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Turismo fecha ano com 14,5 milhões de hóspedes e 37,5 milhões
de dormidas
É preciso recuar a 2010 para registar o mesmo número de dormidas, alertam os dados do
INE.
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Turismo fecha 2021 com as receitas mais baixas dos últimos sete
anos
No ano passado, as receitas totais foram de 2,3 mil milhões no setor do T urismo. É
necessário recuar a 2014 para encontrar valores mais baixos. T ambém o número de
dormidas foi o mais baixo dos últimos 11 anos.

Em 2021, as receitas totais no setor do Turismo atingiram os 2,3 mil milhões de euros, tendo sido
registada uma queda de 45,7% face aos valores de 2019, antes da pandemia. A maioria das receitas
totais é suportada com os proveitos das dormidas, que se fixaram em 1,8 mil milhões de euros, menos
45,8% face a 2019.

Apesar de uma recuperação face a 2020, é necessário recuar até 2014 para se encontrar, no setor do
Turismo, valores de receitas inferiores às registadas em 2021. Nesse ano os proveitos totais foram de
2,3 mil milhões de euros e de 1,6 mil milhões de euros relativos a aposento, estas são apenas algumas
das conclusões dos dados preliminares divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE).

Face a 2019, antes da pandemia, as maiores quedas nas receitas totais foram sentidos na Área
Metropolitana de Lisboa, que de 1.372,2 milhões de euros em 2019 passou para 504,5 milhões de
euros. No reverso, a região do Alentejo foi onde as receitas menos caíram, passando dos 175 milhões
de euros em 2019 para os 154,3 milhões de euros em 2021, segundo os números do INE.

A quebra nas receitas é acompanhada, sem surpresas, por uma forte redução do número de hóspedes.
No total, em 2021, registaram-se 14,5 milhões de hóspedes e 37,5 milhões de dormidas. E, excluindo
2020, é preciso a 2010 para se encontrar um número inferior de dormidas, quando se registaram 37,4
milhões de dormidas.

Os dados agora conhecidos mostram, também, que a pandemia não afetou apenas o nível das receitas e
o número de turistas. De acordo com o INE, em 2021, houve "uma distribuição mensal dos resultados

3/43



diferente do padrão sazonal característico". Ou seja, no ano passado, "contrariamente ao habitual, não
foram os meses de verão (julho a setembro) mas sim os meses de agosto a outubro que registaram
maior número de dormidas, com 49,6% das dormidas totais", lê-se no boletim do INE.

No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, no ano passado, o rendimento médio por
quarto disponível atingiu 32,5 euros quando, em 2019 este valor era de 49,4 euros. O rendimento médio
por quarto ocupado fixou-se em 88 euros.

Quebra de dormidas nos residentes menos acentuadas

As dormidas de residentes, que representaram 52,9% do total de dormidas registadas em 2021,
atingiram 22,6 milhões e aumentaram 34,1% face a 2020. As dormidas de não residentes cresceram
50% e atingiram 20,1 milhões.

Comparando com 2019, no total, as dormidas caíram em 45,1% sendo que a maior redução foi entre
os turistas estrangeiros, que registaram uma queda de 61,1% face aos níveis antes da pandemia. A
redução foi menos severa, de 13,4%, entre as dormidas registadas nos turistas residentes.
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Turismo recuou uma década e delta atrasou o verão
Apesar de ligeira melhoria nas dormidas face a 2020, proveitos do setor ainda mal
chegam a metade de 2019
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Turismo cresceu em 2021 mas pandemia afetou sazonalidade
"O contexto pandémico não afetou apenas o nível da atividade turística, evidenciando-se
uma distribuição mensal dos resultados diferente do padrão sazonal característico. Em
2021, contrariamente ao habitual, não foram os meses de verão (julho a setembro) mas
sim os meses de agosto a outubro que regi

O alojamento turístico registou 1,1 milhões de hóspedes em dezembro, representando um crescimento
de 150% em relação ao mês anterior, enquanto o total de dormidas se fixou em 2,6 milhões, um
aumento de 170,4%, de acordo com os dados da atividade turística do Instituto Nacional de Estatística
(INE) divulgados esta segunda-feira, 14 de fevereiro.

Face a dezembro de 2019, os hóspedes registaram um decréscimo de 28,9% e as dormidas diminuíram
26,7% no mesmo mês de 2021. Isto significa que a atividade turística ainda não se encontra como
antes da pandemia, apesar de estar num bom caminho.

O mercado interno contribuiu com 1,1 milhões de dormidas e os mercados externos com 1,5 milhões,
significando acréscimos de 92,6% e de 292,5%. Face ao mês homólogo de 2020, verificam-se
diminuições de 12,2% nas dormidas de residentes e de 34,9% nas de não residentes.

“Os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turí stico atingiram 153,2 milho~es de
euros no total, dos quais 108,0 milho~es de euros relativamente a aposento. Comparando com
dezembro de 2019, os proveitos totais decresceram 25,4% e os relativos a aposento diminuí ram
23,3%”, indica o gabinete estatístico.

Por sua vez, o rendimento me´dio por quarto disponí vel situou-se em 21,5 euros em dezembro,
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depois de se ter fixado nos 30,3 euros em novembro. O rendimento me´dio por quarto ocupado atingiu
74,4 euros em dezembro, um ligeiro aumento face aos 74,2 euros de novembro. Em dezembro de
2019, o rendimento por quarto disponível foi de 27,8 euros e o rendimento por quarto ocupado de 72,8
euros.

Por sua vez, o ano de 2021 registou 14,5 milhões de hóspedes e 37,5 milhões de dormidas, valores que
significaram acréscimos de 39,4% e de 45,2%, mostrando que o número de dormidas está a melhorar a
um ritmo superior que os hóspedes.

Em termos de comparação com 2020, primeiro ano de pandemia, apresentam-se ainda decréscimos de
61,6% no número de hóspedes e de 63,2% nas dormidas. “Excluindo 2020, e´ preciso recuar a 2010,
quando se registaram 37,4 milho~es de dormidas, para se encontrar um nu´mero menor de dormidas”,
sustenta o INE, mostrando que Portugal precisa de mais hóspedes para atingir os valores dos últimos
anos, quando se verificou um boom do turismo.

“O contexto pande´mico na~o afetou apenas o ní vel da atividade turí stica, evidenciando-se uma
distribuic¸a~o mensal dos resultados diferente do padra~o sazonal caracterí stico. Em 2021,
contrariamente ao habitual, na~o foram os meses de vera~o (julho a setembro) mas sim os meses de
agosto a outubro que registaram maior nu´mero de dormidas (49,6% das dormidas totais)”, indica o
gabinete estatístico.

Comparativamente ao ano de 2019, o número de ho´spedes decresceram 46,4% e as dormidas diminui
´ram 46,6%, sendo que os residentes observaram uma quebra de -10,9% e de -62,0% nos na~o
residentes.

Face a 2019, registaram-se decre´scimos nas dormidas em todas as regio~es, principalmente devido
a`s reduc¸o~es dos na~o residentes, tendo-se observado crescimentos das dormidas de residentes na
Região Autónoma da Madeira (+19,2%) e no Algarve (+5,1%).

Os proveitos totais aumentaram 61,2%, ainda que se encontrem 45,7% abaixo do registado em 2019,
para 2,3 mil milho~es de euros. Os proveitos de aposento fixaram-se em 1,8 mil milho~es de euros,
aumentando 62,8% (-45,8% face a 2019).

No total do ano, o município de Lisboa registou 13,8% das dormidas totais, ou seja, 5,2 milhões de
dormidas, traduziram-se num crescimento de 48,8%. Durante este perí odo, as dormidas de residentes
aumentaram 50% e as de na~o residentes (74,4% do total) cresceram 48,4%. Comparando com
2019, as dormidas diminuí ram 63,0% (-40,3% nos residentes e -67,2% nos na~o residentes).
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Outubro com mais dormidas do que julho
O setor do alojamento turístico registou, em 2021, 37,5 milhões de dormidas, acima de
2020
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Alojamentos turísticos recuperaram 885 milhões
Período de Agosto a Outubro registou o maior número de dormidas no ano passado,
segundo os últimos dados do INE
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AHRESP defende que "este é o momento para levantar
restrições"
A AHRESP acredita que este é o momento ideal para levantar as restrições tendo em
conta "se ter ultrapassado o pico de infeções e a elevada taxa de vacinação".

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) considerou, esta terça-feira,
que este seria o momento ideal para levantar restrições.

“Tendo em conta o número de casos por COVID-19, o facto de se ter ultrapassado o pico de infeções e
a elevada taxa de vacinação, a AHRESP considera que este é o momento de levantar as restrições ao
funcionamento dos estabelecimentos”, diz a associação.

