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RTA prepara seminários para esclarecer sobre apoios às
empresas
RT A dá esclarecimentos sobre linhas de apoio, capital de risco e migração laboral no setor
do turismo.

RTA dá esclarecimentos sobre linhas de apoio, capital de risco e
migração laboral no setor do turismo.
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA) promove no início do mês de
março um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de apoio disponíveis, o financiamento
às empresas através do capital de risco e a boa gestão da migração laboral no setor.

No dia 3 de março, quinta-feira, em parceria com o Turismo de Portugal, vai ter lugar um webinar sobre
«Linhas de Apoio» para esclarecimento dos empresários da região sobre as linhas de apoio à tesouraria e
ao investimento disponíveis para o setor do Turismo.

O evento, que poderá ser seguido nas redes sociais da RTA a partir das 14h30, vai apresentar a Linha
Territórios Inteligentes e a Linha Regenerar Territórios do Programa Transformar Turismo, a Linha de
Apoio à Qualificação da Oferta, a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do
Turismo – COVID-19 e a Linha de Apoio ao Turismo 2021, estando reservado um momento para o
esclarecimento das dúvidas dos empresários.

Depois, no dia 8 de março, terça-feira, também às 14h30, a RTA e a Organização Internacional para as
Migrações – Agência das Nações Unidas organizam uma sessão informativa dirigida ao setor privado
sobre «Gestão da Migração Laboral no Setor do Turismo», no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo
do Algarve, em Faro.
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http://www.facebook.com/turismodoalgarve/live


A iniciativa visa debater as vantagens de uma boa gestão da migração laboral para as empresas do setor
turístico, bem como apurar as dificuldades e oportunidades que se apresentam nos processos de
recrutamento, contratação e integração de trabalhadores estrangeiros, inserindo-se no projeto
«Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal», cofinanciado pelo Fundo Asilo,
Migração e Integração, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pelo Instituto do Emprego e
Formação Profissional. As inscrições estão abertas até dia 4 de março.

Por fim, no dia 10 de março, quinta-feira, às 10h00, decorrerá uma sessão online organizada em
conjunto com a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Portugal ventures sobre «Capital de
Risco» e a sua aplicação na área do Turismo, especialmente dirigida à Rede Regional de Parcerias de
Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE.

Sendo o Capital de Risco uma forma pouco conhecida no mercado para financiamento de projetos,
nomeadamente de jovens empresas e startups, esta ocasião servirá para apresentar as suas principais
características, de que forma pode ser aplicado no setor do Turismo e exemplos de projetos elegíveis e
não elegíveis.

(Link)
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RTA esclarece sobre linhas de apoio, capital de risco e migração
laboral no setor do turismo
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de T urismo do Algarve (RT A) promove no
início do mês de março um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de
apoio disponíveis, o financiamento às empresas através do capital de risco e a boa gestão
da migração laboral no setor.

Assim, no dia 03 de março, e em parceria com o Turismo de Portugal, vai ter lugar um webinar sobre
«Linhas de Apoio» para esclarecimento dos empresários da região sobre as linhas de apoio à tesouraria e
ao investimento disponíveis para o setor do Turismo. O evento, que poderá ser seguido nas redes sociais
da RTA a partir das 14h30, vai apresentar a Linha Territórios Inteligentes e a Linha Regenerar Territórios
do Programa Transformar Turismo, a Linha de Apoio à Qualificação da Oferta, a Linha de Apoio à
Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do Turismo – Covid-19 e a Linha de Apoio ao Turismo
2021, estando reservado um momento para o esclarecimento das dúvidas dos empresários.

No dia 10 de março, às 10h00, decorrerá uma sessão online organizada em conjunto com a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Portugal ventures sobre «Capital de Risco» e a sua
aplicação na área do Turismo, especialmente dirigida à Rede Regional de Parcerias de Apoio ao
Desenvolvimento Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE. Sendo o Capital de Risco uma
forma pouco conhecida no mercado para financiamento de projetos, nomeadamente de jovens
empresas e startups, esta ocasião servirá para apresentar as suas principais características, de que
forma pode ser aplicado no setor do Turismo e exemplos de projetos elegíveis e não elegíveis.

Pelo meio, a RTA e a Organização Internacional para as Migrações – Agência das Nações Unidas
organizam uma sessão informativa dirigida ao setor privado sobre «Gestão da Migração Laboral no
Setor do Turismo» a ter lugar no dia 08 de março, às 14h30, no auditório da Escola de Hotelaria e
Turismo do Algarve, em Faro. A iniciativa visa debater as vantagens de uma boa gestão da migração
laboral para as empresas do setor turístico, bem como apurar as dificuldades e oportunidades que se
apresentam nos processos de recrutamento, contratação e integração de trabalhadores estrangeiros, e
está inserida no projeto «Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal»,
cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pelo
Instituto do Emprego e Formação Profissional. As inscrições estão abertas até dia 04.
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O aeroporto de Faro recebeu este fim de semana quase 10.000
turistas
O turismo do Algarve diz que este está a ser o melhor mês de Fevereiro de sempre

O turismo do Algarve diz que este está a ser o melhor mês de Fevereiro de sempre
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Algarve pode atingir valores de 2019 na Páscoa
João Fernandes, presidente da Região de T urismo do Algarve, anunciou que para o
período da Páscoa, em Abril, verifica-se um bom nível de reservas, próximo do ano de
2019, o melhor ano turístico do Algarve, a par do período mais alargado de Março a Maio,
onde o golfe tem maior ocupação.

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, anunciou que para o período da Páscoa,
em Abril, verifica-se um bom nível de reservas, próximo do ano de 2019, o melhor ano turístico do
Algarve, a par do período mais alargado de Março a Maio, onde o golfe tem maior ocupação.

Este aumento da procura e de reservas para o período das férias escolares de Primavera é um óptimo
sinal da retoma turística destes mercados e para o Verão, frisou o responsável, calculando que este seja
um ano de consolidação da retoma turística no Algarve.

João Fernandes explica ainda que os sinais da retoma na região começaram após terem sido retiradas as
restrições aos viajantes de apresentarem testes covid-19 negativos, independentemente de estarem
vacinados, o que aumentou a confiança das pessoas para viajarem, a que se junta uma redução
substancial de custos, uma vez que a obrigatoriedade de testagem acabava por ser um encargo superior
ao custo dos próprios voos.
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Turismo: Ligações aéreas já estão acima dos 100 voos diários no
Aeroporto de - Postal do Algarve
Segundo o presidente da Região de T urismo do Algarve (RT A), para o final de fevereiro,
“período que coincide com o período intermédio de férias escolares no Reino Unido, a
taxa de ocupação dos aviões continua a crescer, numa altura em que as ligações aéreas
estão acima dos 100 voos diários” no Aeroporto de Faro.Segundo o presidente da Região
de T urismo do Algarve (RT A), para o final de fevereiro, “período que coincide com o
período intermédio de férias escolares no Reino Unido, a taxa de ocupação dos aviões
continua a crescer, numa altura em qu

O presidente do Turismo do Algarve afirmou esta quarta-feira que há um “aumento significativo” de
reservas para o final de fevereiro e Páscoa, antevendo que a ocupação turística no verão possa estar
próxima de um ano normal.

“Desde que foram aliviadas as restrições que temos vindo a registar um aumento significativo nas
reservas do Reino Unido e da Irlanda, já para o final de fevereiro, como para a Páscoa, o que faz antever
que o verão possa estar ao nível de um ano normal”, disse à Lusa João Fernandes.

Segundo o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), para o final de fevereiro, “período que
coincide com o período intermédio de férias escolares no Reino Unido, a taxa de ocupação dos aviões
continua a crescer, numa altura em que as ligações aéreas estão acima dos 100 voos diários” no
Aeroporto de Faro.

Previsões apontam para abril com movimento semelhante ao de 2019
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João Fernandes adiantou que para o período da Páscoa, em abril, também se verifica “um bom nível de
reservas, próximo do ano de 2019, o melhor ano turístico do Algarve, a par do período mais alargado de
março a maio”, muito marcado pelo golfe.

“Este aumento da procura e de reservas para o período das férias escolares de primavera é um ótimo
sinal da retoma turística destes mercados e para o verão”, notou aquele responsável, estimando que
este seja “um ano de consolidação da retoma” turística no Algarve.

De acordo com João Fernandes, os sinais da retoma na região “começaram após terem sido retiradas
as restrições aos viajantes de apresentarem testes covid-19 negativos, independentemente de estarem
vacinados, o que aumentou a confiança das pessoas para viajarem”, além da “redução substancial de
custos”.

A obrigatoriedade de apresentação de teste negativo ao vírus SARS-CoV-2 para entrar em Portugal
terminou às 00:00 do passado dia 07, bastando a apresentação de um certificado digital covid-19 ou um
comprovativo de vacinação reconhecido.

“A obrigatoriedade de testagem acabava por ser um encargo superior ao custo dos próprios voos”,
recordou.

O presidente da RTA acrescentou que o Algarve beneficiou também “por ter medidas claras de controlo
da vacinação para o acesso a Portugal dos menores de idade maiores de 12 anos, ao contrário de
alguns mercados concorrentes”, como o espanhol.

“Em Espanha houve alguma confusão em torno dos requisitos para o acesso dos menores, com
restrições da vacinação completa ser assumida com as duas doses, sendo que, no Reino Unido, por
exemplo, o programa de vacinação estava atrasado para esta faixa etária nas segundas doses”,
sublinhou.

Para o responsável do Turismo do Algarve, “a região está também a beneficiar com o bom tempo, numa
altura em que toda a Europa é assolada por intempéries e por um inverno mais rigoroso que o
português”.

O dirigente lamentou, no entanto, que perante as “boas perspetivas” para a retoma turística, o Algarve
enfrente alguns “constrangimentos”, como a falta de recursos humanos, o custo da energia e dos bens e
serviços fornecidos ao setor.

João Fernandes lamentou ainda que os turistas provenientes do Canadá, um mercado que “estava com
um crescimento muito relevante”, enfrentem agora restrições para entrar na Europa, depois de, em
janeiro, o país ter sido retirado da lista de países considerados seguros pela União Europeia.

“Temos pontualmente também uma restrição para o Canadá, fruto de uma decisão do Conselho
Europeu, que retirou este país da lista dos países sem restrições, sendo apenas permitidos voos
essenciais, uma medida que vigora até ao dia 28 de fevereiro e que esperamos seja revertido, porque
não se justifica”, concluiu.
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Previsto 10 mil passageiros no aeroporto de Faro para este
sábado - mas faltam milhares de funcionários [vídeo] - Postal do
Algarve
Retoma era esperada apenas na Páscoa.Retoma era esperada apenas na Páscoa.

A retoma turística no Algarve, que era prevista só para a Páscoa, já se sente com o aumento de voos no
aeroporto de Faro.

Ainda assim, há motivos de preocupação. A falta de mão de obra pode comprometer a qualidade da
oferta.

Há hotéis que ponderam reduzir a oferta de serviços de restauração ou spa, por exemplo. Outros
poderão adiar a reabertura, pela necessidade de contratar mais pessoal.

8/63



ALGARVE
INFORMATIVO

21/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 380

REACH: -1

Algarve quer ser uma região digital reconhecida à escala global
A Universidade do Algarve e as associações Algarve ST P e Algarve Evolution têm vindo a
desenvolver uma estratégia comum com o intuito de reforçar o Ecossistema T ecnológico
Regional, por via da consolidação de uma marca regional forte e representativa
designada por «Algarve Tech Hub»

 

A Universidade do Algarve e as associações Algarve STP e Algarve Evolution têm vindo a desenvolver
uma estratégia comum com o intuito de reforçar o Ecossistema Tecnológico Regional, por via da
consolidação de uma marca regional forte e representativa designada por «Algarve Tech Hub». O
objetivo é promover o Algarve como um hub tecnológico global e competitivo, atrativo para empresas,
instituições e indivíduos, e capaz de o tornar numa região digital reconhecida à escala global. 

Assumindo a importância do envolvimento institucional dos principais players regionais, as entidades
dinamizadoras da marca «Algarve Tech Hub» pretendem levar a cabo um Plano de Desenvolvimento que
permita um trabalho articulado e colaborativo, no fomento de novos projetos e iniciativas em
colaboração ativa entre todos os agentes do ecossistema, nomeadamente, instituições de ensino e
entidades de investigação, instituições públicas e privadas de suporte e infraestruturas tecnológicas. “A
singularidade do Algarve Tech Hub reside no facto de ter sido lançado pela comunidade e
empresas tecnológicas privadas da região em colaboração com as autarquias locais, o governo
central e a universidade, a que se junta o foco estratégico tecnológico do país desde o início de
2010, especificamente no que respeita à estratégia tecnológica nacional, à promoção
tecnológica internacional, à organização de eventos à escala internacional, tais como o Web
Summit, e vários benefícios fiscais e investimentos públicos e europeus disponíveis para apoiar
as empresas e o desenvolvimento tecnológico”, explicam os promotores. 

O propósito principal da Universidade do Algarve, da Algarve STP e da Algarve Evolution é agregar e
consolidar o know-how em áreas tecnológicas específicas, criando um potencial intelectual que permita a
conceção e o desenvolvimento de projetos com uma possibilidade real de sucesso na cena internacional.
“Deste modo, é fundamental que o ecossistema do Algarve Tech Hub reúna intervenientes
fortes, incluindo incubadoras, aceleradores, academias, centros de consultoria personalizada,
centros de know-how, centros de serviços de nearshoring e outsourcing. Enquanto sistema
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aberto, a sua estruturação será determinada por decisão voluntária das várias entidades
inseridas no tecido tecnológico, promovendo, sempre que possível, a convergência das
respetivas atividades, nomeadamente Talentos, Empresas Internacionais, Redes de
Incubadoras, Aceleradores, Business Angels e Capitais de Risco, Universidades e outras
associações verticais”, entendem.

Texto: Daniel Pina | Fotografia: Daniel Pina

(Link)
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Hélder Martins quer o Algarve a «falar a uma só voz» em prol do
turismo
O Sul Informação entrevistou o novo presidente da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve

Hélder Martins não precisou de muito tempo, após ser eleito presidente da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), para cumprir um dos seus objetivos: aumentar o
número de sócios.

Mas, para chegar a outras metas a que se propõe, como «pôr o Algarve a falar a uma só voz», no que
ao turismo diz respeito, ou conseguir «a paz social», o recém eleito líder desta que é uma das mais
importantes associações empresariais da região algarvia terá uma árdua tarefa pela frente.

O Sul Informação foi ter com Hélder Martins à sede da AHETA e falou com ele sobre este novo desafio,
que é o mais recente episódio de um percurso que esteve sempre muito ligado ao setor turístico, tanto
como empreendedor, como enquanto detentor de cargos públicos, entre os quais a presidência da
Região de Turismo do Algarve.