O Governo vai reunir-se na quarta-feira com os especialistas no Infarmed para avaliar a situação
pandémica no país. Embora ainda não se saiba ao certo o que vai decidir o executivo de Costa depois da
reunião o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa já referiu que vai existir uma “redução das
restrições” tendo em conta “uma nova fase em termos da transição da pandemia para a endemia”.

No mesmo comunicado a AHRESP apontou também que as dormidas turísticas em 2021 atingiram
mínimos de 2010.

Segundo a associação “registaram-se 14,5 milhões de hóspedes e 37,5 milhões de dormidas, que se
traduziram em aumentos de 39,4% e 45,2% face ao ano anterior (menos 61,6% e menos 63,2% em
2020, respetivamente)”.

“Registaram-se decréscimos nas dormidas em todas as regiões face a 2019. Excluindo 2020, é preciso

13/43



recuar a 2010 para se encontrar um número menor de dormidas, quando se registaram 37,4 milhões de
dormidas”, diz a AHRESP.

Ao comparar com 2019, o número de hóspedes caiu 46,4% e as dormidas diminuíram 46,6% (menos
10,9% nos residentes e menos 62,0% nos não residentes).
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Casas vazias, nómadas digitais, arrendamento, venda: o AL à
espera do regresso dos turistas
Durante os dois anos de pandemia, em Lisboa e Porto, o Alojamento Local parece ter
estagnado ou até diminuído. Com quebras superiores a 55%, o sector procurou
alternativas nos nómadas digitais que escolhem as duas cidades para passar alguns
meses.

Durante os dois anos de pandemia, em Lisboa e Porto, o Alojamento Local parece ter estagnado ou até
diminuído. Com quebras superiores a 55%, o sector procurou alternativas nos nómadas digitais que
escolhem as duas cidades para passar alguns meses. Enquanto no litoral se espera a recuperação já este
ano, foi no interior que os novos registos mais cresceram nos últimos dois anos.

Cristina Azevedo põe-se à porta do restaurante na Rua dos Remédios, no bairro histórico de Alfama, em
Lisboa, a cumprimentar os turistas que passam, acenando-lhes com a carta e convidando-os a entrar
para experimentar alguma iguaria. Ela anima-se com algum movimento, depois dos meses duros de
pandemia. “Há sempre alguém”, diz Cristina, que perdeu o trabalho de recepcionista numa pensão da
Rua São João da Praça, que “não aguentou o impacto” da pandemia. Mas, a meras ruas de distância, o
cenário é mais desanimador. Na sua loja de artesanato, Mafalda Costa lamenta a falta da correria de
outros tempos num bairro hoje “completamente parado”. O restaurante da frente fechou, assim como
outros estabelecimentos, levando dali o movimento habitual. “É outro mundo. O bairro perdeu vida”, diz
a lojista que ali tem o negócio há oito anos.

Fecharam alguns alojamentos locais. Muitos estarão para venda, nota Mafalda. Outros estão fechados
ou arrendados por alguns meses à espera do regresso dos turistas. Por esta altura, são os forasteiros
mais jovens que se passeiam pelo bairro, mas “não são grandes compradores”, repara a lojista.

A pandemia provocou um travão a fundo num sector que crescia há vários anos e que mudou — com
benefícios e prejuízos — a face de Lisboa e Porto, que hoje representam 28% da oferta de alojamento
local (AL) no país. Se tomarmos 2019 como referência, o sector sofreu quebras de facturação na ordem
dos 70 a 75%, em 2020, e de 55 a 60% em 2021, tendo sido os dois centros urbanos as zonas mais
afectadas.
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Na capital, o crescimento “foi quase nulo”, enquanto no Porto se verificou mesmo uma diminuição no
número de estabelecimentos disponíveis, uma situação única no país, refere um balanço da Associação
de Alojamento Local em Portugal (ALEP).

Nos últimos dois anos, o número de alojamentos disponíveis chegou a valores mais próximos de 2018
(7288) do que de 2019 (8589). Dependendo da fonte, o número de registos varia, mas será seguro
concluir que, no final de 2021, o Porto tinha menos de oito mil apartamentos disponíveis para turismo,
ainda que o Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL) contabilizasse mais.

De acordo com a ALEP, estes dados oficiais “não reflectem” a realidade do AL, tanto no Porto como em
Lisboa, uma vez que a redução registada nas plataformas de reserva é “muito superior” à oficial.

Isso mesmo revelam, por exemplo, os dados da Plataforma da Taxa Municipal Turística, cedidos pela
Câmara do Porto. A 31 de Dezembro de 2021, o município somava 7781 apartamentos nesta
plataforma, embora no RNAL estivessem contabilizados 8522.

Esta diferença pode ainda ser justificada por não ter existido comunicação por parte dos proprietários
dos negócios ao RNAL, embora o tenham feito à plataforma da taxa turística, ou até que outros
alojamentos tenham cessado a actividade noutros anos, não tendo os dados sido actualizados no
registo nacional.

A autarquia detalha ainda que nos últimos dois anos se verificaram 1552 cancelamentos de actividade
(908 em 2020 e 644 em 2021). Os números avançados pela ALEP são ligeiramente superiores: 1779.
Os abandonos da actividade foram, por isso, superiores às comunicações de novas aberturas, que,
segundo o RNAL, foram 1615 (695 em 2020 e 920 em 2021).

Crescimento “quase nulo” na capital
Este mesmo contexto pode ser aplicado na capital. A associação nota que em 2020 e 2021 houve um
número similar de cancelamentos (1022) e novas aberturas (1066), o que levou “a um crescimento
quase nulo e uma renovação saudável, já que foram substituídos registos nas zonas históricas com
maior concentração por novos registos em zonas fora das áreas turísticas”. O RNAL mostra que, entre
Janeiro de 2020 e o mesmo mês de 2022, a freguesia da Estrela foi aquela onde mais novos registos se
fizeram (192), seguida por Arroios (107) e Penha de França (91).

Em 2020, o AL seguia a tendência de decrescimento a que se assistia no Porto (passou de 19.478
alojamentos, em 2019, para 19.356, em 2020) quando, nesse ano, foram cancelados 601 registos e
surgiram 489 novos. Em 2021, porém, esse caminho havia de ser alterado, quando a suspensão de
novas aberturas de AL na capital entrou em discussão em plena campanha eleitoral das autárquicas.
Nesse ano, verificaram-se mais 571 aberturas e 421 cancelamentos. O anúncio de que no final do ano
os novos registos poderiam vir a ser suspensos provocou um “pico”, como de resto acontece sempre
que a discussão sobre a definição de mais áreas de contenção ganha novo fôlego.

Actualmente, os números oficiais dizem que a capital tem mais de 19.700 alojamentos. No entanto,
mais de 3500 (cerca de 18%) não estarão activos, nota a ALEP. Isto porque cerca de “2000
propriedades anunciadas nas plataformas” desapareceram, embora o seu registo não tenha sido
cancelado. E haverá ainda “1500 registos-fantasmas criados pela forma como os anúncios das
suspensões foram feitos nos últimos anos”.

16/43



Na capital, continua a discutir-se a suspensão de novas aberturas nas freguesias da cidade. A proposta é
que, onde por cada 100 casas de alojamento tradicional haja duas e meia dedicadas ao AL, estas sejam
suspensas até o regulamento municipal ser revisto. No Porto, chegaram a ser definidas, e aprovadas pela
câmara, zonas de contenção, mas acabaram suspensas, nunca tendo entrado em vigor.

Negócios reinventados
Não é claro o que aconteceu a estes imóveis que desapareceram das plataformas. Podem estar
fechados à espera de melhores dias, terem sido vendidos, colocados no mercado de arrendamento
tradicional ou no de média duração, para “estudantes, profissionais deslocados, nómadas digitais e
trabalhadores remotos”, para “para pessoas em tratamento hospitalar e familiares” ou pessoas em
“situações de divórcio e obras”, como relatam vários proprietários e gestores de AL.

Ana Cunha, que há uma década tem negócios no sector, foi obrigada a “reinventar-se”. Aproveitou para
vender uma das suas casas no Príncipe Real, como já era intenção mesmo antes da pandemia, e foi
arrendando outras ao mês para os “nómadas”. “Começaram a aparecer muitos estrangeiros em Lisboa
a trabalhar remotamente?. Numa das casas está um senhor que era para estar só um mês e acabou por
ficar. À partida, sai em Maio e a casa volta ao alojamento local”, conta.