Sul Informação – Quais é que são aqui os principais objetivos, depois de eleito e depois de já conhecer
um bocadinho a casa?

Hélder Martins – Os nossos principais objetivos passam por voltar a tornar a AHETA numa grande
associação empresarial do Algarve, que represente todas as partes do turismo.
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Também vamos tentar que, de facto, as empresas se revejam na AHETA e, cada vez que tenham
qualquer problema, qualquer questão, a associação seja uma porta aberta para eles. Depois, que
sejamos um interlocutor junto do poder central, mas também junto de outras estruturas.

Já reatámos a nossa relação com a Confederação de Turismo Português (CTP), tão importante,
entidade da qual estávamos afastados. A CTP é o principal interlocutor no turismo. A AHETA durante
anos foi vice-presidente da Confederação, mas depois saiu. Agora, já reatámos, já começámos a
participar e já estamos em versão normal nessa relação.

É evidente que agora estamos aqui numa situação um bocadinho estranha, porque estamos numa
mudança de Governo, mas o nosso contacto com as diferentes entidades – Secretaria de Estado do
Turismo, Ministério da Economia, a presidência do Instituto do Turismo de Portugal -, já foi feito.
Estamos a aguardar o agendamento de reuniões para começarmos a expor aquilo que são as nossas
questões.

Também já falámos com a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, com o Instituto de Emprego e
com a Autoridade para as Condições do Trabalho. Temos vindo a abordar todas essas entidades para
que a AHETA seja um parceiro privilegiado na resolução de problemas.

No fundo, queremos que a AHETA seja um player.

SI – E que questões são essas que querem apresentar ao Governo?

H.M. – Há questões que são de mais fácil resolução e há questões menos fáceis. Tive oportunidade de
participar, ainda por via digital, na última reunião da AMAL e solicitei que, na próxima, que eu acredito que
já será presencial, nós pudéssemos estar presentes, para discutirmos com os presidentes de Câmara as
questões que consideramos estruturantes para a região.

O problema da falta de mão de obra é uma delas, até porque não é só do turismo, é transversal a todas
as atividades. Nós vemos, por exemplo, que não há médicos, não há enfermeiros, na agricultura têm de
ir buscar mão-de-obra a diferentes países.

Ainda ontem tive uma abordagem de uma pessoa que queria vir trabalhar para o Algarve, uma pessoa
qualificada.

Esta pessoa, que é casada e tem filhos, quer mudar a sua vida para o Algarve e deparou-se com uma
série de problemas. Estou a falar, por exemplo, do custo da habitação, que se coloca mesmo que as
pessoas tenham um salário dentro daquilo que é a média ou mais do que a média. Outra questão de que
este trabalhador me falava era a incerteza sobre se haveria lugar para os seus filhos numa creche.

Portanto, há aqui questões estruturais no Algarve que, enquanto não as resolvermos, teremos
dificuldade em atrair mão-de-obra.

Este é um dos problemas estruturais importantes. Em 2021, houve várias unidades hoteleiras que não
abriram parte do seu negócio porque não tinham funcionários. Não vale a pena escondermos, porque
esse é um problema que está em cima da mesa.

SI – Qual é o objetivo que faz questão de cumprir antes de terminar este mandato?

H.M. – Há objetivos que são claramente tangíveis e outros intangíveis. Quando sair daqui, gostaria de ter
um objetivo cumprido, com a ajuda da equipa que lidero, que é uma equipa fantástica, com quem eu já
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trabalhei na ATA e na RTA: gostaria de ter uma situação em que houvesse paz social, em que todos –
empregadores, empregados, estruturas sindicais e estruturas públicas – remem para o mesmo lado.

Quero que o Algarve fale a uma só voz. Não estou com isto a dizer que sou eu essa voz, mas sim que
era bom que houvesse uma voz que falasse pelo Algarve, que não houvesse o A, B, C ou D, cada um a
falar ao mesmo tempo e cada um a falar para o seu lado.

Também desejo que o destino turístico Algarve continue a ser um destino reconhecido pela qualidade,
porque nós somos um território, de facto, diferente, que não vale apenas pelo sol e praia.

Esta questão da sazonalidade é terrível para as empresas. Eu consigo fixar os trabalhadores durante
sete, oito ou nove meses, mas depois, se calhar, tenho três ou quatro meses em que é muito difícil
mantê-los. Portanto, é importante que todos nós trabalhemos para a esbater.

É evidente que o golfe, os congressos, o turismo ativo e o turismo de natureza são partes importantes
para trazer as pessoas ao Algarve fora da época alta. Mas é preciso mais.

SI – Considera que o facto de ter a sua própria unidade hoteleira já há muitos anos, de conhecer os
problemas com que se debatem as empresas, nomeadamente durante a pandemia, o ajudará nesta
nova etapa da sua vida?

H.M. -Sim. Eu sempre gostei de estar dos dois lados da barricada. Toda a minha vida foi dedicada ao
turismo. Aos 20 e poucos anos, construí um restaurante em Querença, numa altura em que não se
vendia uma sandes no café da aldeia.

Depois, tive que fazer uma opção de vida e vendi o restaurante, mas trabalhei em todas as áreas, desde
a restauração a rent-a-car e à hotelaria. Passei por grandes grupos e passei por pequenas empresas.

Mais tarde, fui presidente de Junta, estive na Câmara e fui presidente da Região de Turismo do Algarve.

A dada altura, em 2013 concretamente, decidi afastar-me voluntariamente de todas estas áreas
públicas. E decidi avançar com um projeto de família, porque há muitos anos sonhávamos ter uma
pequena unidade de turismo rural. Fizemos uma assembleia geral familiar, decidimos que aquilo era o
nosso objetivo e partimos para aí.

A experiência fabulosa de receber os clientes, mas também a de pagar as contas, dá-nos aqui uma visão
realista da questão. Nos primeiros anos, a minha família esteve toda envolvida. Depois, por questões
várias, um ou outro membro da família tomou outras opções. A minha mulher, que tinha metido licença
sem vencimento, voltou à escola.  A minha filha estava a trabalhar comigo e voltou para Lisboa. As
outras duas estavam na universidade. E eu, durante um período, fiquei sozinho a gerir a unidade e correu
tudo bem.

Depois, a minha filha mais velha decidiu voltar ao Algarve e trabalhar comigo. E eu passei-lhe o
testemunho, de forma gradual. Primeiro, passou por uma área, depois por outra. Passou pela parte
comercial, tratava de grupos e eventos. Cheguei a um ponto em que ela estava quase apta a ficar com o
barco às costas e começámos a pensar em novos projetos, também em família.

Temos em desenvolvimento mais um ou dois projetos na área do alojamento local, reabilitando casas
antigas da nossa família, que achamos que pode ser a continuação do turismo rural, na arte do bem
servir, num clima de proximidade do cliente, dentro de uma unidade muito pequenina, porque o cliente
hoje gosta de privacidade.

Quando surgiu o telefonema em que me é dito que o meu nome tinha reunido o consenso de várias
partes, de vários associados, para ser candidato à presidência da AHETA, eu precisei de poucas horas
para decidir.

Fui falar com a minha família, para lhes perguntar o que achavam, se era possível o hotel não sofrer nada
com isto. Evidentemente que a AHETA necessita de uma pessoa a tempo inteiro, mas o hotel sofre ou
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não sofre com isto? Não sofre. Eu continuo a dar o meu apoio, seja telefonicamente, seja
presencialmente.

E, portanto, a minha experiência acumulada de mais de 40 anos de trabalho no turismo, conjugada com
a motivação que ainda tenho, que estava talvez adormecida, foi fundamental.

Hoje, quando falo com um empresário, sei exatamente do que estou a falar.

SI – A AHETA é composta por pequenos e médios empresários, mas também tem entre os associados
os grandes grupos hoteleiros. É possível defender ao mesmo tempo o interesse de ambos ou haverá
aqui alturas em que terá de se escolher um lado?

H.M. Eu não encontrei ainda essa altura. Penso que a AHETA não pode ter uma equipa só com
pequeninas unidades, tem que ter tudo. A oferta tem que estar aqui completa. Claro que, em termos
percentuais, esses grandes grupos são uma minoria, mas quando é necessário utilizar o seu peso
político, estão lá e marcam presença.

De resto, em tudo aquilo que temos discutido entre os membros da direção, todos, pequenos e grandes,
temos pontos de vista que são muito semelhantes.

Temos realizado reuniões quase diárias, via canais digitais, porque quero toda a gente a opinar, não
quero ser um presidente de uma associação de um homem só.

Nesses encontros, não encontrámos um ponto de vista em que alguém dissesse: “eu tenho um grande
hotel” ou “tenho 10 hotéis e a minha posição é diferente da tua que tens apenas um”. Não houve
ninguém que dissesse “bom, tu tens que estar calado, porque o teu hotel tem só 28 quartos”.

Todos eles discutem a questão, é evidente que cada qual com o seu ponto de vista, mas que é o ponto
de vista de muitos outros. Os problemas são comuns. O problema do emprego, o problema dos
impostos, os problemas da captação de turistas são iguais para todos.

SI – Hoje é empresário, mas, como já mencionou, já esteve do outro lado da barricada. Isso pode ser
uma mais valia?

H.M. – Pode e muito. Dou-lhe um exemplo que não tem nada a ver com isto. Eu tive uma grande paixão
pelo desporto automóvel. A dada altura, achei que era capaz de me sentar dentro de um carro, não a
conduzir, porque eu não tenho dotes para isso, mas para fazer parte de uma equipa.

Eu sou organizador de eventos e quando falo com um concorrente, ele fala na ótica dele. Mas se,
simultaneamente, também estiver do outro lado, eu vejo os dois lados da questão.

Já estive do lado do público. Estive na Câmara, na Junta de Freguesia e na RTA, que até hoje foi a maior
experiência que tive, porque é algo transversal.

Portanto, tendo estado de um lado e do outro, hoje quando falo com o presidente da RTA, faço-o com
conhecimento de causa das dificuldades que ele tem do lado dele, embora elas sejam maiores do que no
meu tempo, e falo também com a consciência do que está no lado de cá. Portanto, o know how que
tenho dos dois lados da questão só pode ajudar.
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SI – A comunicação da AHETA para o exterior foi motivo de polémica no anterior mandato, que culminou
com a demissão do anterior presidente e seu adversário nas eleições. Vai ter um cuidado extra com a
comunicação para o exterior? Isso é um ponto importante, na sua visão?

H.M. – Sim, a comunicação hoje é tudo. A forma como se comunica é tudo. Eu gosto de comunicar
essencialmente pela positiva, mas se algo for negativo, nós não vamos conseguir converter esse
negativo em positivo.

Agora, a forma como se aborda a questão, a forma como se lida com os temas, é muito importante.

A comunicação não é só a comunicação social, é a relação com os parceiros.

Hoje eu sinto, da parte dos parceiros com quem a AHETA lida, alguns dos quais já quase não
comunicavam com a associação, que eles aspiram a que esta entidade volte a ser aquilo que foi, que
volte a estar ao lado deles, para lutarmos todos.

O Algarve é um destino pequeno, no contexto nacional, e nós temos que estar todos em sintonia.
Quando há um problema no Aeroporto de Faro, toca-nos a todos, pelo que temos todos que ajudar.
Senti da parte de todos os players com quem já consegui falar uma alegria e uma vontade de que a
AHETA volte a participar e volte a estar sentada ao seu lado, porque os problemas do emprego são os
nossos problemas, os problemas da segurança social são os nossos problemas, os problemas da saúde
são os nossos problemas.

O que eu quero é estar ao lado deles, comunicando, não fazendo uma comunicação só pela negativa,
como em tempos a AHETA fez, mas também sem fazer uma comunicação a emoldurar as questões,
como se isto fosse tudo um mar de rosas. Temos de dizer as verdades. Mas se for algo positivo,
estamos aqui para dizer que está bem.

Isto toca noutra questão, que tem a ver com a limitação do número de mandatos. Eu acho que se hoje
há limitações em tudo quanto é sítio, tem que haver também na AHETA.

Estamos a trabalhar para construir uma alteração de estatutos que preveja isso, não só a limitação das
empresas, porque são as empresas que são dirigentes da AHETA, como também das pessoas, porque se
não, eu hoje sou candidato pela empresa A, amanhã sou pela B.

Tem que haver, porque cada vez que chega uma equipa nova, traz novas ideias, nova postura.

SI – Também assumiu o objetivo de aumentar o número de sócios. Já sentiu que há interesse de mais
unidades hoteleiras em juntar-se à AHETA?

H.M. – Antes das eleições, houve várias pessoas que eu contactei, pensando que eram associados, e que
me diziam “eu não sou, mas se as coisas mudarem, sou no dia a seguir”.

Nós já aumentámos em 10% o número de sócios desde as eleições. Nós fizemos uma primeira reunião,
onde levámos logo alguns novos associados e temos outros para levar à próxima. E o nosso objetivo,
de facto, é aumentar, porque a associação é tão mais representativa, quanto mais associados tiver.

O que estamos aqui a tentar, e vamos fazê-lo em breve, é construir um caderno que demonstre ao
associado que tem todo o interesse em associar-se, nem que seja um alojamento local. E hoje já há
muitos alojamentos locais.

SI –  Um género de uma operação de charme?
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H.M. – Exatamente, mas demonstrando qual é a vantagem que eles têm.

Repare, uma das coisas que a AHETA faz muito aos associados é a prestação de apoio jurídico. É
evidente que um grande grupo não precisa, porque tem os seus canais e tem os seus advogados a
trabalhar. Mas uma pequena unidade, se pedir ao longo de um ano três ou quatro pareceres à AHETA e
ao recebê-los gratuitamente, a sua quota está mais do que paga. E não é apenas uma questão de
quota, é uma questão de serviço e de rapidez.

Além desse serviço, há outros que nós prestamos. Estamos a reativar um projeto que a AHETA já teve
que se chama parceiros estratégicos, que passa por ter empresas que são parceiras da associação e que
proporcionam condições especiais aos seus associados.

Estamos agora a contratar, a selecionar um gabinete de advogados. Porque eu sou uma pequena
unidade, eu vejo por mim. Tenho um problema, mando um email e a AHETA responde. É isso que eu
pretendo e é isso que os nossos serviços estão a fazer. Queremos dar um maior enfoque e estar
sempre ao lado dos associados para ajudar a resolver os seus problemas.

Por outro lado, nós temos um edifício que é emblemático. Temos um conjunto de gabinetes que está
previsto que sejam cedidos às empresas, para aqui se instalarem. Hoje, com as startups e com o
coworking, podemos ser uma solução. Temos alguns espaços livres e estamos agora a preparar-nos
para encontrar parceiros, porque este tem que ser uma espécie de centro de empresas. Isto não tem
grande vida, é um sítio que à noite é completamente escuro. Vamos dar aqui alguma beleza e vamos
preparar uns gabinetes que estão vazios hoje, para trazer mais empresas.