Ana tem uma casa sua em Lisboa e gere outras seis — três em Sesimbra e três nos bairros da Graça e
Mouraria — de outros proprietários. Em 2020, já em pandemia, uma das casas de Sesimbra,
normalmente arrendada só no Verão, esteve três meses com uma família que procurava mar e mais
espaço, depois de alguns tratamentos médicos.

Os negócios foram sendo adaptados a novas necessidades para tentar também colmatar perdas. Na
Homing, empresa que gere hoje cerca de 300 apartamentos em Lisboa, Porto e Algarve, a pandemia
provocou uma perda de cerca de 40 propriedades. “Saíram umas, entraram outras”, explica João Bolou
Vieira, presidente executivo da empresa. Algumas foram vendidas, outras para arrendamento tradicional,
o que levou a empresa a começar na área da mediação imobiliária para fazer face à grande quebra de
facturação. “Passámos de mais de quatro milhões de euros em volume de negócios em 2019 para nem
um milhão em 2020. Foi uma brutalidade”, diz.

Durante a pandemia, a Homing fez parcerias com empresas para receber trabalhadores nas suas casas
no Parque das Nações, por exemplo, que acabaram por ocupá-las por um, dois meses.

No Norte, Rita Almeida, responsável pelos quatro apartamentos do Inside Porto Apartments, foi também
recebendo hóspedes em teletrabalho, embora não ficassem “mais de uma semana”.

17/43

https://www.publico.pt/2022/02/08/local/noticia/discussao-suspensao-alojamento-local-lisboa-adiada-proxima-semana-1994740


Diana Serrano, responsável pelo Oporto Lux Apartment, na Rua do Pinheiro, uma pequena artéria da
Baixa portuense onde há mais AL do que prédios, conseguiu passar pelos dois últimos anos sem encerrar
nenhum dos 12 apartamentos. Um dos caminhos escolhidos foi optar por “rendas temporárias de meio
ano”. Por esta altura, no ano passado, tinha “apartamentos T0 já com despesas” arrendados por 500
euros, quando a taxa de ocupação estava a 30%, mesmo com os preços “a metade” de valores pré-
pandemia. Agora, a ocupação ronda os 60%, mas os preços continuam muito abaixo dos que eram
antes praticados.

Na mesma rua, a fazer esquina com a Mártires da Liberdade, está o Indulge Porto Flats com seis
apartamentos em AL. A gerente do negócio, Cristina Pereira, preferiu manter o negócio sem adaptações
a outros usos. Mas para isso teve de enfrentar períodos, sobretudo em 2020, sem qualquer cliente.
Ainda equacionou entrar no arrendamento a longo prazo, mas o receio venceu. “Os equipamentos ficam
em más condições. Aumenta o desgaste”, afirma.

Em Lisboa e no Porto, os municípios criaram programas para aliciar privados a arrendarem os seus
imóveis às autarquias, que, por sua vez, os disponibilizariam aos cidadãos que se candidatassem aos
seus programas de habitação acessível. No entanto, acabaram por ter fraca adesão.

Expansão do negócio

?Com alguns AL a encerrarem, houve quem aproveitasse para expandir o negócio. Foi o caso de Duarte
Santos, que comprou dois novos apartamentos a quem desistiu do sector. Com o ano de 2019 a ser
um dos melhores, adivinhava um 2020 “excepcional”, mas em Março a facturação havia de cair “a
pique”. Ainda assim, aproveitou a paragem para fazer melhorias noutros apartamentos e para investir.
Aguarda agora a retoma do sector.

Filipa Maia tem uma visão mais abrangente dos danos causados pela pandemia. À frente da Most, uma
empresa de limpeza especializada em AL, viu a facturação cair para zero de um dia para o outro. Antes
do primeiro confinamento, a sua equipa tinha cerca de 400 apartamentos para limpar. “Ficamos sem
nenhum.” Em 2020 redefiniu estratégias e virou-se para outros sectores. Só no ano seguinte voltou com
mais força ao AL, acumulando agora clientes de outras áreas. Ainda que note já uma retoma no sector,
ainda não chegou aos números do passado. “Agora temos 200 apartamentos para limpar”, afirma. Parte
desses serviços são em alojamentos que se tornaram escritórios de pequenas empresas.

À espera da recuperação
Apesar das dificuldades dos últimos dois anos, os proprietários acreditam que 2022 será de recuperação.
No último Verão, Cristina Pereira teve taxas de ocupação nos valores pré-pandemia — e até mais
elevados. Ainda assim, com preços inferiores aos que eram praticados.“Mesmo a trabalhar a 100% no
Verão diminuímos a facturação em 30%”, afirma. <_o3a_p>??Paulatinamente, o objectivo é repor os
valores: “Já temos muitas reservas com preços mais altos.”

Na capital, o AL representava, em 2019, 46% das dormidas turísticas em Lisboa, segundo a ALEP. Em
2020, chegou mesmo a ultrapassar a hotelaria, passando a ter um peso de 50,4% das dormidas”, refere
a associação.
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No Porto, o AL representa mais de 60% das dormidas na cidade, nota Eduardo Miranda. Por isso, “o AL
vai ser o motor de recuperação do turismo e da própria economia da cidade”, acredita.

Em Janeiro, Ana Cunha já começou a receber reservas para Abril e para os meses de Verão, num sinal
de que a capital continuará a ser um destino desejo para muitos. “Penso que este ano vai haver
recuperação. As pessoas estão ávidas de viajar.”
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Mercado de trabalho já apagou muitos vestígios da pandemia,
mas alguns ainda persistem — nos jovens e no desemprego de
longa duração
T axa de desemprego global já recuperou para níveis pré-Covid mas a dos jovens não — e
até subiu em 2021. Desemprego de longa duração também continua a crescer. Há efeitos
da pandemia ainda por apagar.

O mercado de trabalho já começou a recuperar de algumas cicatrizes da pandemia. Os dados que têm
sido revelados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram-no: foram criados
148,4 mil empregos entre o último trimestre de 2020 e o de 2021, a taxa de desemprego global está
abaixo do pré-pandemia, e são os vínculos permanentes que estão a aumentar em detrimento dos
temporários.

Mas há nuvens que se mantêm no horizonte e que parecem persistir em desaparecer: o desemprego
jovem ainda não recuperou da pandemia e está a contribuir para o crescimento do desemprego de longa
duração, o mercado de trabalho está hoje mais envelhecido e, em dezembro, as prestações de
desemprego ainda estavam acima do que se registava antes de a Covid-19 ter sido detetada em
Portugal. Como já recuperou o mercado de trabalho e o que ainda falta melhorar?

Se a taxa de desemprego total já chegou aos valores do pré-pandemia — e até atingiu mínimos de 2002
(a confirmar-se, uma vez que a estimativa do INE para dezembro é ainda provisória), o mesmo não
está a acontecer com a taxa de desemprego jovem (que vai dos 16 aos 24 anos). Este último indicador
estava, em fevereiro de 2020 (o último mês antes da deteção da Covid-19 em Portugal), nos 18,7%,
tendo começado a subir em abril, altura em que se fixou nos 20,7%. O pico da pandemia deu-se em
junho de 2020 (27,9%), tendo oscilado até chegar a dezembro de 2021 nos 21,1% — ou seja, ainda
2,4 pontos percentuais acima do pré-pandemia.

Mais: enquanto a taxa de desemprego global desceu quatro décimas no total de 2021 face a 2020, a
taxa de desemprego jovem até aumentou — nove décimas, para 23,4%. ??Porque é que o desemprego
jovem está a levar mais tempo a recuperar? Para responder é preciso partir da premissa que os jovens
foram os mais afetados durante a pandemia por uma mão cheia de motivos.

Paulo Marques, coordenador do Observatório do Emprego Jovem do ISCTE e professor de economia,
explica ao Observador que, embora a taxa de desemprego jovem já estivesse, no pré-pandemia, abaixo
dos picos da crise anterior, a situação dos jovens não tinha recuperado na totalidade. Nas contas do
Observatório, o desemprego jovem era, no início da crise anterior, em 2011, 2,2 vezes maior do que o
desemprego global. A crise financeira deixou marcas profundas no mercado de trabalho e, antes de a
Covid-19 chegar, esta diferença ainda estava acima do pré-crise financeira (2,7 vezes). Com a
pandemia, o problema agravou-se de tal forma que o desemprego jovem foi, em 2021, 3,5 vezes maior
do que o desemprego total. “Há aqui uma aceleração de uma desvantagem no mercado de trabalho”,
nota Paulo Marques.

Um dos fatores a contribuir para este efeito são os contratos a termo certo, que já antes da pandemia
eram mais recorrentes nos trabalhadores mais novos. “Esta crise distinguiu-se da anterior por uma
destruição muito grande do emprego entre as pessoas com contratos a termo”, lembra. Algumas
medidas de apoio ao emprego adotadas pelo Governo, como o layoff simplificado (uma das que teve
maior peso), proibiam despedimentos, permitindo, no entanto, a não renovação dos contratos a prazo.
Como os setores mais afetados, como o turismo e a restauração, são dos que mais recorrem a este
tipo de contratação — e são caraterizados pela força de trabalho jovem — os mais novos foram, por
estas vias, duplamente afetados. “O layoff foi importante, mas, de certa forma, indiretamente, incentivou
a que se ajustasse [o emprego] por essa via” — o afastamento dos temporários.

20/43



Paulo Marques defende ainda que não está a existir um match entre as qualificações dos jovens e as
ofertas de trabalho. Os jovens portugueses estão mais qualificados do que nunca, mas “a transição da
escola para o mercado de trabalho tem sido difícil”. “Acho que se tornou ainda mais difícil neste contexto
da pandemia porque as empresas estavam a segurar o emprego, não estavam propriamente a
expandir”, refere. O economista diz que o tecido económico português, embora se tenha modernizado,
“não se modernizou ao mesmo ritmo da evolução das qualificações”. Resultado: “Os licenciados têm
dificuldade em entrar em empregos qualificados, o nosso ensino profissional está muito desligado das
empresas, essa transição fica difícil e ainda mais no contexto da pandemia, não estando as empresas a
recrutar.”

Ao Observador, João Cerejeira, professor de Economia da Universidade do Minho e especialista em
mercado de trabalho, lembra que a recuperação nesta crise ao nível do desemprego jovem também não
está a acontecer tão rapidamente porque na recessão anterior houve um forte fluxo de emigração que
“aliviou” o desemprego sobretudo entre os 25 e os 35 anos.

Um dos problemas do crescimento do desemprego jovem são os efeitos “cicatriz” que os períodos de
inatividade podem trazer às carreiras dos mais novos. Um estudo do economista e professor da Nova
SBE, Pedro S. Martins (também ex-secretário de estado do Emprego do governo de Passos Coelho),
publicado em outubro, olhou para o impacto do ciclo da economia nas carreiras e apontou para esse
“efeito de cicatriz”: os jovens que demoram a entrar no mercado de trabalho ficam “marcados” porque
não acumulam experiência profissional numa altura crítica da vida profissional, logo, após a conclusão
dos estudos, não formam redes e contactos profissionais, enfrentam uma potencial estigmatização
pelos empregadores, que podem olhar para eles como menos produtivos ou capazes por não se terem
conseguido empregar anteriormente. Já na altura Pedro Martins recomendava que os governos
procurassem “suavizar o ciclo (macro-)económico, evitando oscilações grandes da taxa de
desemprego”, com medidas ativas de emprego dirigidas a jovens desempregados.

Estudar mais ainda compensa para os jovens de hoje, mas impacto nos salários é cada vez menor

A cicatriz afeta mesmo aqueles que entram no mercado de trabalho numa altura de crise. A economista
da Nova SBE Susana Peralta acrescenta ao Observador que, de facto, “a entrada no mercado de
trabalho no momento de crise tem um impacto futuro e duradouro” que não passa necessariamente
quando a crise chega ao fim, mas permanece no emprego, no rendimento. “De acordo com aquilo que
sabemos da investigação passada, com base em crises anteriores, há uma probabilidade muitíssimo
elevada disto deixar cicatrizes no percurso destes jovens no mercado de trabalho”, observa.

João Cerejeira sublinha, por sua vez, que o desemprego jovem tem também efeitos ao nível do
rendimento — particularmente, no acesso ao subsídio de desemprego, que depende dos anos de
descontos, um requisito que impede muitos jovens de o receber. Além disso, anos de desemprego
influenciam o montante da pensão futura. “Nesses períodos dilatados de desemprego, a pessoa está a
perder competências e isso vai ter efeitos também nos salários e na carreira futura”, sumariza.

Também são os mais jovens que estão a fazer engrossar o desemprego de longa duração. No final do
ano passado (último trimestre), havia 159,4 mil desempregados de longa duração (12 ou mais meses),
mais seis mil do que no trimestre anterior, mas mais 30 mil do que um ano antes. Por outras palavras, a
proporção dos desempregados de longa duração no total dos desempregados não só tem vindo a
aumentar, como disparou em 2021: de 34,5% no último trimestre de 2020 para 48,2% no mesmo
período de 2021. Quer isto dizer que quase metade dos desempregados estão sem emprego há 12 ou
mais meses.

Numa comparação anual, no total do ano de 2021, a proporção era de 43,4%, ainda longe do pico
(segundo a série do INE com início em 2011) de 59,6% de 2014, em plena crise financeira. Mas acima
do valor pré-crise, em 2019 (42,5%), interrompendo uma queda sucessiva que vinha a verificar-se,
precisamente, desde 2014.

Mas este aumento em 30 mil dos desempregados de longa duração foi explicado, na sua esmagadora
maioria, pelos de muito longa duração — os que estão sem emprego há dois ou mais anos. E aqui os
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números preocupam mais. Enquanto entre o último trimestre de 2020 e o mesmo período de 2021, o
número de pessoas desempregadas há menos de 24 meses aumentou em 2,1 mil, no caso dos
desempregados de muito longa duração o crescimento foi de 28 mil pessoas, para um total de 91,2 mil
desempregados de muito longa duração no final de 2021 (e 68,2 de desempregados de longa duração).
Uma das explicações possíveis são as sucessivas prorrogações dos subsídios de desemprego por causa
da pandemia.

E quem são os desempregados de longa duração? Em termos percentuais, o aumento foi mais
expressivo nos homens (de 62,1 mil para 79,8 mil – 28,5%) — por outro lado, os homens foram os
mais beneficiados pela criação de emprego —, no grupo dos 25 aos 34 anos (um aumento de 33%, ou
seja quase mais 10 mil para perto de 40 mil) e nas pessoas que têm até ao ensino básico (3.º ciclo) —
38%, mais 20 mil. Ainda assim, é na faixa etária dos 55 aos 74 anos que a proporção de
desempregados de longa duração ainda é maior (70,2%).

O indicador preocupa os especialistas. Paulo Marques diz que o desemprego de longa duração —
nomeadamente dos jovens — “tem de ser evitado ao máximo”. Por isso, pede um reforço das políticas
ativas de emprego, como apoios à contratação, a estágios profissionais ou ao empreendedorismo. “O
layoff desempenhou um grande papel, conseguiu controlar o desemprego, mas depois este grupo [dos
jovens] que, de certa forma, não beneficiou tanto, não teve um peso equivalente de políticas.” Paulo
Marques considera que tem existido uma “incapacidade de as políticas ativas de emprego” evitarem a
quebra do emprego jovem e lembra uma notícia recente que dava conta de que um quinto das vagas
para estágios da Administração Pública ficaram por preencher em 2021. “Significa que essa política foi
mal desenhada. Porque se temos um crescimento do desemprego jovem, se temos mais desemprego
de longa duração entre os jovens, e se essas políticas não resultaram é porque não foram atrativas para
os jovens, ou porque eles não tiveram conhecimento delas. Não faz sentido”, argumenta.

Claro que não estamos numa situação dramática, estamos com 23% de desemprego jovem — no pico
da crise anterior tivemos 37%. Agora, a questão que se coloca é que se houver uma alteração das
políticas do Banco Central Europeu, se o Estado não tiver a mesma capacidade de segurar o emprego
nesse contexto, e se houver menos capacidade financeira para lidar com a crise, o desemprego jovem
vai aumentar de uma forma mais rápida.”

João Cerejeira também encontra na dificuldade em fazer match entre trabalhadores e empresas a
explicação para este agravamento do desemprego de longa duração. “É um indicador de
desajustamento entre aquilo que os trabalhadores estão dispostos a oferecer e aquilo que as empresas
procuram. Há pessoas disponíveis para trabalhar que demoram muito tempo a encontrar emprego e, por
outro lado, temos as notícias de que há um conjunto grande de empresas que não encontra
trabalhadores para os postos de trabalhos disponíveis”.