Nós temos aqui a Associação de Promoção Turística de Albufeira, a Associação de Comerciantes de
Albufeira, o Consulado de Itália, uma empresa na área da Revisão Oficial de Contas. Uma agência de
viagens que hoje funciona totalmente online pediu-nos para disponibilizarmos um espaço e temos mais
três ou quatro espaços disponíveis.

Fotos: Hugo Rodrigues | Sul Informação
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Aeroportos: Passageiros em Faro cresceram 48% mas está longe
de 2019
O movimento de passageiros no aeroporto de Faro cresceu 48,0%, atingindo 3,3 milhões
de passageiros, um “número ainda muito distante do registado em 2019” (9,0 milhões de
passageiros; -63,7%), segundo estatísticas rápidas do transporte aéreo hoje divulgadas
pelo INE.

O movimento de passageiros no aeroporto de Faro cresceu 48,0%, atingindo 3,3 milhões de
passageiros, um “número ainda muito distante do registado em 2019” (9,0 milhões de passageiros; -
63,7%), segundo estatísticas rápidas do transporte aéreo hoje divulgadas pelo INE.

No ano passado, o aeroporto de Lisboa movimentou 12,2 milhões de passageiros, 47,5% do total,
registando um aumento de 31,2%.

Quanto ao aeroporto do Porto, aumentou os passageiros movimentados em 31,8%, para 5,8 milhões.

Face a 2019, os aeroportos de Lisboa, Faro e Porto registaram quebras de 61,0%, 63,7% e 55,4%,
respetivamente, no total de passageiros movimentados.

O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais aumentou 39,3% em 2021, face a 2020, para
25,6 milhões, mas não atingiu metade do valor registado em 2019, nota o INE.

“No conjunto do ano 2021 (dados preliminares), aterraram nos aeroportos nacionais 132,3 mil
aeronaves em voos comerciais (+32,0% face a 2020) e foram movimentados 25,6 milhões de
passageiros (+39,3%)”, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O movimento de carga e correio aumentou 29,8%, atingindo 190,7 mil toneladas.

Contudo, e comparando com 2019, registaram-se reduções de 42,0% no número de aeronaves em
voos comerciais, de 57,4% nos passageiros movimentados e de 9,4% no movimento de carga e
correio.
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Considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais em 2021,
verifica-se que França foi o principal país de origem e de destino dos voos (ocupava também a primeira
posição em 2020 e a segunda em 2019), registando crescimentos de 31,0% no número de passageiros
desembarcados e de 30,8% no número de passageiros embarcados relativamente a 2020.

Já a Suíça destacou-se com o maior crescimento no número de passageiros embarcados e
desembarcados (+37,0% e +34,2%, respetivamente), ocupando a quinta posição.

Em 2021, registou-se um aumento de 29,8% no movimento de carga e correio nos aeroportos
nacionais (-30,2% em 2020), para um total de 190,7 mil toneladas, mas, face a 2019, houve um
decréscimo de 9,4%.

O movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 69,9% do total, atingindo 133,4 mil
toneladas (+39,0% face a 2020). No conjunto dos restantes aeroportos, o movimento de carga e
correio aumentou 12,5%.

Analisando apenas o mês de dezembro de 2021, o INE apurou que nos aeroportos nacionais se
movimentaram 2,7 milhões de passageiros e 19,8 mil toneladas de carga e correio (+168,7% e
+31,7%, respetivamente, face a 2020), verificando-se uma desaceleração relativamente ao mês
anterior, em que as variações homólogas foram +339,0% e +35,2%.

Comparando com dezembro de 2019, o movimento de passageiros diminuiu 32,0% (-21,5% no mês
anterior), tendo o movimento de carga e correio contrariado a tendência e aumentado 1,3% (-1,6%).

No último mês do ano passado, aterraram nos aeroportos nacionais 13,8 mil aeronaves em voos
comerciais, -13,9% do que em dezembro de 2019.

Considerando os passageiros desembarcados em dezembro de 2021, 80,0% corresponderam a tráfego
internacional (78,5% no mesmo período de 2020), na maioria provenientes de aeroportos do continente
europeu (68,0%).

Relativamente aos passageiros embarcados, 77,7% corresponderam a tráfego internacional (74,7% em
dezembro de 2020), tendo como principal destino aeroportos localizados no continente europeu
(62,8%).

Analisando o impacto da covid-19 e, simultaneamente, as flutuações sazonais e de ciclo semanal que
“afetam significativamente” o transporte aéreo, o INE refere que “os efeitos da pandemia foram
particularmente notórios, em ambas as séries, [aeronaves aterradas e passageiros desembarcados] a
partir de meados de março de 2020 e nos primeiros trimestres de 2021”.

“Desde então, os níveis de ambas as séries em 2021 estiveram sistematicamente acima dos de 2020,
embora distantes dos níveis de 2019”, nota.

Já “nos meses mais recentes de 2021 – continua – tem-se verificado uma tendência de aproximação
aos níveis de 2019, mas em dezembro verificou-se uma ligeira inversão desta tendência”.

Nesse mês, registou-se o desembarque médio diário de 46 mil passageiros no conjunto dos aeroportos
nacionais (49 mil no mês anterior), “valor significativamente superior ao registado no mês homólogo de
2020 (17 mil), mas ainda distante do observado em dezembro de 2019 (66 mil)”.

(Link)
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MOVIMENTO DE PASSAGEIROS LONGE DOS VALORES DE 2019
No ano passado foram movimentados 25,6 milhões de passageiros nos aeroportos
nacionais. Melhor do que em 2020 mas pior do que 2019. O  mesmo aconteceu com o
turismo que recupera mas também não está aos níveis pré-pandémicos
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Economia com mais 65 mil postos de trabalho do que antes da
pandemia
O emprego em Portugal cresceu já 1,6% face ao nível de 2019. Média mensal das
remunerações declaradas à Segurança Social ficou nos 967 euros no último ano.

O emprego recuperou do choque trazido pela pandemia e superou no ano passado em 1,6% o número
de postos de trabalho declarados em 2019, com mais 65 402 trabalhadores a descontar, revelam os
dados anuais finais de gestão de remunerações da Segurança Social a que o DN/Dinheiro Vivo teve
acesso.

Na média anual de 2021, são contabilizados cerca de 4,3 milhões de trabalhadores por conta de outrem,
um máximo da última década e em linha com a tendência que os dados de evolução do emprego do
Instituto Nacional de Estatística (INE) têm vindo a evidenciar.

Em 2020, e na sequência do choque a várias atividades dependentes da circulação de pessoas trazido
pela pandemia, o trabalho por conta de outrem declarado recuou 0,7%, com menos 30 577 indivíduos a
descontar, em termos líquidos e de média final anual. Mas, ao longo dos meses desde a chegada da
covid, foram várias as flutuações, com a primavera de 2021 a ser marcada ainda por perdas expressivas
no nível de emprego face a 2019, penalizando sobretudo os salários mais baixos, com perdas de
emprego superiores a 100 mil postos de trabalho, nos cálculos feitos então a partir de dados mensais.

Os dados a que o DN/Dinheiro Vivo teve acesso não permitem ainda avaliar em que escalões salariais
houve maior crescimento de emprego, e se houve já uma recuperação no trabalho declarado entre
quem recebe as remunerações mais baixas. O INE tem apontado alguns segmentos que têm ficado ainda
para trás nesta recuperação, como o dos jovens - onde o desemprego continua a subir - e os
trabalhadores de setores como o alojamento e a restauração.

A perda de emprego entre salários mais baixos e a tendência de recuperação mais forte nas
remunerações mais altas e profissões mais qualificadas, num processo de recomposição do emprego,
ajuda a explicar uma subida mais acelerada da média salarial declarada.
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Nos cálculos do DN/Dinheiro Vivo a partir dos dados da Segurança Social, a média mensal dos salários
com descontos para a Segurança Social terá subido 4,5% no último ano, para um valor de cerca de 967
euros (mais 41,30 euros). Em 2020, a média mensal de remunerações declaradas rondava os 926
euros, tendo crescido 2,9%, apesar da destruição provocada pela pandemia.

Estes dados, que dizem respeito a retribuições totais (incluindo subsídios de férias e de Natal) ficam
abaixo da média de salário total avançada já pelo INE para 2021, nos 1361 euros. Este valor pondera
não apenas os salários declarados à Segurança Social, mas também aqueles que são declarados à Caixa
Geral de Aposentações.

Em volume global anual, os empregadores do país declaram no ano passado 57,8 mil milhões de euros
em salários, um valor recorde que representou um crescimento de 6,9% face a 2020, e que fica
também 9,1% acima do total de salários pagos a trabalhadores por conta de outrem em 2019.

Já as contribuições para a Segurança Social em nome destes trabalhadores atingiram os 19,5 mil
milhões de euros, ficando 9,1% acima do volume global de descontos de 2020, que nesse ano caíram,
em resultado sobretudo das medidas de isenção e redução de taxa social única concedidas às empresas
no âmbito dos regimes de lay-off simplificado e apoio à retoma progressiva. Face a 2019, o volume
global de contribuições para a Segurança Social declaradas no último ano cresceu 8,6%.

Mas, se o mercado de trabalho recuperou de forma geral entre quem trabalha por conta de outrem, o
mesmo não sucedeu ainda com os trabalhadores independentes que descontam para a Segurança
Social, cujo número caiu pelo segundo ano consecutivo.

Na média final de 2021, a Segurança Social conta 518 067 recibos verdes a descontar, menos 13 527
(ou menos 2,5%) do que o máximo alcançado no ano anterior à pandemia, 2019 - ano que coincidiu
também com a implementação do novo regime contributivo dos trabalhadores independentes, que atraiu
mais de 100 mil novos inscritos para o sistema.

??Os descontos feitos por estes trabalhadores também não recuperaram. Ficaram no ano passado em
491,5 milhões de euros, ainda menos 5,3% do que o volume global das contribuições pagas em 2019.
Era então de 519,3 milhões de euros.

Maria Caetano é jornalista do Dinheiro Vivo
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AHRESP pede ao Governo plano de ação para apoiar as empresas
AHRESP chama a atenção para os aumentos dos preços dos combustíveis e de energia
que já estão a provocar um aumento da inflação das matérias-primas e para a previsão
de subida das taxas de juro.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apelou esta segunda-feira ao
Governo um plano de ação para apoiar as empresas na sequência dos sucessivos aumentos dos preços
dos combustíveis e previsão da subida das taxas de juro.

Em comunicado, a AHRESP chama a atenção para os aumentos dos preços dos combustíveis e de
energia que já estão a provocar um aumento da inflação das matérias-primas e para a previsão de
subida das taxas de juro, considerando-as a "tempestade perfeita" para as empresas da restauração,
similares e do alojamento turístico.

No entendimento da AHRESP, estes são os "ingredientes que vão dar origem a uma tempestade
devastadora com consequências imprevisíveis para as empresas da restauração, similares e do
alojamento turístico".

Segundo a associação, as "consequências estão à vista: a inflação aumentou sucessivamente
desde julho de 2021, e em janeiro de 2022 registou-se a maior taxa de variação no Índice de
Preços ao Consumidor (3,3% a nível global e 3,7% na classe dos produtos alimentares e
bebidas não alcoólicas), a mais elevada desde fevereiro de 2012".

Para a AHRESP, depois de dois anos de crise pandémica e restrições ao funcionamento, é prioritário o
reforço da competitividade das empresas da restauração, similares e do alojamento turístico.

A associação considera urgente que as atividades económicas tenham "condições para contribuir para o
aumento riqueza nacional e do emprego, o que só pode acontecer se não houver destruição do tecido
empresarial português".

Por isso, considera fundamental que o Governo "tenha um olhar especialmente atento a esta conjuntura
económica muito preocupante", criando um plano de ação que permita apoiar as empresas nesta fase
crítica de saída da pandemia de covid-19.
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Hotelaria reforça investimento em benefícios, salários e planos de
carreira para atrair e reter talento
Faltam mais de 40 mil trabalhadores para suprir as atuais necessidades e ambições de
crescimento do turismo. Reforçar a atratividade é obviamente uma questão salarial, mas
é muito mais do que isso.

Com o enorme desafio — intrínseco às próprias características do setor — de ser uma atividade laboral
permanente e onde é, muitas vezes, complicado encontrar um equilíbrio entre a vida profissional e a vida
pessoal e privada, a indústria hoteleira precisa de olhar para dentro e perceber como pode tornar-se
mais atrativa. É um trabalho de casa que não pode ser mais adiado, tendo em conta que faltam pelo
menos 40 mil trabalhadores em Portugal para suprir as atuais necessidades e ambições de crescimento
do turismo. Reforçar a atratividade é obviamente uma questão salarial, mas é muito mais do que isso.
Investir nos benefícios atribuídos aos colaboradores parece ser uma opção escolhida por grande parte
das unidades hoteleiras, não esquecendo os planos de carreira.

“Este ano temos um investimento em salários, aumentos e promoções, aos quais se adicionam ainda
mais benefícios, formação e desenvolvimento, cerca de 10% acima do ano anterior“, avança a diretora
de recursos humanos da Blue & Green, Paula Cordeiro, à Pessoas.

O objetivo é reforçar e criar um conjunto de benefícios agregados — do qual faz parte o seguro de saúde
extensível à família, a progressão de carreira e evolução salarial, a formação contínua e uma série de
programas e políticas relacionadas com o bem-estar físico e mental das pessoas — suficientemente
atrativo para captar novos talentos, mas também reter os profissionais.

Também a Vila Galé considera um objetivo prioritário para os próximos anos a melhoria dos benefícios
dos colaboradores, sobretudo daqueles que recebem vencimentos mais baixos (ainda que a companhia
há vários anos que não tem nenhum colaborador a auferir o salário mínimo nacional). Este ano, o grupo
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hoteleiro optou também por rever essencialmente os vencimentos mais baixos, estimando-se que o
investimento na folha salarial global represente cerca de 6% a 7% de aumento.

Já o Grupo Quinta do Lago, só para garantir as revisões salariais dos colaboradores, que rondam os
12% e os 25%, precisou de colocar na folha salarial mais quatro milhões de euros de investimento do
que no ano passado. Com estes ajustes, a companhia tem agora “uma das políticas remuneratórias
mais competitivas do mercado”, aliada a um plano de benefícios muito focado na evolução profissional
das pessoas, garante o diretor de recursos humanos do grupo hoteleiro, Paulo Gonçalves.

Trunfos que se espera serem suficientemente atrativos para reverter os números que dão conta da falta
de mais de 40 mil profissionais para o setor. Um problema que se agravou com a pandemia, altura em
que alguns trabalhadores optaram mesmo por abandonar esta indústria. Em 2021, de acordo com o
INE, o canal HORECA empregava 244.400 trabalhadores (65.900 no alojamento turístico e 178.500 na
restauração e similares), o que se traduz numa perda total de 76.300 trabalhadores face a 2019
(menos 16.100 no alojamento e menos 60.200 na restauração).