Não são só os salários a explicar esse “desajustamento”, considera. Uma das hipóteses que formula é
que haja uma “desajustamento de natureza vertical”: “Vemos que o emprego cresceu muito nos
trabalhadores mais qualificados. Pode ser que as empresas estejam a procurar, por exemplo, um técnico
de informática ou alguém licenciado em tecnologias de informação e comunicação, mas não encontram,
porque as pessoas têm uma formação de nível inferior àquela que é requisitada”. Ou um
“desajustamento horizontal”, em que as empresas “precisam, por exemplo, de um carpinteiro para uma
obra de construção civil e as pessoas desempregadas têm para oferecer outras competências”.
“Enquanto no primeiro caso, a solução é aumentar o nível de formação, no segundo o problema é de
natureza diferente, de formação profissional técnica especializada, de reconversão de trabalhadores”,
explica.

Também é possível que esteja a ocorrer um “desajustamento geográfico”, em que as propostas de
emprego aparecem em localidades onde não há trabalhadores com as respetivas competências — ou
disponíveis para aí se mudar (por exemplo, por causa dos preços das casas ou dos transportes). Um
desemprego de longa duração elevado é “preocupante”, refere, porque “pode querer dizer que estes
desajustamentos em vez de diminuírem, como seria esperado, podem ter aumentado”.

Deixar para trás os jovens é “catastrófico”, acrescenta por sua vez Susana Peralta. “Mas isso é um
problema que os jovens têm, em geral, no nosso mercado de trabalho, que não é friendly [amigável] da
geração mais nova.”
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Outros indicadores ajudam a perceber como os jovens não só foram os mais afetados, como estão a
demorar mais a recuperar das cicatrizes da pandemia. E como a tendência está a ser para um mercado
de trabalho mais envelhecido. Os dados do INE que têm sido revelados nos últimos dias mostram que foi
no grupo dos 16 aos 24 anos que o emprego mais desceu entre o quarto trimestre de 2019 e o mesmo
período de 2021, tanto em termos relativos como absolutos. As quedas verificaram-se também,
embora em menor escala, nos grupos até aos 44 anos. Ao todo, até aos 44 anos, foram perdidos
121,9 mil empregos.

A tendência oposta viu-se nos grupos mais velhos, que viu o emprego crescer no mesmo período. Em
termos absolutos, foi no grupo dos 55 aos 64 anos que mais postos de trabalho se criaram (mais de
100 mil, um aumento de 12%). Nos grupos com 45 ou mais anos foram mesmo criados 215 mil
empregos. Há vários motivos que podem ajudar a explicar esta discrepância. João Cerejeira, da
Universidade do Minho, diz que este pode ser um efeito do envelhecimento da população, mas também
o alargamento da idade da reforma e as restrições à reforma antecipada.

Ainda assim, de forma geral, entre o último trimestre de 2020 e o mesmo período de 2021, foram
criados mais de 148 mil empregos, um sinal da recuperação do mercado de trabalho que tenta afastar-
se dos efeitos da pandemia. Não sem grande surpresa para Susana Peralta, que lembra como o layoff, e
as suas variantes, “colou os trabalhadores e as empresas com super cola 3”, pelo que “é evidente que
não ia haver um impacto tão grande no desemprego”, como na última crise. O mecanismo, ao prevenir
despedimentos, também permitiu que as empresas, na fase da retoma, pudessem recuperar mais
rapidamente, dado que não tiveram de passar pelo processo, por vezes demorado, de despedir e voltar
a encontrar quem contratar. O efeito das empresas zombie — sustentadas artificialmente por medidas
de apoio que, uma vez retiradas, levariam à sua falência — ainda não se fez notar no emprego e no
desemprego, mas Susana Peralta não lança foguetes.

“Preservar esse matching [entre empresas e trabalhadores], mas ao mesmo tempo não criar empresas
zombie é um equilíbrio muito difícil. É um bocadinho como quando nós estamos a ensinar uma criança a
andar: se a largamos completamente ela espalha-se e já não anda, mas se estivermos ali a segurá-la
com três apoios ela nunca mais aprende a andar. A verdade é que isto foi uma experiência inédita.
Tivémos uma parte substancial do bloco europeu, das grandes economias da União Europeia e também
do Reino Unido, a manter o mercado de trabalho com suporte básico de vida. Não sabemos se foi em
grau ótimo ou não, nem temos maneira de saber. Ainda podem vir aí algumas más surpresas, embora
não pareça. Estamos em situações de enorme incerteza”, indica.

A economista acredita que a recuperação da crise atual não vai ser igual à da anterior, até porque
Portugal tem à disposição os milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Mas tudo depende de
se esse impacto “vai ou não conseguir chegar a esta mão de obra mais jovem”. A incerteza que ainda
resta da pandemia e o aumento das taxas de juro podem trocar as voltas a qualquer previsão que se
tente fazer, mas, além do PRR, as mudanças nas formas de trabalho (com o teletrabalho) — neste caso,
potencialmente beneficiando as camadas mais jovens —, e a transição digital (se bem sucedida) poderão
ter uma influência positiva na recuperação, considera. “Vejo aqui vários fatores que até podem jogar a
favor, para que o tal efeito de cicatriz não seja tão pronunciado”, acrescenta.

Os dados do INE permitem ainda perceber quais os setores que, de 2020 para 2021, mais emprego
criaram e os que mais perderam. A liderar a lista estão atividades que praticamente não pararam com a
pandemia, como as atividades financeiras e de seguros (variação de 26,9%), seguida pelas atividades de
informação e de comunicação (18,4%) e o grupo “administração pública, defesa e segurança social
obrigatória” (14,1%). De facto, é notório o aumento do peso do Estado: além do grupo da
administração pública, o emprego também subiu (quase 10%) na educação.

No lado oposto, estão as atividades de contacto humano: “outros serviços” viu o emprego cair 20,2%,
enquanto o alojamento, restauração e similares recuou 16,3% e as atividades administrativas e dos
serviços de apoio caíram 7%.

O setor do turismo foi, de facto, dos maiores perdedores da pandemia, devido às restrições nas viagens
e receio do contágio. Em 2021, o setor contou com 244 mil trabalhadores, menos 47,6 mil do que um
ano antes. Mas a queda face a 2019 foi ainda mais expressiva: o setor perdeu mais de 76 mil
trabalhadores (-16.100 no alojamento e -60.200 na restauração). Um dos motivos é o facto de os
níveis de atividade ainda não terem recuperado totalmente, lembra João Cerejeira. Mas pode haver outra
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explicação: “Se, efetivamente, a economia como um todo está a criar emprego, a tendência é para
haver mobilidade para postos de trabalho com melhor nível de remuneração, o que não acontece
no setor da restauração”, diz. Além dos baixos salários, os horários prolongados, em fins de semana e
feriados, a exigência física ou a instabilidade do setor podem também ter um papel na dificuldade das
empresas do setor em contratar, como o Observador já explicou.

Trabalhadores precisa-se. A restauração e a hotelaria não estão diferentes, os jovens é que já não são
os mesmos

Além disso, o economista da Universidade do Minho sublinha que a restauração e o alojamento era “uma
área de acolhimento de imigrantes”, que podem ter deixado de vir para Portugal pelas limitações à
mobilidade internacional. “Pode acontecer que as saídas do setor não estejam a ser compensadas por
entradas que anteriormente aconteciam por trabalhadores estrangeiros”, acrescenta.

A AHRESP, que representa o setor da restauração e do alojamento, já veio dizer em comunicado que,
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”. Por isso, e tendo em conta que a perda é maior do que noutros setores, a associação liderada
por Ana Jacinto pede com urgência o reforço das políticas de apoio à manutenção do emprego e à
contratação de novos postos de trabalho no setor, “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”, indica ainda a AHRESP, em comunicado.

Os dados revelam também que a recuperação do emprego está a fazer-se com a contratação de
trabalhadores mais qualificados — e é quem tem até ao ensino básico (terceiro ciclo) quem está a ficar
para trás. Segundo o INE, entre o último trimestre de 2020 e o mesmo período de 2021, a população
empregada com esse nível de ensino reduziu-se em 95,9 mil, tendo aumentado 81,5 mil na população
com ensino secundário e pós-secundário e 162,8 mil com o ensino superior. Mas não são estes dados
contrastantes com o aumento do desemprego jovem, dado que a geração mais nova é descrita como a
mais qualificada de sempre?

Paulo Marques, do ISCTE, aponta várias possíveis explicações que atuam em conjunto. Em primeiro
lugar, entre os jovens qualificados há áreas de formação com maior empregabilidade do que outras,
como a programação informática (com as empresas a relatarem até dificuldade em contratar). Por
outro lado, “os setores que recrutam pessoas menos qualificadas ainda não estão numa fase de retoma
tão grande como outros” — como o turismo, essencialmente marcado por trabalhadores mais jovens:
“Ao longo dos últimos dez anos, tivemos um crescimento de setores bastante qualificados mas também
muito pouco qualificados. O que terá acontecido é uma retoma maior desses setores que empregam
pessoas mais qualificadas, que acabam por absorver algum do emprego qualificado, mas não todo — e
podem não conseguir absorver todo”.