A indústria hoteleira tem o desafio de ser uma atividade de laboral permanente e onde é complicado o
balanço entre a relação da área profissional com a área pessoal e familiar. Jaime Sarmento Diretor de
recursos humanos da United Investments Portugal

As atividades de alojamento e restauração perderam, assim, cerca de um quarto da força de trabalho
que tinham em 2019. Apesar de, no verão de 2021, as empresas terem iniciado lentamente a retoma da
sua atividade, esta tímida recuperação não encontrou paralelo no emprego, tendo o setor continuado a
perder postos de trabalho. Entre 2020 e 2021 foram perdidos 47.600 trabalhadores, estima a
Associação da hotelaria, restauração e similares de Portugal (AHRESP), num dos seus boletins diários
publicado em fevereiro.

“Considerando esta perda de proporções muito superiores à das restantes atividades económicas, é
urgente reforçar as políticas de apoio à manutenção do emprego e à contratação de novos postos de
trabalho no setor do turismo, devendo igualmente ser considerada a redução da carga fiscal associada
ao emprego. É também prioritário que sejam desenvolvidos esforços para que os nossos setores se
tornem mais atrativos para os indivíduos em busca de emprego, permitindo às empresas recuperar os
trabalhadores que foram deslocados para outras atividades no decurso da crise pandémica”, alerta a
associação.

Reforçar benefícios, aumentar salários

Além de preocupada em reforçar o seu pacote de benefícios, a Blue & Green considera que é igualmente
necessário apostar em melhores condições salariais. Sem detalhar valores, a unidade hoteleira diz
apenas contar com uma política salarial acima do salário mínimo nacional, atualmente fixado nos 705
euros.

Uma política semelhante tem o Pestana Hotel Group (PHG), que decidiu reforçar a sua política de
remuneração mínima, fixando o valor mínimo de entrada nos 750 euros brutos mensais. A este valor
acresce um pacote de benefícios “competitivo” na indústria hoteleira, garante o grupo. Consultas
médicas gratuitas e mobilidade internacional são alguns dos benefícios que oferece aos colaboradores.

“Os recursos humanos têm sido sempre uma prioridade para o Pestana Hotel Group e, seguramente,
uma das razões para a sua solidez e crescimento. Este pacote de benefícios que temos vindo a
desenvolver para todos os nossos colaboradores inscreve-se numa cultura muito forte de confiança e de
compromisso para com as pessoas que escolheram trabalhar e crescer connosco”, afirma José
Theotónio, CEO do PHG.

Do pacote de benefícios do PHG faz também parte o subsídio de alimentação, apoio psicológico,
iniciativas de formação e desenvolvimento e descontos em todos os hotéis e pousadas do grupo
(extensíveis a colaboradores e às suas famílias). A empresa decidiu ainda adotar um regime híbrido de
trabalho para os serviços partilhados.
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Também o Grupo Quinta do Lago atualizou a sua política remuneratória para 2022 e tem agora “uma
das mais competitivas do mercado”, garante o diretor de recursos humanos, Paulo Gonçalves. “Os
valores de entrada variam entre os 750 euros e os 900 euros, consoante a experiência, o nível de
especialização dos candidatos e áreas a contratar.”

Este ano, as revisões salariais situam-se entre os 12% e os 25%, representando um investimento
global, face ao ano anterior, de mais quatro milhões de euros em payroll, adianta Paulo Gonçalves.

A Vila Galé também procedeu a ajustes nos rendimentos dos colaboradores, sobretudos daqueles que
recebem os vencimentos mais baixos. “A Vila Galé já há vários anos que não tem nenhum colaborador a
auferir o salário mínimo nacional, sendo todos os vencimentos estabelecidos acima desse valor. Temos
como objetivo prioritário para os próximos anos a melhoria dos benefícios, em particular nas funções
que tem vencimentos mais baixos”, adianta Gonçalo Rebelo Almeida, administrador da Vila Galé Vila
Hotéis.

“Este ano, optámos por rever essencialmente os vencimentos mais baixos, estimando-se que o
investimento na folha salarial global represente cerca de 6% a 7% de aumento”, precisa.

Mas, além de aumentar salários, nomeadamente os valores remuneratórios mínimos de entrada,
“também é importante olhar para o volume de profissionais da empresa que estão nos patamares
mínimos salariais”, alerta Jaime Sarmento, diretor de recursos humanos da United Investments Portugal
(UIP).

“A nossa estratégia passa por procurar evoluir no employee value proposition [EVP], não apenas com a
evolução salarial dos diferentes níveis que temos na organização, como com o melhorar do conjunto de
benefícios que podemos colocar à disposição das pessoas e à sua escolha individual.”

Equilibrar vida profissional e privada

Este ano, o grupo UIP pretende investir e melhorar o seu EVP, nomeadamente através de parcerias que
possam ter proveito pessoal para os profissionais, mas também através de um reforço do investimento
na promoção do work-life balance de cada pessoa.

“Mais do que se queixar, o turismo tem que olhar para dentro e perceber como pode ser atrativo. A
indústria hoteleira tem o desafio de ser uma atividade de laboral permanente e onde é complicado o
balanço entre a relação da área profissional com a área pessoal e familiar. É uma indústria onde a
resiliência desempenha um papel fundamental para o bem-estar dos profissionais que nela exercem a sua
atividade, o que não deixa de ser um desafio para a atratividade do setor“, defende Jaime Sarmento.

Igualmente empenhada em cultivar uma cultura de orientação para o bem-estar físico e mental dos
colaboradores está a Blue & Green. “Temos um programa a decorrer composto por workshops sobre
como lidar com o stress (entre outros), um espaço terapêutico disponível para os colaboradores que
tem aulas de relaxamento com ioga, pilates e mindfullness, bem como atendimento psicoterapêutico,
para além de ginástica laboral”, conta a gestora de pessoas.

O Tróia Design Hotel, à semelhança do Marriott Praia D’El Rey, Vilalara Thalassa Resort e Hotel Quinta das
Lágrimas, é uma das unidades geridas pela Blue & Green.

No Selina — um hotel com características um pouco diferentes dos restantes contactados pela Pessoas
por ser uma cadeia de coliving com dezenas de alojamentos por todo o mundo e que acolhe, sobretudo,
trabalhadores remotos — apesar ?de nem sempre ser possível cumprir as expectativas salariais dos
colaboradores ou aumentar os rendimentos para que se posicionem acima do salário mínimo nacional,
tem sido feito um esforço adicional para compensar as pessoas com outros benefícios.

O salário emocional não é descurado: “Procuramos desenvolver diversas políticas internas, tais como a
atribuição de bónus monetários, mais dias de férias por ano, pontos que permitam aos colaboradores
usufruírem de estadias gratuitas em qualquer Selina do mundo, e por aí fora”, detalha Maria Rosa,
diretora de recursos humanos do Selina em Portugal.
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O impacto deste tipo de iniciativas é “sempre alto e significativo”, mas “tudo o que fazemos e nos
propomos oferecer é revisto em orçamento de forma ponderada e sustentável”. E dá frutos na forma de
bem-estar, motivação e engagement.

A mesma prioridade assumiu o InterContinental, que pretende manter o foco na saúde mental e bem-
estar das equipas. “Ao se assumir o salário emocional, como um key factor nas dinâmicas da gestão de
pessoas, mais do que impactos nas folhas salariais vamos passar a ter resultados em matéria de
engagement, qualidade e satisfação dos nossos clientes. Este é o nosso investimento”, refere Francelina
Ferreira do Amaral, general manager do InterContinental Cascais-Estoril.

Investir nos planos de carreira

A estratégia mais impactante que o hotel implementou passa, no entanto, acredita a gestora, pelas
oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. “É tempo de agir e investir em formação,
qualificação e boas condições de trabalho. Há que aproximar compromissos com as principais
expectativas dos trabalhadores: flexibilidade, desenvolvimento e progressão, desafios e projetos
profissionais e, sobretudo, identificação com o propósito organizacional”, defende.

“Há que não comprometer a qualidade do nosso produto turístico, por via de ações imediatas que
refresquem e mudem a imagem do nosso setor, porque as pessoas são o ativo mais importante que
ainda temos. Há que apostar e com muita determinação na atratividade, na retenção e desenvolvimento
de talentos”, acrescenta Francelina Ferreira do Amaral.

Por isso mesmo, mais do que aumentar salários, a empresa está focada, essencialmente, no
reconhecimento do trabalho realizado pelo colaboradores, garantir a liberdade para todos partilharem as
suas ideias e fazerem parte de projetos, assegurar a comunicação entre líderes e liderados e oferecer
oportunidades de crescimento e progressão de carreira dentro do hotel e entre os hotéis da companhia
InterContinental Hotels Group.

Na Blue & Green esta também tem sido uma preocupação. Além de políticas de recrutamento internas, o
grupo está atento aos seus talentos para apoiar o seu desenvolvimento. “Promovemos também planos
de carreira concretos com a possibilidade de crescimento quer salarial, quer funcional”, salienta a diretora
de recursos humanos.

É tempo de agir e investir em formação, qualificação e boas condições de trabalho. Há que aproximar
compromissos com as principais expectativas dos trabalhadores: flexibilidade, desenvolvimento e
progressão, desafios e projetos profissionais e, sobretudo, identificação com o propósito organizacional.
Francelina Ferreira do Amaral General manager do InterContinental Cascais-Estoril

Na Quinta do Lago os planos de carreira, a formação especializada e os programas de coaching são
também algumas das políticas e estratégias levadas a cabo. “Reforçámos a estratégia de recrutamento
interno, que promove a evolução profissional e desenvolvimento de carreira dos colaboradores”, diz o
líder de pessoas.

Uma estratégia semelhante tem seguido o Selina, que decidiu avançar com o reforço da formação
interna. O balanço é até agora bastante positivo. “A nossa estratégia de formação tem-nos permitido
alcançar ótimos resultados, ao mesmo tempo que contribuímos para a evolução profissional dos nossos
colaboradores”, revela Maria Rosa.

“Acreditamos nos talentos que temos atualmente nas nossas propriedades e procuramos conferir-lhes
oportunidades para diversificarem as suas funções e, desta forma, desenvolverem os seus
conhecimentos e competências técnicas. Dado que não existem profissionais suficientes para responder
às necessidades, potenciamos o melhor dos nossos colaboradores em funções que contribuem para a
sua realização e satisfação profissional e pessoal”, continua.
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Além disso, a cadeia hoteleira de coliving tem apostado na formação de estagiários, recém-formados e
pessoas com experiência em áreas distintas de hotelaria, de forma a suprir as atuais necessidades de
talento.

Recentemente, em entrevista à Pessoas, Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal falou
precisamente da necessidade de o setor investir nos planos de carreira. Apesar de afirmar que não há
dificuldade em preencher, por exemplo, cursos para chef de cozinha — sem o élan das estrelas Michelin,
há muita dificuldade para posições como chefe de sala, empregado de bar ou de quartos.

“Um aluno quando entra numa escola para chef de cozinha tem uma perspetiva de crescimento, uma
pessoa que entra como chefe de sala ou empregado de mesa não tem essa perspetiva de plano de
carreira. Muito do que está a ser feito aqui é nesse caminho. Juntamos (na formação) tanto o digital, a
tecnologia e as soft skills com estas áreas mais direcionadas ao serviço, porque é uma maneira de os
alunos perceberem que há um conjunto de oportunidades muito maiores do que aquelas que estão no
simples título empregado de mesa”, afirmou na altura.

Leia a entrevista completa a Luís Araújo aqui ou adquira a revista Pessoas de janeiro/fevereiro, agora nas
bancas.
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Economia com mais 65 mil postos de trabalho do que antes da
pandemia
O emprego em Portugal cresceu já 1,6% face ao nível de 2019. Média mensal das
remunerações declaradas à Segurança Social ficou nos 967 euros no último ano.

O emprego recuperou do choque trazido pela pandemia e superou no ano passado em 1,6% o número
de postos de trabalho declarados em 2019, com mais 65 402 trabalhadores a descontar, revelam os
dados anuais finais de gestão de remunerações da Segurança Social a que o DN/Dinheiro Vivo teve
acesso.

Na média anual de 2021, são contabilizados cerca de 4,3 milhões de trabalhadores por conta de outrem,
um máximo da última década e em linha com a tendência que os dados de evolução do emprego do
Instituto Nacional de Estatística (INE) têm vindo a evidenciar.

Em 2020, e na sequência do choque a várias atividades dependentes da circulação de pessoas trazido
pela pandemia, o trabalho por conta de outrem declarado recuou 0,7%, com menos 30 577 indivíduos a
descontar, em termos líquidos e de média final anual. Mas, ao longo dos meses desde a chegada da
covid, foram várias as flutuações, com a primavera de 2021 a ser marcada ainda por perdas expressivas
no nível de emprego face a 2019, penalizando sobretudo os salários mais baixos, com perdas de
emprego superiores a 100 mil postos de trabalho, nos cálculos feitos então a partir de dados mensais.

Os dados a que o DN/Dinheiro Vivo teve acesso não permitem ainda avaliar em que escalões salariais
houve maior crescimento de emprego, e se houve já uma recuperação no trabalho declarado entre
quem recebe as remunerações mais baixas. O INE tem apontado alguns segmentos que têm ficado ainda
para trás nesta recuperação, como o dos jovens - onde o desemprego continua a subir - e os
trabalhadores de setores como o alojamento e a restauração.

A perda de emprego entre salários mais baixos e a tendência de recuperação mais forte nas
remunerações mais altas e profissões mais qualificadas, num processo de recomposição do emprego,
ajuda a explicar uma subida mais acelerada da média salarial declarada.
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Nos cálculos do DN/Dinheiro Vivo a partir dos dados da Segurança Social, a média mensal dos salários
com descontos para a Segurança Social terá subido 4,5% no último ano, para um valor de cerca de 967
euros (mais 41,30 euros). Em 2020, a média mensal de remunerações declaradas rondava os 926
euros, tendo crescido 2,9%, apesar da destruição provocada pela pandemia.

Estes dados, que dizem respeito a retribuições totais (incluindo subsídios de férias e de Natal) ficam
abaixo da média de salário total avançada já pelo INE para 2021, nos 1361 euros. Este valor pondera
não apenas os salários declarados à Segurança Social, mas também aqueles que são declarados à Caixa
Geral de Aposentações.

Em volume global anual, os empregadores do país declaram no ano passado 57,8 mil milhões de euros
em salários, um valor recorde que representou um crescimento de 6,9% face a 2020, e que fica
também 9,1% acima do total de salários pagos a trabalhadores por conta de outrem em 2019.

Já as contribuições para a Segurança Social em nome destes trabalhadores atingiram os 19,5 mil
milhões de euros, ficando 9,1% acima do volume global de descontos de 2020, que nesse ano caíram,
em resultado sobretudo das medidas de isenção e redução de taxa social única concedidas às empresas
no âmbito dos regimes de lay-off simplificado e apoio à retoma progressiva. Face a 2019, o volume
global de contribuições para a Segurança Social declaradas no último ano cresceu 8,6%.

Mas, se o mercado de trabalho recuperou de forma geral entre quem trabalha por conta de outrem, o
mesmo não sucedeu ainda com os trabalhadores independentes que descontam para a Segurança
Social, cujo número caiu pelo segundo ano consecutivo.

Na média final de 2021, a Segurança Social conta 518 067 recibos verdes a descontar, menos 13 527
(ou menos 2,5%) do que o máximo alcançado no ano anterior à pandemia, 2019 - ano que coincidiu
também com a implementação do novo regime contributivo dos trabalhadores independentes, que atraiu
mais de 100 mil novos inscritos para o sistema.

??Os descontos feitos por estes trabalhadores também não recuperaram. Ficaram no ano passado em
491,5 milhões de euros, ainda menos 5,3% do que o volume global das contribuições pagas em 2019.
Era então de 519,3 milhões de euros.
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Pandemia acelera negócio do autocaravanismo em Portugal
O autocaravanismo é um setor em expansão na era Covid, com a oferta empresarial a
multiplicar-se para dar resposta ao maior interesse dos portugueses. Veja a reportagem
do ECO na Nauticampo.

O crescimento do autocaravanismo em Portugal tem sido “consistente”, mas a pandemia de Covid-19
acabou por dar um novo impulso à atividade. O que explica este maior interesse por parte dos
portugueses? Como tem evoluído o perfil dos praticantes? E quais são os entraves à progressão desta
tendência? O ECO foi conhecer alguns dos profissionais deste setor na feira Nauticampo, que decorre na
FIL, em Lisboa, até 20 de fevereiro.

A Yescapa, uma intermediária entre proprietários e viajantes para o aluguer de autocaravanas entre
particulares, é resultado deste aumento da atratividade, como relata a country manager, Maria Liquito.
Viu disparar a procura em 2020 e atesta que o crescimento se manteve “estável em 2021, mesmo com
a retoma do turismo”. Diz que a pandemia “despertou” mais gente para esta forma de viajar, à boleia de
um desejo de “segurança, distanciamento e liberdade”. Para 2022, prevê um novo crescimento de 40%,
em relação ao ano passado.

Horácio Ribeiro, da Associação Caravanismo de Portugal (CDP), descreve um crescimento “exponencial”
no setor nos últimos 10 a 15 anos, notando que “a própria pandemia também veio ajudar porque
optou-se por um turismo de ar livre”. Alude igualmente a um aumento da procura por parques de
campismo, mesmo entre os utilizadores de autocaravanas, sobretudo por uma questão de segurança. E
vê este mercado a crescer também pelo surgimento de “muitos investidores estrangeiros” a apostar no
setor, nomeadamente holandeses, ingleses e franceses.

Horácio Ribeiro, da Associação Caravanismo de Portugal (CDP)Hugo Amaral/ECO

O crescimento do autocaravanismo tem sido constante desde que surgiu em território nacional. Quem o
garante é Maria Teresa Paiva, vice-presidente da Associação Autocaravanista de Portugal (CPA). Criada
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em 1990, acompanha o setor “praticamente desde o início do autocaravanismo em Portugal”. Vê-o a
evoluir positivamente e, refere, “tem cada vez mais tendência a crescer”. “E agora com o aluguer das
autocaravanas haverá não propriamente mais autocaravanistas, mas mais praticantes”, acrescenta.

A visão é partilhada por Filipe Sobreira, gerente da plataforma de aluguer e venda de autocaravanas
Têdêrent, que fala até de uma fase “anormal” motivada pelo desejo dos consumidores, em função da
pandemia, preferirem opções mais isoladas e seguras. “As pessoas prefiram estar dentro de uma
autocaravana do que estar num hotel com centenas de pessoas à sua volta”, concretiza. Além disso,
refere que a pandemia veio “potenciar” o gosto pelo “turismo de ar livre”, que já se vinha sentindo antes
do surgimento do coronavírus.

Maria Isabel Mesquita, gerente da concessionária Go CaravaningHugo Amaral/ECO

Já Maria Isabel Mesquita, gerente da concessionária Go Caravaning, contrapõe o crescimento da procura
por autocaravanas à redução nas caravanas. Na origem desta assimetria estão dois fatores: o facto de
a autocaravana ser um veículo “muito mais portátil do que a caravana e não precisar legalmente do
parque de campismo”. Contudo, lembra que estes veículos precisam de parar nos locais de
estacionamentos específicos.

Susana Couto, gerente do Campo CalmoHugo Amaral/ECO

Esta empresária acredita que, se fosse possível realizar um test drive às caravanas, a popularidade iria
crescer novamente. Já para a Susana Couto, gerente do concessionário Campo Calmo, a principal razão
para o crescimento do setor é que “as pessoas estão carentes de sair” de casa devido à pandemia. Nas
caravanas aponta como vantagem a possibilidade de parar e viajar localmente de carro, mas nota outra
tendência: “vários casais começaram a preparar as caravanas de maneira diferente, para serem um
bocadinho mais autónomos e terem menos custos”.

Um setor de nichos?

Sendo o setor dispendioso, quer no aluguer, quer na venda, quem é, afinal, o público-alvo? Filipe Sobreira
responde que “até há meia dúzia de anos, o autocaravanismo era um turismo mais sénior”, vocacionado
para reformados ou amantes desta prática. À semelhança de Susana Couto, o gerente da Têdêrent
acredita que, graças ao surgimento das campers (carrinhas adaptadas para o autocaravanismo), há um
“público mais jovem” a apreciar este modo de férias, sendo que as marcas já começaram a adaptar a
sua oferta para estes utilizadores.

Também pelo fator do preço e do tempo, as viagens realizadas tendem a cingir-se ao circuito nacional.
“Em teoria, pegar numa autocaravana e ir a Itália parece um bom plano. Mas até chegar lá demora-se
três ou quatro dias para ir e são outros tantos para voltar”, relata Filipe Sobreira, para quem “o conceito
nacional funciona melhor, pois num espaço de tempo mais diminuto pode-se conhecer algumas terras,
sem usar muitos dias”.

Filipe Sobreira, gerente da TêdêrentHugo Amaral/ECO

Já ao nível da experiência, Isabel Mesquita, da Go Caravaning, admite “não haver uma regra”. Isto é, “há
pessoas que veem do caravanismo e depois passam para uma autocaravana”, mas também quem faça
o movimento oposto. Contudo, Susana Couto (Campo Calmo) esboça as diferenças entre as duas
modalidades: “o cliente com caravana, por norma, desloca-se em família para parques de campismo e
viaja no seu automóvel para conhecer as localidades; o cliente com autocaravana tem mais a intenção
de viajar”.

Quais os entraves ao crescimento?

Apesar deste crescimento, os empresários alertam que nem tudo anda sobre rodas neste setor. Para a
vice-presidente da CPA, Teresa Paiva, é preciso dar mais atenção ao autocaravanismo e, em particular,
ao “correto despejo das águas residuais e recarga com águas limpas nas estações de serviço. Admite
que tem havido alguns esforços por iniciativa das associações, mas acrescenta que “neste momento
estão-se a fazer coisas com o apoio do Turismo de Portugal — e estão-se a fazer mal”, nomeadamente
na localização das estações de serviço.
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Para Teresa Paiva, o dinheiro investido pelo Turismo de Portugal nesta área está a ser “mal gasto”,
sendo que “enquanto associação, e juntamente com outras, já [alertaram] para esta situação, mas o
erro continua”. “O Turismo Portugal não ouve a parte dos autocaravanistas”, acusa a vice-presidente da
CPA. A responsável explica que no inverno existe um fluxo de autocaravanistas europeus em busca de
climas amenos, mas “isto trouxe problemas porque não havia infraestrutura para os receber”. O
resultado? “Agora entra-se no exagero de tudo proibir”, diz Teresa Paiva, aludindo às polémicas
limitações à pernoita fora dos locais designados.

Maria Teresa Paiva, vice-presidente da Associação Autocaravanista de Portugal (CPA)Hugo Amaral/ECO

A vice-presidente defende ainda um investimento em estações de serviço mais próximas das localidades
e com capacidade para um maior número de utilizadores, de modo a incentivar o consumo local. Um
espelho das palavras da Yescapa, que aponta para as limitações de infraestruturas e a falta de lugares
autorizados e equipados para autocaravanas como obstáculo a um crescimento ainda mais significativo
do volume de negócios.

Filipe Sobreira, da Têdêrent, sustenta, por outro lado, que o autocaravanismo não está mais acessível.
“Pelo contrário, acho que está a ficar mais caro. E este ano, em particular, nota-se imenso a inflação nos
preços”. Para o gestor, “este é um produto caro para a realidade nacional” e essa é a razão, a par da
reduzida dimensão do mercado português, pela qual julga não haver margem para o setor “crescer
muito”. Ainda assim, aponta baterias à melhoria do serviço de acompanhamento aos autocaravanistas e
ao maior esclarecimento público em relação às regras relativas às pernoitas e ao despejo das águas.
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Empresas nacionais já estão a adotar medidas para promover a
economia circular
Várias empresas nacionais já estão a acelerar a implementação de medidas para
promover a economia circular. Poupança de água, diminuição de uso de plástico e uso de
renováveis são algumas das boas práticas.

Portugal vai ter de acelerar o passo para cumprir os objetivos europeus para a economia circular.

As metas são claras para os próximos anos: o país vai ter de reciclar, pelo menos, 65% das suas
embalagens, com este valor a aumentar para 70% em 2030. Já a reciclagem de vidro vai ter de atingir a
meta de 70% até 2025, mais 16% face aos valores estimados para 2021, segundo dados da Novo
Verde, sociedade gestora de resíduos de embalagens.

Várias empresas nacionais estão a liderar por exemplo e já estão a aplicar medidas para promover a
economia circular.

Nos supermercados da Jerónimo Martins, um dos focos é precisamente o combate ao desperdício
alimentar: “ temos a meta de alcançar até 2030 a redução para metade do desperdício alimentar que
geramos. Entre 2015 e 2020, nos três países em que estamos presentes (Portugal, Polónia e
Colômbia), doámos 76.600 toneladas de alimentos a instituições de solidariedade e aproveitámos
102.000 toneladas de fruta e vegetais “feios” para as sopas produzidas nas nossas cozinhas, os
produtos de 4ª gama (lavados e preparados para sopas e saldas), e também, para outros produtos
destinados ao canal Horeca (através da nossa cadeia grossista Recheio). Além disso, desenvolvemos –
no Pingo Doce desde 2019 e na Biedronka desde 2020 – a venda com desconto de produtos
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alimentares que estão perto de atingir o prazo de validade, de forma a incentivar a sua venda e evitar
que se transformem em desperdício”, explica Fernando Ventura, responsável pelos projetos de inovação
ambiental do grupo de distribuição.

A Jerónimo Martins também está atenta ao ecodesign de embalagens, projeto iniciado em 2010 e no
espaço de uma década já foram poupados “cerca de 27.500 toneladas de materiais, evitando a emissão
de cerca de 4.500 toneladas de CO2 (em transportes) através da melhoria da ecoeficiência das
embalagens em mais de 534 referências de marca própria. Entre alguns exemplos de intervenção de
ecodesign nas embalagens, merece destaque a eliminação, em Maio de 2021 pelo Pingo Doce, das
palhinhas de plástico da totalidade das suas bebidas de marca própria. Isto permitiu uma poupança de 15
toneladas de plástico por ano”.

Um dos projetos destacados pela empresa é a solução de (re)encimento de garrafas de plástico
reutilizáveis. “No final de 2020, a garrafa ECO estava em 138 lojas, evitando o consumo de 73
toneladas de plástico”.

Em termos de embalagens reutilizáveis, a empresa afirma que procura reutilizar materiais nas suas
operações, sempre que possível: “no Pingo Doce e no Recheio, a utilização de caixas de plástico
reutilizáveis nas áreas de Perecíveis fixou-se em 39,1 milhões de unidades; na Ara, recorremos a caixas
de transporte reutilizáveis para água engarrafada e para fruta e legumes (mais de 4,2 milhões de
unidades, um aumento de 50% face a 2019); na Biedronka, e para produtos de padaria, recorremos a
27,5 milhões de caixas de transporte reutilizáveis. Com esta opção, e no total, evitámos a utilização de
mais de 35 mil toneladas de embalagens descartáveis”. Já a “Biedronka e o Pingo Doce lançaram sacos
reutilizáveis de fruta e legumes em poliéster, encorajando os consumidores a preferi-los em detrimento
dos sacos de plástico descartáveis”.

Também na Sonae MC estão a ser tomadas várias medidas: “Destacaria a alteração que fizemos no
packaging da roupa de cama da Kasa, que permitiu eliminar o uso de plástico, à semelhança do que já
tínhamos feito com as embalagens das lâmpadas da marca Continente. Na área alimentar, salientaria o
papel pioneiro que o Continente teve ao ser a primeira marca portuguesa a fixar as tampas às garrafas
de água, assegurando deste modo que as mesmas não são perdidas no sistema e que são efetivamente
recicladas”, explica Mariana Silva, diretora de sustentabilidade da empresa.

“De igual modo, o foco na circularidade tem-nos permitido inovar ao nível dos produtos. As velas
Continente Eco, produzidas a partir de óleos alimentares reciclados, as mochilas note!, feitas com tecido
100% reciclado a partir de garrafas de plástico, ou os sacos do lixo Continente, produzidos com plástico
recolhido na nossa operação, são alguns exemplos de produtos circulares desenvolvidos pelas nossas
equipas”, acrescenta a responsável da Sonae MC.

A inovação vai mesmo mais além, como no reaproveitamento do excedente de produção.
“Transformamos o excedente de produção das maçãs e peras IGP em snacks de fruta desidratada ou
em sumos naturais que levam apenas estas frutas espremidas, sem qualquer adição de açúcar ou água.
Mais recentemente, através da “Feira do Desperdício” do Clube de Produtores Continente, juntámos 5
produtores de maçã de alcobaça com um parceiro industrial para produzir um produto de valor
acrescentado, o Vinagre de Sidra Maçã de Alcobaça Continente, com fruta fora de calibre ou que, pelo
seu aspeto, não seria valorizada em fresco (“fruta feia”)”.

No sector da hotelaria, os hotéis Vila Galé contam com “locais de armazenagem de resíduos
resguardados, impermeabilizados e arejados e uma triagem e encaminhamento para destinatários
licenciados” e ”algumas unidades utilizam compactadores de resíduos, por forma a evitar o maior
número de recolhas e transporte”, explica Reinaldo Silhéu, diretor de Qualidade, Ambiente e Segurança.