Os jovens que têm poucas qualificações “estão numa grande desvantagem porque algum emprego
intermédio que exista e que esteja disponível tende a ser absorvido até por pessoas mais qualificadas.
Por exemplo, nalgum trabalho administrativo, o empregador prefere contratar um licenciado do que
contratar uma pessoa com o 12.º ano. Os outros não conseguem ter emprego, ficam numa grande
desvantagem”, aponta o investigador.

Apesar da redução do desemprego, as prestações de desemprego estão ainda acima dos níveis do pré-
pandemia. Este indicador, da Segurança Social, inclui o subsídio de desemprego, subsídio social de
desemprego inicial, subsídios social de desemprego subsequente, prolongamento do subsídio social de
desemprego, medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração e prorrogação da
concessão do subsídio de desemprego. Em dezembro, foram pagas quase 213 mil prestações, uma
redução de 34 mil face a um ano antes, mas ainda 29 mil acima das que tinham sido pagas em fevereiro
de 2020, no mês imediatamente anterior à pandemia.

Ainda assim, se olharmos só para o subsídio de desemprego, a realidade é diferente: este indicador já
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está abaixo do pré-pandemia, ainda que ligeiramente (mais de 145 mil processamentos em dezembro
de 2021, que compara com os 205 mil do mesmo mês de 2020). A impulsionar a diferença face ao total
está, precisamente, a prorrogação da concessão do subsídio de desemprego, uma medida adotada
durante a pandemia para garantir que os desempregados que vissem o subsídio de desemprego terminar
continuassem a ter uma rede de apoio. Em dezembro, o prolongamento do pagamento do subsídio de
desemprego caiu ligeiramente (-0,3%, ou seja, menos 137 processamentos), abrangendo ainda 41.222
pessoas.

Desde o início da série dos empregos vagos do INE, em 2010, que nunca se viu um trimestre (terceiro
de 2021, os dados mais recentes) com tantas vagas por preencher. Segundo a informação, havia quase
43 mil as vagas por ocupar, quase o dobro de um ano antes e três vezes mais do que no mesmo
trimestre de 2010 (o INE classifica como emprego vago um “emprego remunerado criado pela primeira
vez, não ocupado ou prestes a ficar vago e para cuja vaga o empregador: a) está a tomar medidas
ativas e preparado para tomar medidas adicionais para encontrar um candidato apropriado de fora da
empresa em causa; b) pretende encontrar um candidato para preencher o lugar imediatamente ou
dentro de um período de tempo específico”).

E, aqui, voltamos ao problema do match entre o que os empregadores procuram e o que os
trabalhadores têm para oferecer (e que eles próprios também procuram num emprego). Paulo Marques
aponta outro “problema”: a percentagem elevada de jovens que tem mais qualificações do que as que
são necessárias para exercer o seu emprego, o que se traduz em desajustes salariais. “Cerca de 33%,
34% dos jovens recebem um salário mínimo e são as gerações mais qualificadas do que a população
total. Em 2000 tínhamos entre 10 e 11% dos jovens com formação superior entre os 25 e os 34 anos,
agora temos 42%, 43%. Mas é preciso fazer corresponder essa evolução na qualidade do emprego”.

Enquanto entre o último trimestre de 2020 e o mesmo período de 2021 se eliminaram 14,6 mil postos
de trabalho que correspondiam a contratos com termo (ou seja, precários), no mesmo período os
contratos sem termo (fixos) aumentaram em 107,3 mil. João Cerejeira não considera que tenha sido
um efeito das medidas de apoio ao emprego, como o layoff, a permitir esse reforço dos contratos
permanentes, mas aponta antes as alterações à lei laboral introduzidas em 2019 pelo então ministro do
Trabalho, José António Vieira da Silva, que apertaram as regras dos contratos a prazo (com limites ao
número de renovações, por exemplo).

Além disso, refere, o facto de não se ter mexido nas compensações por despedimento, mantendo-se os
valores da troika, pode ter funcionado como um incentivo à contratação, defende. E há outro potencial
motivo: “Como o desemprego também está muito baixo, os trabalhadores têm mais opções e,
provavelmente, optam por empregos de melhor qualidade do ponto de vista contratual”.

Paulo Marques, por sua vez, acredita que assim que os setores caracterizados pelos vínculos precários,
como o turismo, retomem plena atividade, a tendência voltará a ser de uma subida do peso dos
contratos a prazo. “Os setores muito utilizadores [dos contratos a prazo] ainda não estão numa fase de
grande criação de emprego, acho que isso é uma questão bastante importante”, frisa.

Depois de ter aumentado muito no início da pandemia por via das pessoas que, estando disponíveis, não
procuravam emprego (por causa das restrições ou porque não havia oferta, por exemplo), a população
inativa já voltou a baixar para níveis do pré-pandemia. Muito por via do fim das restrições e a progressiva
retoma da normalidade.

A maior diferença é registada, precisamente, nos “inativos disponíveis, mas que não procuram emprego”.
“Isso é um sintoma de que o mercado de trabalho está melhor e mais próximo do pleno emprego”, diz
João Cerejeira.

25/43



CNN PORTUGAL

14/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CNN PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8040

REACH: -1

Alívio de medidas pode favorecer a retoma do Turismo
Entrevista com a vice-presidente do Turismo do Algarve, Fátima Catarina

Clique aqui

https://cnnportugal.iol.pt/videos/noticias-cnn-7-de-fevereiro-de-2022/62018fda0cf21a10a41e06c9
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O admirável mundo novo do turismo
Agora que aos poucos a abertura da nossa economia e sociedade começa a ser um facto,
tempo para o turismo e a hotelaria sinalizarem um contrato de confiança com o futuro.
Este é um contrato que não se faz por decreto mas assenta num compromisso inteligente
com as variáveis que farão a diferença no futuro. As agendas do digital e da
sustentabilidade, que dominam as prioridades a nível europeu e nacional, terão também
na área do turismo um laboratório experimental de iniciativas inovadoras e focadas em
novas soluções com impacto concreto no terre

Agora que aos poucos a abertura da nossa economia e sociedade começa a ser um facto, tempo para o
turismo e a hotelaria sinalizarem um contrato de confiança com o futuro. Este é um contrato que não se
faz por decreto mas assenta num compromisso inteligente com as variáveis que farão a diferença no
futuro. As agendas do digital e da sustentabilidade, que dominam as prioridades a nível europeu e
nacional, terão também na área do turismo um laboratório experimental de iniciativas inovadoras e
focadas em novas soluções com impacto concreto no terreno - a realização de mais uma BTL em Lisboa
focada nestas agendas é um exemplo dessa aposta. Um verdadeiro sinal de confiança no futuro.

O setor do turismo teve um crescimento exponencial nos últimos anos, tendo vindo a representar antes
da pandemia cerca de 14% do PIB, com um contributo central em termos de emprego e de criação de
capital social básico em várias regiões do país. Para além das fortes campanhas de promoção em
mercados externos, o efeito da democratização do espaço aéreo - em particular com os fenómenos das
low costs - e o desenvolvimento de uma imagem de marca do país - assente em tendências fortes
como a da revista Monocle e outras afins - colocaram os nossos principais destinos nas grandes rotas
internacionais. Um pouco por todo o país a base hoteleira - quer de grandes cadeias internacionais e
nacionais quer de dimensão mais independente - cresceu de forma exponencial, passando a existir uma
oferta muito completa e variada em quantidade e qualidade.

A forte regressão no movimento turístico e na mobilidade interna provocada pela pandemia veio alterar
dum momento para o outro o cenário e neste contexto de crise são muitos os desafios que se colocam
ao setor do alojamento - e em particular da pandemia - na preparação deste novo tempo que temos
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pela frente com o Next Normal. As unidades hoteleiras - em especial as mais independentes e localizadas
em zonas menos centrais - terão que se reposicionar para estar na linha da frente da capacidade
competitiva de atração de clientes internacionais e nacionais. Conforme muitos operadores já têm
demonstrado, importa fazer um compromisso inteligente entre a proposta de soluções de oferta
inovadora e a utilização do digital como um enabler de eficiência operacional.