Simultaneamente, o grupo procura “diminuir a produção de resíduos, dando preferência a produtos a
avulso quando possível”. As embalagens são reutilizadas e foi eliminado o uso de plásticos de utilização
única. Até as borras de café são utilizadas nas hortas biológicas e jardins dos hotéis.

Em termos de energia, as renováveis já são usadas em várias unidades: solar térmico e solar
fotovoltaico. As águas das limpezas dos filtros das piscinas e dos jacuzzis são reaproveitadas para rega.
Já nos escritórios, o uso de papel é eliminado, sempre que possível, com primazia para o digital.
Desperdício na cozinha? A empresa também reaproveita alimentos (como frutas e legumes) para
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compotas e bolos. A ação da empresa também estende-se ao lado social: “recorremos a canais de
doação de alimentos nas regiões onde temos hotéis, e doamos roupas (toalhas/ lençóis/ cobertores),
colchões e outros artigos para algumas entidades”.

Analisando as metas a que Portugal está sujeito, assim como os seus parceiros europeus, a presidente
da sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais, considera que a sua “existência é fundamental, são uma
driving force da mudança. Temos, por exemplo, a grande meta estabelecida pela Europa para Portugal de
chegar a 65% de reciclagem de embalagens colocadas no mercado até 2025. Também a diretiva de
Plásticos de Uso Único (SUP), recentemente transposta para os estados-membros da UE e em vigor em
Portugal desde 3 de julho do ano passado, vem regulamentar a melhor utilização deste material”.
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De palhinhas comestíveis a garrafas biodegradáveis: a inovação
no agroalimentar
A sustentabilidade pode ter dado o mote, a par da mudança no comportamento dos
consumidores. O  certo é que as empresas apostam cada vez mais na Investigação &
Desenvolvimento para se diferenciarem no mercado com produtos inovadores e mais
"verdes".

O consumidor de hoje não é o mesmo consumidor de 2019. Um estudo realizado pela Mintel, a pedido
da PortugalFoods - Associação do Setor Agroalimentar português, revelou que o comportamento
mudou. E tudo indica que é uma viagem sem retorno. Hoje quem compra é mais exigente. Quer estar
informado sobre o que consome, quer adquirir produtos que sejam sustentáveis. Quer ter um maior
controlo e, principalmente, quer transparência. E procura produtos alimentares que lhe proporcionem
"experiências únicas".

Tudo isto "obrigou" o setor a acelerar a inovação. O certo é que, e de acordo com Deolinda Silva,
diretora executiva da PortugalFoods, houve uma grande evolução nos últimos anos . Hoje o setor está
"qualificado e orientado para o mercado, acompanhando as tendências mundiais para se adaptar e
diferenciar no mercado global". Os números demonstram-no, com as exportações a crescerem nos
últimos dois anos, apesar da pandemia. Em 2020 cresceram 2,5% face a 2019 e no ano passado deram
um salto de 11,4% para 7 709 milhões de euros. Portugal tem dado cartas na inovação nesta área. Para
a diretora executiva da PortugalFoods, a expectativa é mesmo que, neste ano, o país passe novamente
a estar no grupo dos países fortemente inovadores.

O certo é que muitas empresas portuguesas souberam responder ao desafio. Há vários projetos, alguns
já com produtos no mercado, outros ainda em fase de desenvolvimento, que mostram que a
investigação e a inovação portuguesas estão de boa saúde.

O plástico há muito que domina os lineares dos supermercados na área da mercearia. Mas a estratégia
de sustentabilidade da Novaarroz levou a uma decisão que mudou tudo. As medidas tomadas ao longo
do tempo para reduzir o consumo de plástico, a par do apoio à produção integrada, produção biológica,
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promoção de programas de biodiversidade na produção agrícola, eficiência energética a nível industrial e
a reciclagem de resíduos e valorização dos subprodutos, tiveram como culminar o desenvolvimento de
uma embalagem 100% de papel. Como a marca explicou ao DN/Dinheiro Vivo, a decisão obrigou a
vários investimentos nas linhas de produção e procura de novas soluções de abastecimento. No caso
específico desta embalagem, o maior desafio foi o de encontrar uma solução de papel com a janela
transparente.

O resultado final nasceu de um trabalho conjunto e multidisciplinar, que contou com grande envolvimento
das equipas de marketing, I&D, procurement e produção, e ainda a estreita colaboração com
fornecedores. Segundo a empresa, a aceitação da nova embalagem tem sido muito positiva, o que
reflete a crescente preocupação dos clientes e consumidores na procura de soluções mais sustentáveis e
amigas do ambiente.

Depois deste "sucesso" a empresa, e ainda no âmbito das embalagens, refere que 2022 será um ano de
consolidação da substituição das embalagens de plástico, com um objetivo de redução global do
consumo anual de 200 toneladas de plástico. Contam ainda apresentar novidades ao nível de novos
produtos no eixo do bem-estar e saúde, conveniência e produção biológica. A nível energético está
previsto um aumento substancial da energia solar (investimento em painéis fotovoltaicos), "que poderá
representar cerca de 80% do nosso consumo energético".

A paixão pelo mar e a prática do surf estiveram na base da decisão de Diogo Teixeira Lopes, CEO
fundador da Wissi, de procurar um negócio que promovesse "um recurso sustentável da nossa costa
atlântica". A escolha recaiu nas algas, que auferem aos consumidores um alimento saudável, inovador e
de alto valor nutricional. Mas nem tudo foi fácil. Diogo Teixeira Lopes teve de ultrapassar hábitos de
consumo enraizados, assim como dificuldades de financiamento de um setor alimentar de produtos
nicho. Sem esquecer que "vivemos de experimentação e degustação fruto da conjuntura pandémica que
nos impede de promover os nossos produtos junto de potenciais clientes". Apesar de todas as
dificuldades, a empresa tem recebido recetividade ao projeto.

A Wissi trabalha em parceria com a Direção-Geral e Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos,
que concedeu a licença de apanha de algas. Além disso, e segundo Diogo Teixeira Lopes, a empresa tem
contactos institucionais com o IPMA e um protocolo estabelecido com a Escola de Hotelaria do Estoril, a
par de parcerias com o Cascais Food Lab. Contactos que "nos ajudam a divulgar e promover o projeto
de algas Wissi com evidências de fidelização e aprendizagem desta nova tendência por parte de todos os
intervenientes".

O projeto começou com as algas desidratadas Alface do Mar 30g, mas hoje já conta com "três gamas
(desidratada, fresca e aromática), considerando as algas que comercializamos (Alface do Mar, Kombu,
Esparguete do Mar, Wakame e Chorão do Mar), gamas e os vários formatos existentes". A empresa
está neste momento a testar uma nova gama: barras snacks com algas, tendo em vista a conveniência.

A inovação faz parte do ADN da empresa. Depois de, em 2021, ter apresentado a primeira garrafa de
água totalmente produzida a partir de PET reciclado, surgiu a ideia de, através da parceria com a
Universidade do Minho e Fundação Mirpuri, criar a primeira embalagem portuguesa 100% biodegradável.
O resultado foi o que Vítor Hugo Gonçalves, CEO da Sociedade da Água de Monchique, considera ser um
exemplo para o mundo e para a indústria dos bens de consumo: garrafas 100% biodegradáveis e
compostáveis e que além de não criarem qualquer interferência na qualidade da água, podem ser
consumidas pela fauna marinha, caso cheguem ao oceano.

Essencial era que a nova embalagem preservasse as qualidades químicas e bacteriológicas da Água
Monchique. Algo que tinha de ser compatível com a higiene e segurança dos vários produtos e respeitar
toda a regulamentação existente para o setor alimentar. "Outro desafio exigente foi de que esta solução
pudesse ser aplicada à tecnologia de produção já existente no mercado, nomeadamente no processo de
sopro", explicou o gestor que acrescentou que a inovação tem sempre de procurar adaptabilidade e
adequação às tecnologias existentes, com pouco ou nenhum investimento por parte das empresas, ou
estará sempre condenada ao insucesso.

Uma das maiores dificuldades da empresa no que concerne a inovar no processo produtivo prende-se
com a dificuldade de encontrar o tipo de tecnologia necessária em Portugal. Neste momento, a
ComTemp, detentora da marca Cristal, está a trabalhar com uma universidade em Portugal e com outra
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no Brasil, quer para melhoria de processos produtivos, quer para novos produtos. Está também a
estudar um processo produtivo inovador na Alemanha. Um dos seus investimentos passa por substituir a
quantidade de PET virgem utilizado nas embalagens. O resultado foi que a Cristal foi "a primeira marca de
vinagres em Portugal (e uma das primeiras no mundo) a introduzir PET reciclado (25%)" nas suas
garrafas de vinagre, como explica Tiago Carneiro, diretor de estratégia da ComTemp. O executivo
acrescenta que a empresa tem um laboratório próprio de pesquisa e desenvolvimento, o que permite
que a maioria dos produtos criados pela empresa e que posteriormente passam para a fase de
desenvolvimento na vertente industrial, sejam resultado de um trabalho 100% interno.

Sobre as dificuldades sentidas no caminho da inovação, Tiago Carneiro é perentório: a educação do
consumidor e a posição geográfica de Portugal. Sendo que "a culpa é dos produtores, das empresas, das
marcas, não tenhamos dúvida. É preciso educar de melhor forma e criar melhor informação", refere,
acrescentando que "é essencial dar informação precisa que permita ao consumidor entender os produtos
que fazemos, como os fazemos e porque o seu consumo pode trazer benefícios, desde a saúde ao
sabor de um prato".

"Temos como missão desenvolver principalmente produtos que contribuam para o bem-estar, saúde e
sustentabilidade de todos os envolvidos no processo produtivo e alimentar, desde o produtor ao
consumidor final, mas que também se destaquem por serem inovadores e terem o seu espaço no
mercado". É desta forma que Daniel Abegão, fundador e manager da CFER Labs apresenta a empresa
que está prestes a lançar um preparado líquido de "ovo" vegetal, que é 100% feito a partir de plantas e
sem qualquer vestígio de ovo animal. A par disso, acrescenta, estão a preparar palhinhas e colheres
comestíveis e biocompostáveis, como alternativa aos plásticos de utilização única.

Os consumidores estão a mudar a sua alimentação e isso obriga, segundo Daniel Abegão, ao
desenvolvimento de produtos com menos açúcar ou gordura, com ingredientes mais naturais,
metodologias mais inovadoras de fabrico ou com processos ou ingredientes potencialmente menos
prejudiciais para a saúde das pessoas. No entanto, o executivo considera que ainda há trabalho a fazer,
nomeadamente no sentido de conseguir "apanhar" os consumidores que, por motivos financeiros, não
têm estes temas como prioridade. Para Daniel Abegão o futuro da alimentação passa pela capacidade de
dar aos consumidores cada vez mais opções saudáveis a preços cada vez mais competitivos. " A
alimentação será cada vez mais transparente e terá cada vez mais profissionais a investigar novas
metodologias de produção, de forma a maximizar e a otimizar todo o sistema produtivo e de
abastecimento", afirma, acrescentando que há duas tendências que vieram para ficar: a alimentação
vegetariana e plant-based e a rapidez e comodidade na compra e consumo de qualquer produto.

Avaliar a perceção sobre todos os aspetos intrínsecos e extrínsecos de um produto desde que avaliado
utilizando os sentidos. Esta é a tarefa da Sense Test, que se dedica à análise sensorial e, com isso,
perceciona a reação dos consumidores a determinados produtos. Como explica Daniel Rocha, comercial
na Sense Test, do ponto de vista intrínseco os produtos podem ser avaliados desde as suas
características sensoriais até como estas se correlacionam com a aceitação ou como nos fazem sentir
do ponto de vista emocional.

Já no que concerne ao ponto de vista extrínseco, todos os aspetos relacionados com a embalagem e
usabilidade podem também ser avaliados. No caso específico da Sense Test, a empresa trabalha
diferentes metodologias para avaliação da resposta emocional a um produto. Isto é importante para as
marcas, porque hoje o consumidor tem à sua escolha uma imensa diversidade de produtos, o que torna
imperativo estudar e perceber os motivos da sua escolha.

Por outro lado, refere Daniel Rocha, mesmo com as novas tendências de procura de produtos mais
saudáveis, convenientes e sustentáveis, o sabor continua a ser um fator essencial. "Os consumidores
procuram bem-estar e uma experiência sensorial e emocional completa e positiva. Desta forma, ir "para
lá da aceitação" será a tendência para conseguir prever e perceber todos os fatores de decisão de forma
integrada, sem perder a barreira métrica do hedónico", explica, acrescentando que a perceção do
consumidor é a chave principal para o sucesso dos novos produtos.
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Ryanair ameaça com despedimentos
Esse cenário está em cima da mesa caso a T AP não liberte os slots em Lisboa este verão.
Caso contrário levará a empresa low-cost a deslocar três aviões
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Austrália reabre fronteiras a turistas vacinados
O jornal da indústria do Turismo

A Austrália reabriu as suas fronteiras a turistas vacinados contra a COVID-19, estimando o primeiro-
ministro do país, Scott Morrison, que nas primeiras 24 horas aterrem cerca de 56 voos internacionais
nos aeroportos australianos.

“Há mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo que têm vistos e podem vir. Os turistas estão a
voltar e a minha mensagem é: façam as malas, venham e tenham algumas das melhores experiências
que possam imaginar”, disse Morrison numa conferência de imprensa, citado pela agência Lusa.

O governante acrescentou que o número de voos irá aumentar com o tempo, principalmente em Sydney
e Melbourne, as maiores cidades do país.

Os viajantes são obrigados a apresentar um certificado de vacinação COVID-19 que comprove a
vacinação, com as devidas doses da vacina pelo menos 14 dias antes da partida para a Austrália. Além
disso, devem preencher uma declaração juramentada e apresentar um resultado negativo do teste PCR,
o mais tardar 72 horas antes da partida.

Refira-se que a Austrália implementou alguns dos mais duros confinamentos e controlo de fronteiras do
mundo no início da pandemia, mas nos últimos meses tem vindo a relaxar as medidas face ao aumento
da vacinação.
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Canadá alivia restrições nas viagens
Hoje é um grande dia para viajantes canadianos e para o turismo. Foi com esta
mensagem, que o Canadá anunciou o relaxamento dos requisitos de saúde para as
viagens .

Hoje é um grande dia para viajantes canadianos e para o turismo. Foi com esta mensagem??, que o
Canadá anunciou o relaxamento dos requisitos de saúde para as viagens??.

Esta é uma medida, já há muito esperada, tanto por empresas do Canadá como de outros destinos
ponde o mercado do Canadá tem presença como, por exemplo, o Algarve.?

?As novas medidas anunciadas pelo Governo Federal entrarão em vigor em ??28 de Fevereiro??m e as
principais mudanças incluem testes diagnósticos ??aleatórios que serão realizados na chegada aos
aeroportos canadenses, em vez dos obrigatórios. Os viajantes selecionados para esses PCRs ??
aleatórios não precisarão mais se isolar?? para aguardar o resultado.?

As crianças menores de 12 anos?? que não foram vacinadas e que viajam com adultos que receberam o
regime completo, não têm quaisquer restrições. Para além disso, as crianças não serão mais obrigadas a
ficar de quarentena antes de retornar à escola ou outras actividades em grupo.?

No entanto, o Canadá continuará a exigir a apresentação de testes diagnósticos realizados antes da
viagem, mas ??suportará testes de antígeno mais rápidos e acessíveis??, em vez de exclusivamente
PCR.?

?O ministro canadiano da Saúde, ??Jean-Yves Duclos??, garantiu que poderá haver um maior
relaxamento das restrições de viagem durante as próximas semanas, se as infecções não subirem
novamente.?
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?Por sua vez, o ministro dos Transportes, ??Omar Alghabra??, garantiu que a partir de 28 de Fevereiro
todos os aeroportos internacionais do Canadá estarão autorizados a receber voos do exterior.
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A maior viagem de comboio do mundo
A nova ligação ferroviária entre Laos e a ChIna (414 quilómetros) proporciona uma
aventura, com partida de Portugal para quem quer ir rumo ao desconhecido

45/63



46/63



47/63



JORNAL I
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Remco Evenepoel vence a Volta ao Algarve pela 2.ª vez
O belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinil) conquistou, este domingo, pela
segunda vez, a Volta ao Algarve

48/63



POSTAL

19/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Empresárias “Intrépida” vão reunir-se no Hotel AP Eva Senses
Faro para promover empreendedorismo e internacionalização -
Postal do Algarve
As edições Fórum do Projeto Intrépida Plus visam apoiar as empresárias aderentes nas
suas interrelações comerciais transfronteiriças, através da partilha de boas práticas e
experiências culturais.As edições Fórum do Projeto Intrépida Plus visam apoiar as
empresárias aderentes nas suas interrelações comerciais transfronteiriças, através da
partilha de boas práticas e experiências culturais.

O Município de Faro organiza, nos próximos dias 24 e 25 de fevereiro, a quarta edição do Fórum do
Projeto Intrépida Plus, que vai decorrer no Hotel AP Eva Senses Faro.

Este projeto pretende promover o empreendedorismo e internacionalização no feminino, apoiando as
empresárias aderentes nas suas interrelações comerciais transfronteiriças, através da partilha de boas
práticas e experiências culturais.

O projeto visa garantir um aumento de visibilidade das empresárias “Intrépida”, através da atualização e
reedição do Guia Online Intrépida +; aumento da intervenção das empresárias em fóruns de trabalho
internacionais; actualização e capacitação para a internacionalização; interrelação Portugal/ Espanha
através da música, cinema, literatura e outras artes, e participação em eventos, tendo por motor a
presença a presença feminina.

O Projeto Intrépida Plus é co-financiado pelo Fundo Europeu FEDER em 75%, através do Programa de
Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP), e é implementado por uma parceria de seis
entidades públicas e privadas de Portugal e Espanha: Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
(Andaluzia); Associação Empresarial da Região de Portalegre (Alentejo), Núcleo Empresarial da Região de
Évora; Disputación de Huelva; Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva e Município de Faro. Para
mais informações pode visitar o sítio do projeto AQUI.
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Quinta do Lago anuncia programação especial para o Carnaval -
Postal do Algarve
Conheça as propostas para umas mini-férias descontraídas.Conheça as propostas para
umas mini-férias descontraídas.

Na época do Carnaval muitos há que aproveitam para usufruir de umas pequenas férias e rumar até ao
Algarve.

Se reservar a sua estadia para este período no The Magnolia Hotel, o boutique hotel do resort Quinta do
Lago, recebe 15% de desconto enquanto as crianças têm alojamento e refeições gratuitas.

“O hotel dispõe de piscina exterior aquecida, spa, sala de jogos, ginásio, campos de ténis, bicicletas
gratuitas para explorar o resort e um restaurante com cozinha portuguesa onde vai encontrar no menu
pratos como cataplana algarvia, arroz de pato ou bife à portuguesa”, refere a Quinta do Lago em
comunicado, acrescentando que “as atividades ao ar livre no Parque Natural da Ria Formosa e as
experiências gastronómicas nos restaurantes da Quinta do Lago complementarão a sua estadia neste
destino único”.

Como Carnaval não é Carnaval sem uma boa festa temática, “pode reservar o seu jantar no dia 26 de
fevereiro no Dano’s, o sports bar do resort localizado no coração do centro desportivo The Campus e
divirtir-se ao som do Rei do Rock no Show de Tributo a Elvis Presley!”.

50/63



Pode deliciar-se com “o menu à la carte e com a seleção de cervejas de todo o mundo (servidas bem
geladas) enquanto viaja no tempo com os clássicos dos anos 50 interpretados ao vivo”.

Mais informações do programa do Hotel Magnolia aqui.
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Água Monchique cria departamento da Felicidade para os 73
colaboradores - Postal do Algarve
A oferta de um seguro de saúde e o pagamento de 16 ordenados anuais são alguns dos
benefícios que a empresa já tem implementados, como forma de reconhecimento pelo
esforço e dedicação dos seus colaboradores. A oferta de um seguro de saúde e o
pagamento de 16 ordenados anuais são alguns dos benefícios que a empresa já tem
implementados, como forma de reconhecimento pelo esforço e dedicação dos seus
colaboradores.

O bem-estar e a felicidade dos colaboradores tem sido uma prioridade na Água Monchique e levou, no
início de 2022,  à criação do Departamento de RH e Felicidade. Filipa David assume a liderança da nova
estrutura e a responsabilidade pela gestão da felicidade dos atuais 73 colaboradores.

Com uma vasta experiência na área do coaching, da formação e na gestão e desenvolvimento de
equipas, Filipa David iniciou o seu percurso profissional nos Hotéis Tivoli Lagos e Tivoli Almansor. É dentro
do Grupo Tivoli que faz carreira, passando a desempenhar diversas funções no âmbito da gestão e
desenvolvimento de RH nas seis unidades hoteleiras situadas no Algarve. Entre 2018 e 2020 foi diretora
de Recursos Humanos no Vale d’Oliveiras Quinta Resort & Spa. É, desde janeiro de 2022, diretora de
Recursos Humanos e Felicidade da Sociedade da Água de Monchique.

“O envolvimento, o reconhecimento, a transparência, a partilha, o crescimento pessoal e profissional dos
nossos colaboradores é essencial para a nossa atuação como empresa. A Filipa, pela sua vasta
experiência profissional, é uma enorme mais valia para a Água Monchique e terá um papel fundamental
na missão de tornarmos os nossos colaboradores mais felizes”, refere Vítor Hugo Gonçalves, CEO da
Sociedade da Água de Monchique.
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A oferta de um seguro de saúde e o pagamento de 16 ordenados anuais são alguns dos benefícios que a
empresa já tem implementados, como forma de reconhecimento pelo esforço e dedicação dos seus
colaboradores.

“Aceitar este desafio permite-me participar ativamente no desenvolvimento e crescimento de um projeto
que prima pela disrupção. Há anos que me identifico com a marca Monchique, da qual sou consumidora
habitual, e com os princípios que a mesma preconiza. Quando tive a oportunidade de conhecer melhor o
projeto interno da Monchique fiquei completamente apaixonada”, destaca Filipa David.

Licenciada em Gestão de Recursos Humanos, possui graduação em Direção Hoteleira e um Executive
Master Hotel Management, pela Católica Porto Business School, Filipa David realça como principais
características o espírito de equipa, o entusiasmo, a agilidade e versatilidade, a grande capacidade de
adaptação à mudança, o compromisso organizacional, a vontade de inovar, o profissionalismo e a
responsabilidade social e ambiental.

A Sociedade da Água de Monchique SA explora a concessão pública da água mineral de Monchique desde
16 de dezembro de 1992. Distinguida com o estatuto de PME Excelência é, atualmente, um dos maiores
players no mercado nacional.

As instalações fabris localizam-se nas Caldas de Monchique, Algarve, numa área protegida superior a 50
hectares, em que a preservação dos aquíferos é o fator crítico essencial, motivando uma logística de
gestão sustentável do meio ambiente.

A Água Monchique distingue-se pela sua unicidade, resultado de uma composição físico-química natural
onde se destaca o seu elevado pH natural de 9,5. Esta especial composição confere-lhe características
únicas que, pelos benefícios que aporta, contribuem para o bem-estar e para o equilíbrio do organismo.

Em 2021 viu a inovação e a sustentabilidade das suas embalagens ser distinguida com o galardão
Produto do Ano.

53/63



DN

20/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 81591

Uma semana depois, PJ ainda procura suspeitos de atear fogo ao
bar de Vilamoura
T êm sido vários os registos de incêndios em bares e discotecas. Só o ano passado, foram
quatro, todos em áreas de praia, e cabe à PJ investigar estas situações. A destruição do
T he Funky Dogo pelas chamas, ateadas por três pessoas, é um caso isolado, segundo as
autoridades policiais do Algarve.

Três homens encapuçados entraram pelo The Funky Dogo, em Vilamoura, ao final da tarde do último
domingo. Pediram a quem estava que saísse e regaram o estabelecimento com gasolina. Ouviu-se um
estrondo e, de repente, as chamas alastraram por todo o lado. As autoridades investigam, tudo
indicando que foi um ato isolado. Suspeita-se que terão sido clientes que provocaram desacatos e foram
expulsos nessa semana. Ou seja, terá sido um "ajuste de contas".

O bar fica no rés-do-chão do aparthotel Luna Olympus, na segunda linha da Marina de Vilamoura. Eram
18h45 de domingo quando os bombeiros foram chamados para combater as chamas num bar. Primeiro
seguiu a corporação de Loulé, depois as de Albufeira e de Faro. Com eles, a GNR, a Cruz Vermelha e, por
fim, a PJ.

A GNR percebeu que não era um acidente e é a Judiciária que investiga estas situações. Diz a legislação
que é da sua competência "a investigação de crimes de incêndio em que o facto seja imputável a título
de dolo, de acordo com a alínea f) do n.º 3 do artigo 7.º da Lei n.º 49/2008, de 27 de agosto, sem
prejuízo do artigo 8.º". Ou seja, "em todas as ocorrências de incêndio, explosão, libertação de gases
tóxicos ou asfixiantes ou substâncias radioativas, desde que, em qualquer caso, o facto seja imputável a
título de dolo".

A PJ não respondeu às perguntas do DN nem indicou se fogo posto no bar de Vilamoura é uma situação
isolada. "Há discussões e rixas em bares e discotecas, mas não incêndios deste género, em que alguém
o terá provocado devido a problemas anteriores. Este é um incêndio com intenção de dolo", explica o
major Abel Adriano, do Comando Territorial da GNR de Faro. João Fonseca, o porta-voz do Comando
Nacional da GNR, esclarece: "No dia 13 de fevereiro ocorreu um incêndio num estabelecimento de
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restauração e bebidas em Vilamoura. No decorrer das diligências policiais, foi possível apurar que o
incêndio teve origem dolosa, em que três indivíduos regaram o interior do bar com gasolina e atearam
fogo, colocando-se em fuga num veículo de cor escura." Acrescenta que "não há conhecimento de
outras situações idênticas na zona de ação do Comando Territorial de Faro nos últimos cinco anos". Os
factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Loulé.

O alerta para os bombeiros foi às 18h45 e o incêndio foi declarado extinto às 20h00. Envolveu 55
operacionais e 22 viaturas; os profissionais de saúde registaram dois feridos ligeiros, que
reencaminharam para o hospital, e assistiram a 15 pessoas no local, essencialmente por inalação de
fumo. É o registo do Comando Regional de Urgência e Proteção Civil do Algarve.

"Ouvi um estrondo, desci pelas escadas do prédio e, quando cheguei à porta, estava tudo a arder, foi
tudo muito rápido. Havia um fumo horrível, eu e a minha mulher só quisemos sair o mais rápido
possível", conta Custódio Fernandes, um emigrante de Braga que ali tem casa de férias. Mora no
segundo andar, a cuja habitação regressou eram 23h00 de domingo.

Só o 1.º andar ficou inabitável, as paredes do rés-do-chão (onde funcionava o The Funky Dogo e outros
estabelecimentos comerciais) e o terraço, no 1.º piso, estão completamente pretos, até parece que
essa era a sua cor de origem. "Está tudo destruído, canalizações, parte elétrica, tudo. Também é preciso
ver se não tem consequências para o prédio. A sorte foram as paredes de vidro, que rebentaram, e as
chamas propagaram-se para o lado, pelo rés-do-chão, em vez de subirem para os andares", conta
António Cruz, outro morador. A zona está isolada com "fita balizadora", incluindo a parte onde estão
localizados um outro bar e um café.

O comércio em geral está fechado no domingo à tarde e, à hora do incêndio, era fraco o movimento nos
bares. A Sortami, agência imobiliária mesmo em frente do Luna Olympus, era dos poucos
estabelecimentos abertos. "Ouvi um barulho da explosão e, logo de seguida, tudo a arder. Começou
pequeno e, de repente, propagou-se, e foi tudo muito rápido. Entretanto, juntaram-se os bombeiros,
ambulâncias, polícia", conta Rui Rua, o promotor imobiliário que estava na agência no momento do fogo.

O aparthotel pertence ao grupo Luna Hotéis, que não avança com informações sobre o pós-incêndio,
apenas sublinha que o espaço estava alugado. E que será o seguro a avaliar os prejuízos, sem especificar
a quem competem as obras de recuperação. Segundo os testemunhos dos vizinhos, o inquilino é inglês e
ainda não esteve em Vilamoura depois do incêndio.

Avaliar as repercussões do fogo é a fase em que comerciantes e moradores se encontram. Tenta-se
recuperar alguns géneros alimentícios e bebidas, limpa-se o que se pode, os outros comerciantes não
sabem quando poderão abrir, até porque há áreas que não oferecem segurança. Há funcionários de uma
empresa de construção civil a avaliar os estragos, tomam notas. António Cruz acompanha: "Sou da
área e tenho interesse em que a situação se resolva." Calcula o valor dos prejuízos na ordem dos 700
mil euros, mas "para cima".

Está a fazer um ano que o The Funky Dogo foi inaugurado. Serão dois os sócios e terão gasto 250 mil
euros na renovação do espaço. "O bar anterior era o Spot, este abriu o ano passado, já depois do
confinamento. Era um bar muito tranquilo, com muito bom ambiente. Os donos era um senhor de mais
idade e outro mais jovem, são pessoas muito amigáveis, muito simpáticas. Nunca me apercebi que
tivessem problemas com os clientes", conta Célia Gonçalves, que explora a Tabacaria Ruby, ao lado do
bar mas a uma distância suficiente para não ser atingido pelas chamas.