Os turistas privilegiam cada vez mais o efeito de demonstração de experiências de qualidade que
permitam desfrutar de fatores de distinção como a natureza, a cultura e outros atrativos interessantes.
Os hotéis têm sabido responder a esta procura cada vez mais exigente e diversificada e quer nas cidades
quer nas zonas do interior as ofertas de qualidade têm surgido a um ritmo impressionante, potenciando
uma resposta estruturada com efeitos positivos nas economias locais e na sua base económica. Importa
por isso neste momento de mudança, e em linha com um benchmarking estratégico internacional
inteligente, proceder a um reposicionamento da cadeia de valor da oferta hoteleira, apoiada por uma
cultura de inovação aberta e de inteligência coletiva reforçada e sustentada.

As mudanças estratégicas ao nível do comportamento da oferta e da procura não se fazem por decreto.
Assentam antes num processo colaborativo e participado de reforço de uma cultura digital e de
promoção de uma agenda de inovação e valor capazes de mobilizar redes de conhecimento e de partilha
de boas práticas. A dinamização por parte da AHRESP da iniciativa Hotel 4.0 é um exemplo desse
contributo - de referir, neste contexto, o papel inovador dum Think Tank que integra especialistas e
responsáveis do setor que têm discutido os novos desafios que se colocam para o futuro e desta forma
dar um contributo para a sua melhoria competitiva.

Francisco Jaime Quesado, Economista e Gestor - Especialista em Inovação e Competitividade
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Taxa para passageiros de aviões e cruzeiros rende 10,7 milhões
em 2021
Cobrada desde 1 de julho de 2021, taxa de carbono serve para financiar a ferrovia e
medidas de redução das emissões de dióxido de carbono dos transportes coletivos.

A taxa de carbono cobrada aos passageiros de aviões e navios de cruzeiro rendeu cerca de 10,7 milhões
de euros em seis meses. Implementada desde 1 de julho, a contribuição custa dois euros a cada
passageiro.

Segundo a edição desta terça-feira do Jornal de Negócios, as companhias aéreas transferiram quase
10,5 milhões de euros ao regulador da aviação civil (ANAC). Posteriormente, o regulador entregou cerca
de 10,2 milhões de euros ao Fundo Ambiental.

Os passageiros dos cruzeiros contribuíram com cerca de 225 mil euros, segundo dados da Administração
do Porto de Lisboa (APL), um dos mais importantes do país em termos de escalas. Faturada pela APL, a
taxa de carbono nos cruzeiros é repartida em três partes: 50% para o Fundo Ambiental, 25% para a
câmara de Lisboa e os restantes 25% para a autoridade tributária.

A taxa de carbono serve para financiar a ferrovia e as medidas de redução das emissões de dióxido de
carbono nos transportes coletivos. O Governo conta encaixar 15 milhões de euros com esta taxa em
2022.
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A planear as próximas férias? EasyJet tem viagens a partir de
15,99 euros
A começar nesse montante, para destinos de praia ou cidade, a companhia destaca os
voos Faro – Londres Gatwick, Porto – Ibiza e Porto – Londres Gatwick. Com destino a
Paris Charles de Gaulle, a tarifa dos três aeroportos portugueses fixa-se nos 20,99
euros, enquanto que para Genebra, começa nos 20,9

A easyJet prevê que os portugueses planeiem as suas férias e escapadinhas com maior antecedência
este ano devido à estabilização da situação pandémica, apresentando tarifas a partir de 15,99 euros
para viagens domésticas a internacionais, a sair de Lisboa, Porto e Faro.

A começar nesse montante, para destinos de praia ou cidade, a companhia destaca os voos Faro –
Londres Gatwick, Porto – Ibiza e Porto – Londres Gatwick. Com destino a Paris Charles de Gaulle, a
tarifa dos três aeroportos portugueses fixa-se nos 20,99 euros, enquanto que para Genebra, começa
nos 20,99 euros (Faro) e vai até aos 24,99 euros (Lisboa).

Relativamente às viagens nacionais, a easyJet apresenta rotas diárias a partir de Lisboa e do Porto para
o Funchal com tarifas a partir de 15,99 euros, “ideais para escapadinhas de dois ou três dias”, segundo o
comunicado divulgado esta segunda-feira.

Segundo o IPDT – Turismo e Consultoria, citado pela companhia, existem várias tendências que terão
impacto positivo no setor do turismo e das viagens para 2022, e a easyJet garante acompanhá-las:
continuar à descoberta do próprio país; fazer viagens internacionais mais planeadas; planear
‘friendscations’ (viagens com família ou amigos); viajar com comportamento sustentável; e utilizar
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dispositivos eletrónicos como guias de viagem.

Relativamente à sustentabilidade, a easyJet sublinha que, ao longo dos últimos anos, tem procurado
reduzir as emissões de carbono — trabalhando com parceiros da indústria com o objetivo de voar em
aviões sem estas emissões a partir de 2030 — e o consumo de plástico abordo, recorrendo, por
exemplo, a talheres de madeira e uniformes da tripulação produzidas a partir de plástico reciclado.

No que toca ao último ponto, a empresa indica continuar a ver na tecnologia uma aliada do seu serviço:
através da app da easyJet os clientes podem fazer as suas reservas, realizar check-in e verificar o
estado dos seus voos em tempo real, de modo a tornar “o processo mais rápido e conveniente”.
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TAP anuncia ponte aérea Lisboa-Funchal: ida-e-volta em
promoção desde 59 euros
A T AP anunciou uma “ponte aérea” entre Lisboa e o Funchal, passando de cinco para
sete voos diários em cada sentido a partir de 28 de Março

A TAP anunciou uma “ponte aérea” entre Lisboa e o Funchal, passando de cinco para sete voos diários
em cada sentido a partir de 28 de Março. A companhia está a promover a novidade com voos de ida-e-
volta desde 59 euros.

As vantagens deste reforço das ligações aéreas incluem também, segundo promete a empresa em
comunicado, “flexibilidade na alteração das reservas no próprio dia”,  check-in até 45 minutos antes da
partida e acesso dos passageiros à fast track no aeroporto de Lisboa – um “canal exclusivo para acesso
ao controlo de segurança, mais rápido e cómodo”.

Em termos de horários, as partidas do Funchal começam às 5h15 e a última é às 22h25. De Lisboa, às
7h15 e com última partida às 23h25.

A promoção de lançamento da “ponte aérea” decorre entre 17 e 23 de Fevereiro, com as viagens a
serem efectuadas entre 1 de Março e 30 de Junho.

O anúncio surge poucos meses depois de nova polémica em redor da política de preços da TAP para o
arquipélago: o presidente do Governo Regional denunciava preços de passagem “superiores a 1083
euros” entre Portugal continental e a Madeira.

A nova fórmula de voos Lisboa-Funchal da TAP chegará quase em simultâneo à estreia da Ryanair na
Madeira, que finalmente aterrará na ilha 18 anos depois da estreia em Portugal continental. O primeiro
voo da companhia entre Lisboa e Funchal está agendado para 29 de Março.
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A Ryanair vai começar por oferecer dez rotas de e para o aeroporto Cristiano Ronaldo, incluindo-se aqui
dois voos diários a Lisboa e um diário ao Porto. O menu completa-se com Marselha, Manchester,
Londres Stansted, Milão Bérgamo, Bruxelas Charleroi, Dublin, Nuremberga e Paris Beauvais. A empresa
anunciou oficialmente preços “desde 29,99 euros por trajecto”, um valor muito variável conforme o
mercado e épocas, mas as campanhas à Ryanair podem levar à aparição súbita de alguns bilhetes com o
clássico “desde 9,99€” (era o caso esta segunda-feira para os finais de Março).

Também a easyJet anunciou recentemente novidades madeirenses, a propósito do reforço da sua
presença no Porto: a companhia, que já oferece regularmente ligações de e para o Funchal, passará a
ligar o Porto a Porto Santo a partir de Maio e até finais de Outubro (reservas ainda não disponíveis). As
rotas Lisboa e Porto - Funchal estão a ser comercializadas “desde 14,99 euros” por trajecto, um valor
que poderá chegar a ser du
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Taiwan reduz quarentena para viajantes oriundos do exterior
para 10 dias
T aiwan vai reduzir o período de quarentena obrigatória para quem chega à ilha oriundo
do exterior, dos atuais 14 dias para 10, a partir de março, anunciou hoje o Centro de
Controlo de Epidemias do território, segundo a imprensa local.

Quem entrar em Taiwan, vai ter que passar 10 dias num hotel designado para quarentenas ou em casa,
se morarem sozinhos.

Atualmente, quem chega a Taiwan tem três opções de quarentena: estadia num hotel designado durante
14 dias, passar 10 dias num hotel e quatro em casa ou cumprir metade do período de quarentena no
hotel e a outra metade em casa.

Da mesma forma, as autoridades de saúde declararam que, no futuro, vão relaxar as proibições de
entrada para viagens de negócios.