A história que ouviu contar do que se terá passado é a que todos contam. "Nessa semana, houve uns
clientes que não se portaram bem, com ofensas verbais, acabou em tareia e foram postos na rua.
Pensa-se que podem ter sido eles a atear o fogo", conta.

Têm sido vários os registos de incêndios em bares e discotecas. Só o ano passado, por exemplo, houve
notícias de chamas que destruíram o Yamba Bar, na Costa da Caparica (23 de maio de 2021),
funcionava no antigo Masstige, também reduzido a cinzas em 2015. O mesmo aconteceu ao Rock in
River, em Vila Nova de Paiva (3 de maio de 2021), na Praia do Ouro, em Sesimbra (18 de outubro de
2021) e no Bar do Peixe, no Meco (12 de novembro de 2021). Recuando mais no tempo, os bombeiros
foram chamados a combater as chamas no Old Beach, em São Pedro de Moel (10 de agosto de 2019),
n"O Amarelo, em Santo Amaro de Oeiras (22 de maio de 2019), no Bar do Bruno, no Baleal (4 de
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setembro de 2018) e numa discoteca em Argoncilhe, em Santa Maria da Feira (10 de janeiro de 2015).
Na maioria dos casos, ocorreram fora das horas de funcionamento e em muitos destes fogos foi
chamada a PJ.

O DN questionou as autoridades policiais no sentido de perceber se tem havido mais incêndios movidos
por um ajuste de contas, tendo em atenção, sobretudo, a forma como os suspeitos de Vilamoura
atuaram e a rapidez com que o fizeram. Não houve detenções no local e as autoridades no Algarve não
têm registos de situações idênticas.

"Discussões, rixas, acontecem com alguma frequência em bares e discotecas, mas não chegam a este
tipo de situação", refere um elemento da Diretoria do Sul da PJ.

Tanto a GNR como a PSP remetem a explicação sobre aqueles casos para a PJ. "Sempre que as causas
de um sinistro não são absolutamente claras e ou detetamos indícios de difícil
contextualização/justificação e ou se verificam vítimas ou danos avultados, a PSP informa a PJ."
Acrescenta esta polícia que, a partir daí, deixam de acompanhar o processo. O mesmo acontece com a
GNR.

Não há informação disponível sobre quantos foram esses casos. E tanto a GNR como a PJ justificaram
não ser possível obter essa informação em tempo útil. "Pela dificuldade de contextualização, não nos
será possível apresentar a estatística solicitada (porquanto não dispomos dos sinistros classificados pelas
categorias propostas)", justifica a PSP. Os responsáveis pela PJ limitaram-se a não responder aos e-
mails do DN.

ceuneves@dn.pt
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Três velejadores resgatados perto do Cabo de São Vicente por
helicóptero da Força Aérea - Postal do Algarve
T ripulação do veleiro reportou que estava com um problema grave na máquina
propulsora e que com as condições meteorológicas severas que se faziam sentir na área
necessitavam de ajuda urgente.T ripulação do veleiro reportou que estava com um
problema grave na máquina propulsora e que com as condições meteorológicas severas
que se faziam sentir na área necessitavam de ajuda urgente.

Três tripulantes de um veleiro, que se encontrava a 148 quilómetros do Cabo de São Vicente, no
Algarve, foram hoje resgatados por um helicóptero da Força Aérea, informou a Marinha Portuguesa.

O regaste dos três tripulantes do veleiro Indian Summer resultou de um pedido de ajuda das autoridades
marroquinas e teve início na noite de sábado, terminando ao início da manhã de hoje, segundo explica,
em comunicado, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo, da Marinha Portuguesa.

“A tripulação do veleiro reportou que estava com um problema grave na máquina propulsora e que com
as condições meteorológicas severas que se faziam sentir na área – Vento de 27 nós e ondulação de 7
metros – necessitavam de ajuda urgente. Antes do empenhamento do meio aéreo houve diversas
tentativas de resgate por parte do navio mercante ‘RIVER PEARL’, que se manteve sempre junto à
embarcação e apoiou as operações de busca e salvamento”, descreve a nota.

Os três tripulantes (dois cidadãos franceses e um britânico) viriam a ser, posteriormente, retirados da
embarcação por um helicóptero da Força Aérea Portuguesa e reencaminhados para o Aeroporto de Figo
Maduro, em Lisboa.
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“Os velejadores não necessitaram de assistência médica, tendo os três elementos sido posteriormente
acompanhados por agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras”, acrescenta a nota.
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Praias fluviais correm risco de ″desaparecer″ este verão
A manter-se, ou a agravar-se, a seca, a região Centro vai sofrer grandes impactos
económicos nos próximos meses em áreas como o turismo, gastronomia e vinhos, como
refere Pedro Machado.

A preocupação sobre o futuro turístico no Centro do país cresce também no Turismo da região, como
reconhece o seu presidente. Pedro Machado considera que as repercussões da seca no setor primário
são, em si mesmo, "um grande problema para o turismo; desde logo para a gastronomia, mas também
estamos a pensar nos vinhos, para toda a questão económica que está relacionada com o setor
primário, onde a água é vital para garantir as atividades de animação turística".

De resto, o presidente da Entidade Regional do Turismo do Centro adianta que "temos já algumas das
infraestruturas naquilo que chamamos "doca seca", face ao que estamos habituados a ver". Aponta o
caso de Figueiró dos Vinhos, mas frisando que todo o Pinhal Interior começa a dar sinais preocupantes
nas praias fluviais. "Toda aquela região depende muito, em plano de água, da animação nas albufeiras. E
se deixarmos de ter água, se estiver concentrada apenas no consumo humano, iremos ter uma
diminuição grande das praias fluviais", adverte Pedro Machado.

O responsável do Turismo do Centro sublinha que, por ora, está preocupado em "sinalizar a situação,
porque mais importante é a satisfação das necessidades básicas, o consumo humano". Mas lembra que
é preciso olhar para o que está a acontecer e para o futuro: "Tem de estar ligado a modelos de
reaproveitamento do que é o ciclo da água, que no âmbito do PRR o pudéssemos inscrever, que esta
fosse uma prioridade do governo português, e não apenas a transição digital e as questões relacionadas
com as alterações climáticas."

Victor Gomes recorda que "há muita gente que depende do rio para viver, da nascente à foz. "A maioria
são até pessoas com alguma idade, que têm o seu barquito de madeira e estão habituadas a lançar as
redes e a vender o seu peixe." Como o achigã que se servia no restaurante do Parque de Campismo da
Foz de Alge, agora de portas fechadas, até que a Câmara de Figueiró dos Vinhos decida qual das quatro
propostas a concurso é a melhor para continuar naquela infraestrutura. No dia em que o DN percorreu a
ribeira de Alge e as margens do Zêzere, uma equipa da autarquia dedicava-se à limpeza dos ramos e
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galhos das árvores que circundam o parque, na foz de Alge. Junto ao Clube Náutico, os barcos
permanecem ancorados, à espera que o caudal permita navegar. Os restantes desportos náuticos
também esperam por melhores dias. Tal como Victor, que é o último otimista: "Talvez eu seja a única
pessoa que gosta do rio vazio. Quando era pequeno, assisti ao que se está a passar duas ou três vezes.
Aliás, eu acredito que o rio ainda vai descer mais. Mas também lhe posso dizer que se o parque estivesse
aberto, nestes dias recebi mais de 50 chamadas de pessoas que queriam reservar bungalows. Porque se
gerou uma curiosidade tremenda à volta disto. E sim, pode ser uma oportunidade de ver o rio assim, que
tão cedo não volta a repetir-se."

Por estes dias, o único ponto de atração "turística" é mesmo o leito do rio, que quase dá para atravessar
a pé. A seca deixou a descoberto as ruínas da Fundição de Ferro da Foz de Alge, que se tornou uma das
mais fotografadas da região.

dnot@dn.pt
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Olhar sem ver (ou como a “Tourism Literacy” faz falta)
Que processo é este, em que, aparentemente, os sujeitos procuram viajar, procuram as
atrações turísticas não para entender verdadeiramente o que os rodeia, mas para se
eternizarem naquilo a que o Papa Bento XVI chamou o “continente digital”?

Estou, como alguns saberão, a fazer o doutoramento e, por essa razão, estive há poucos dias em
Barcelona, onde realizei um período de permanência na Universidade Autónoma (UAB).

Durante esses dias e no tempo livre que fui tendo e que procurei rentabilizar ao máximo (porque,
confesso, o investimento de quem estuda é significativo), andei pela cidade.

Desde o cafezinho de bairro, numa zona habitacional onde abundavam, está claro, estudantes e idosos,
ali mesmo ao lado do local onde fiquei alojada, até ao Paseo de Gracia/Passeig de Gràcia, a avenida mais
luxuosa de Barcelona, uma das muitas projetadas por Cerdá; desde o Mercat la Boqueria e o Mercat
Sant Antoni até à Barceloneta, onde os barcos de pesca e a comunidade piscatória local vivem,
mantendo algumas das suas mais antigas tradições e o verdadeiro sentido de grupo; até mesmo desde
o estádio do Barça, pelo qual passei, à Fira Internacional, na qual estava montado o maior centro de
vacinação COVID-19 que já vi; por todos passei e procurei, como já disse, usufruir o mais que pude das
horas de fim de dia, depois de, bem cedo e como qualquer estudante que comigo fazia o percurso,
apanhar o metro ou o autocarro e a seguir, o comboio, para fazer os cerca de 20 quilómetros que me
separavam do meu local de permanência até à UAB e regressar, ao fim do dia de trabalho.
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Na verdade, sendo estrangeira e tendo um tempo de permanência curto, considerei-me um pouco
“turista” e o que procurei, antes de lá chegar, foi inteirar-me de tudo sobre a cidade: história,
monumentos, locais de interesse cultural e beleza natural, geografia, transportes, gastronomia, etc.. Fiz
um pré-roteiro mental dos lugares onde gostaria e poderia ir e, chegando, tentei adequar as minhas
necessidades de ocupação de tempo com o estudo, com as possibilidades financeiras que tinha para,
assim, poder conhecer o espaço onde estava e as pessoas que nele habitam.

Andei pelas ruas somente para olhar. Para perceber o que ali é quotidiano e natural. Para descobrir como
se fala e o que se diz. Para encontrar o sentido de viver nesta grande metrópole.

A minha preocupação foi precisamente essa: olhar e compreender o melhor que eu pudesse todas as
circunstâncias que são visíveis nesta cidade e revelam as marcas do seu crescimento e são sinal do
modo de ser e de viver dos barceloneses, catalães, fortes e convictos, trabalhadores e lutadores.

E, todavia, de repente, dou comigo rodeada de pessoas, cuja preocupação era tudo menos procurar
esse espaço interior onde se guarda, como dizem os espanhóis, a nossa própria “mirada”, o nosso
sentido mais profundo de ver.

Sobretudo nas grandes atrações turísticas da cidade – as projetadas por Antoni Gaudi, o famoso
arquiteto modernista -, como a Sagrada Família, as Casas Batlló e Pedreira, o Parque Güell, grupos
significativos de turistas (que me disseram ser bem menores que antes da pandemia) disputavam
lugares para tirar fotos, fazendo poses, caras e bocas, irritando-se por não conseguirem o tempo que
desejavam e repetindo infinitamente gestos que, de acordo com a sua opinião, os transformariam, por
certo, nos melhores modelos em pose do mundo e arredores!

Saltinhos, para ficar com uma foto em movimento, abrir de braços, para tocar pontos que geram ilusões
óticas muito criativas, meneares de cabeça e trocar de pernas para apanhar todos os ângulos possíveis.

Recordo uma mãe e filha (adolescente): a mãe tirou dezenas de fotos e a jovem, sempre insatisfeita
depois de olhar para o ecrã do telemóvel, voltava ao mesmo lugar, para ensaiar novas acrobacias, que,
certamente, acabaram por a deixar satisfeita, pois partiram e deixaram o lugar para outros, igualmente
desejosos de se ver retratados num espaço famoso.

Toda a gente de telemóvel na mão, batalhando por um cantinho junto de um ponto de interesse,
acabando, logo de seguida, por fazer posts e mais posts, nas muitas redes sociais que estão à distancia
de um clique. Basta irem, por exemplo, ao Instagram e procurarem #barcelona e vão encontrar muitos
dos exemplos que acabo de mencionar

Dei por mim a estudar, também no tempo livre: um catalão famoso, Manuel Castells, disse nas suas
obras de análise sociológica, que vivemos conectados, num mundo em rede, onde o tempo deixou de
ser sequencial, porque é atemporal e onde o espaço já não é somente físico, mas de fluxos de dados e
de informação.

Zygmunt Bauman, outro sociólogo famoso, mas polaco, teorizou sobre a “modernidade líquida”, uma
sociedade onde tudo está em movimento e os indivíduos são moldados pela inconstância, pelo
consumismo e pelas suas vivências, precisando de uma fluidez constante, que os leve ao ponto seguinte,
e ao outro, e ao outro…

Tudo isto estava ali, à porta das atrações mais importantes de Barcelona. E depois veio a pergunta
interior: estarão a ver, ou a ver-se?… Parecem olhar sem ver…

Que processo é este, em que, aparentemente, os sujeitos procuram viajar, procuram as atrações
turísticas, procuram sair do seu próprio país/espaço físico, não para entender verdadeiramente o que os
rodeia, mas para se eternizarem naquilo a que o Papa Bento XVI chamou o “continente digital”? Que

62/63



compreensão terão deste novo ecossistema, ambiente, no qual querem insistentemente ser vistos? E
por que razão querem ser vistos e, ao que parece, não olham?

Este é um dos pontos que investigo: que competências tem (ou deve ter) um turista/viajante, que o
levem a descobrir, profunda e realmente, o lugar e as pessoas que vai conhecer na sua viagem? É um
processo que envolve comunicação e turismo, mas que também está profundamente relacionado com o
modo como ensinamos e aprendemos.

Precisamos, do meu ponto de vista, de uma literacia específica, que nos permita compreender todos
estes processos e comportamentos e que nos revele o que verdadeiramente deve ser a atitude do
turista. Estamos em demanda e em estudo sobre o que será a “Tourism Literacy”, cujas dimensões e
nuances poderão ser úteis a quem trabalha na comunicação e no turismo, no jornalismo de viagens, em
vários campos.

No meu regresso, trouxe um retrato, que faz parte da minha biblioteca pessoal de conhecimentos e que,
por certo, se irá transformando noutras permanências que terei de realizar.

Mas trouxe todas estas dúvidas e questões, que agora me ajudam a refletir e a estudar, atividades que,
a par da comunicação, são na verdade a minha paixão maior.

E Barcelona já não é igual à imagem que dela levei. E quando lá voltar, voltarei a construir uma nova
representação.

63/63