Tal como a China continental, Taiwan continua a ser um dos poucos territórios do mundo que adota uma
política de zero casos de covid-19, com extensas restrições fronteiriças.

Desde o início da pandemia, o território registou 19.666 casos de covid-19 e 852 óbitos.
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Menos 5500 a voar em três anos na linha Bragança-Portimão
Pandemia e encerramento do aeródromo de Vila Real na origem do decréscimo de
passageiros
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Volta ao Algarve. João Rodrigues falha a corrida
O português João Rodrigues (W52-FC Porto) vai falhar a Volta ao Algarve em bicicleta,
que venceu em 2021, uma vez que testou positivo à covid-19 com sintomas que afetaram
a forma.

“Testei positivo à covid-19 recentemente. Já estou a recuperar, mas os sintomas que tive fizeram com
que a forma fosse toda abaixo. O médico da equipa, o diretor desportivo e eu achámos por bem não
participar. A forma não é a melhor e não estou totalmente recuperado”, explicou o ciclista. Além da
importância de defender a vitória de 2021, a primeira de um português em 15 anos na corrida, o ciclista
de 27 anos corria em casa, dado que é natural de Faz Fato, uma pequena localidade a 15 quilómetros de
Tavira, no distrito de Faro. “Por todos os motivos e mais alguns, por ser a Volta ao Algarve, nas terras
onde venho frequentemente, por ter vencido o ano passado, é um pouco frustrante não poder participar.
A Volta ao Algarve é muito especial para mim, mas a época é bastante longa, há outras corridas
importantes, o mais importante é recuperar e voltar de novo à competição”, acrescentou. O ciclista dos
"dragões" espera agora voltar para as clássicas, seja a Clássica da Primavera ou a Clássica da Arrábida,
no mês de março. Apesar de ainda sentir “alguma tosse”, encontra-se já a fazer “treinos mais curtos, de
baixa intensidade”, depois de um período com a doença em que sentiu “febre, dores nas costas, no
corpo, bastantes dores na zona lombar”, após testar positivo “no início de fevereiro”. João Rodrigues
teve na "Algarvia" de 2021 o principal momento da época, tornando-se no primeiro algarvio a vencê-lo,
numa carreira com outros triunfos de destaque, sobretudo em 2019, quando ganhou a Volta a Portugal
e a Volta ao Alentejo. A 48.ª Volta ao Algarve decorre entre quarta-feira a domingo no sul do país, com
25 equipas inscritas, 10 delas do WorldTour, principal escalão do pelotão mundial, e 10 portuguesas
continentais. Ao todo, são 798,1 quilómetros divididos por cinco etapas, terminando no alto do Malhão,
no domingo.
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Seca: apenas dois dos 40 campos de golfe do Algarve são
regados com águas de ETAR
Os autarcas da região esperam que, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência,
possam ser feitas obras para alargar essa possibilidade a muitos mais campos e até à
agricultura.

Entre os 40 campos de golfe existentes no Algarve apenas dois, o de São Lourenço na Quinta do Lago, e
o dos Salgados, em Albufeira são regados com águas das Estações de Tratamento de Águas Residuais
(ETAR). Carlos Guerrero, professor da Universidade do Algarve, considera que o número já devia ser
muito maior. "Estamos mais uma vez na iminência de termos um ano seco e a questão das águas
residuais já devia estar num maior número de campos de golfe", sentencia.

Para o investigador na área de agronomia da Faculdade de Ciências e Tecnologia, já não se coloca em
causa a qualidade dessa água - "o campo dos Salgados já é regado há 20 anos" dessa forma - mas sim
como levar essa água até aos campos de golfe.

Para que isso aconteça, é necessário um investimento avultado que ainda não foi feito.

No entanto, este professor universitário salienta que não se pode imputar aos campos de golfe a falta de
água na região. Nestes campos, "o consumo dessa água é feito com a utilização de equipamentos de
monitorização das condições climatéricas, para saber as reais necessidades que a planta está a precisar",
avança. São também já utilizadas sondas de humidade de solo nalguns campos.

Muitos dos golfes estão também a aplicar relvas de estação quente, empregadas em países de calor, e
que necessitam de muito menos água." Dois terços dos campos no Algarve já têm bermuda instalada,
uma relva de estação quente que não tem tanta necessidade de água no verão", explica o investigador.

No Plano de Eficiência Hídrica do Algarve, e que faz um retrato da água utilizada na região, os campos de
golfe representam apenas 7% do consumo, com a agricultura a gastar mais de 56% e o consumo
público a rondar os 33%.
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A Comunidade Intermunicipal do Algarve ( AMAL) aguarda que os 200 milhões previstos no Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR) permitam encontrar alternativas para o abastecimento de água à região.
Entre as obras previstas está uma central de dessalinização para água de consumo humano e a ligação
ao Rio Guadiana, através do Pomarão, dotando o sistema de mais 30 hectómetros.

António Miguel Pina, presidente da AMAL, considera que a região teria assim "uma maior resiliência no
que diz ao abastecimento público", visto que anualmente o consumo humano anda à volta do 72
hectómetros. A reutilização das águas da ETAR "ou para campos de golfe ou para a agricultura" também
está a ser pensada. Igualmente estão a ser previstas obras para reduzir as perdas nos sistemas urbanos
e agrícolas. "Nos próximos 5-6 anos temos 6 milhões para melhorarmos a nossa resiliência e a forma
como aproveitamos a água", acrescenta.

Numa altura em que se vive uma situação de seca o responsável pela Comunidade Intermunicipal
considera estar a ser colocado" um foco injusto" sobre o setor do golfe, quando ele representa "apenas
6% das águas consumidas no Algarve".

"Entre consumo de água e VAB (Valor Acrescentado Bruto) regional, os campos de golfe são os que
maior rentabilidade trazem", garante o autarca.
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Conferência Laranja XXI debate os desafios da citricultura em
Silves
A 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja será palco de mais uma edição da Conferência
Laranja XXI, que terá lugar no auditório da FISSUL, no próximo dia 18 de fevereiro, às
14:30.

 

A 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja será palco de mais uma edição da Conferência Laranja XXI, que
terá lugar no auditório da FISSUL, no próximo dia 18 de fevereiro, às 14:30. 

Debater e refletir sobre os temas que atualmente preocupam os citricultores e colocam desafios ao
sector são os principais objetivos desta ação, segundo a organização.

Participarão na sessão de abertura a presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, o presidente
da CCDR Algarve, José Apolinário, o presidente da Região Turismo do Algarve, João Fernandes, o diretor
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, Carlos Guerrero, o diretor regional de
Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Valadas Monteiro e o diretor da ARHAlg, Pedro Coelho.

“Huanglongbing (HLB) e seus vetores. Importância e controlo”, “Os inimigos da cultura dos citrinos:
Trioza erytreae e HLB”, “A água e a agricultura no Algarve – Novos desafios: Plano Regional de Eficiência
Hídrica e Regadio 2030”, “Água Subterrânea e o Sector Agrícola no Algarve”, “A água na Agricultura –
Situação atual e desafios futuros” e a apresentação de um caso prático de uso eficiente de água em
citrinos serão os temas analisados por especialistas de diversas entidades como a Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade do Algarve, DRAP Algarve, ARHAlg e Frutas Tereso.

A conferência culmina com um Quiz e com um debate sobre “A agricultura na região do Algarve (Plano
de resiliência e recuperação)”, que reunirá em torno deste tema José Apolinário (CCDR Algarve), Pedro
Valadas Monteiro (DRAPAlg), Pedro Coelho (APA – ARHAlg) e José Oliveira (Algarorange).

(Link)
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https://www.cm-silves.pt/pt/Default.aspx
http://cm-silves.pt/pt/Default.aspx
https://jornaldoalgarve.pt/tag/agricultura/
https://jornaldoalgarve.pt/conferencia-laranja-xxi-debate-os-desafios-da-citricultura-em-silves/


TVI

14/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 76112

REACH: -1

No Algarve, há uma experiência que é bem capaz de ficar na
memória
No Algarve, há uma experiência que é bem capaz de ficar na memória

No Algarve, há uma experiência que é bem capaz de ficar na memória
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CNN PORTUGAL

14/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOVO DIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 8040

REACH: -1

Resort em Carvoeiro é o mais romântico da Europa
Resort em Carvoeiro é o mais romântico da Europa

Resort em Carvoeiro é o mais romântico da Europa
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CORREIO DA MANHÃ

15/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • CORREIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 6670

REACH: 66000

Videovigilância apanha suspeitos
Quatro homens encapuzados regaram bar com combustível
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