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Conflito não deverá levar a reversão da recuperação portuguesa,
diz DBRS
“T alvez possa assistir-se a um recuo na recuperação, mas possivelmente não a uma
inversão da recuperação”, admite a agência de rating canadiana.

A economia portuguesa será afetada pelo conflito na Ucrânia, sobretudo através de efeitos indiretos, de
acordo com a DBRS, que, contudo, acredita que não existirá uma reversão na recuperação, ainda que
não descarte algum impacto nas finanças públicas.

Em declarações à Lusa, quando questionado sobre o impacto do conflito na Ucrânia na recuperação da
economia portuguesa, Jason Graffam, vice-presidente da Global Sovereign Ratings da DBRS Morningstar,
assinala “as ligações diretas e indiretas que Portugal tem com a Rússia”.

“Quando pensamos nas ligações diretas são relativamente limitadas, o que ajuda a conter o impacto
para Portugal. Por exemplo, Portugal exporta 173 milhões de euros em bens para a Rússia, o que
representa 63 mil milhões de exportações totais, cerca de 0,3% do total. E os bens importados são
igualmente insignificantes”, disse o responsável da DBRS.

Segundo o analista, o impacto direto também é diminuto para as exportações de serviços, uma vez que
o turismo é dominado por turistas europeus e britânicos. “Assim, as ligações diretas com a Rússia são
poucas”, vinca, antes de sublinhar que “são os efeitos indiretos da guerra que serão mais onerosos para
Portugal”, nomeadamente através do custo da energia.

Jason Graffam recorda que “Portugal não tem necessariamente a mesma dependência das importações
de gás da Rússia que alguns dos seus parceiros da Europa de Leste, pelo que o gás natural não parece
ser um grande problema”.
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Deste modo, “a vulnerabilidade que parece existir para Portugal é como importador de petróleo”, pelo
que “os custos de energia e os custos de transporte aumentaram inevitavelmente com o preço do
petróleo bruto”. O outro impacto indireto, aponta, será “se a invasão da Rússia for um pouco mais
duradoura”, em que existirá “uma incerteza geral de guerra que irá pesar sobre as perspetivas de
crescimento”.

“Acho que ainda é cedo para avaliar o impacto. A natureza desconhecida e a duração da guerra
certamente complicam qualquer previsão efetiva neste momento”, vinca o analista. Ainda assim, sublinha
que são de esperar alguns resultados adversos “se a agressão da Rússia persistir”, identificando a
inflação, ligada a poder de compra das famílias mais fraco, os índices de confiança mais baixos e
investimentos que poderiam ser adiados, com impacto para a competitividade corporativa.

“Tudo isso pode, com certeza, ter implicações para o crescimento”, admite, assinalando que, desta
forma, “a questão é quanto [será o impacto da guerra no crescimento] e quais são as implicações para
as projeções e para as finanças públicas”. No entanto, mantém uma nota de otimismo em relação a
Portugal, vincando que é necessário “ter em mente que a perspetiva de crescimento é forte”.

“Talvez possa assistir-se a um recuo na recuperação, mas possivelmente não a uma inversão da
recuperação”, afirma. O analista da agência de notação financeira canadiana admite também que o
conflito poderá ter impacto nas finanças públicas portuguesas.

Por um lado, através da economia, com uma produção económica menor do que a esperada que levará
a menos receitas arrecadas. Por outro, acredita, que “é possível que exista um outro pacote com mais
algumas medidas de apoio do governo, se necessário, para compensar as empresas e as famílias devido
a esta crise”.

Ainda assim, sublinha que existe espaço orçamental para medidas adicionais de apoio do governo, se
necessário. “E também não acho que devamos descartar um outro pacote da União Europeia ou mesmo
a expansão dos programas existentes que ajudem a apoiar em grande escala a economia portuguesa e
a economia europeia”, disse, frisando que este “é um choque para o continente. Não é apenas um
problema para Portugal”.

A DBRS manteve, em 25 de fevereiro, o ‘rating’ da dívida soberana portuguesa em “BBB” (alto), mas
melhorou a perspetiva de ‘estável’ para ‘positiva’. A agência justificou a melhoria da perspetiva para
Portugal com a avaliação de que as vulnerabilidades de crédito do país ligadas à pandemia parecem
“estar a recuar, enquanto as perspetivas macroeconómicas estão a melhorar”, um cenário também
apontado por Jason Graffam.

O analista da DBRS identifica como principais pontos fortes de Portugal a “forte qualidade institucional” e
o “ambiente político estável”, assinalando que tal acontecia já antes da maioria das últimas eleições
legislativas. “Há adesão da maioria dos partidos políticos, especialmente dos dois principais partidos do
centro em torno da formulação de políticas macroeconómicas ortodoxas. E isso mesmo antes de os
resultados das eleições mais recentes. Mantivemos essa posição durante o governo minoritário”, disse.

O vice-presidente da Global Sovereign Rating aponta ainda para as perspetivas macroeconómicas
“realmente fortes”, apesar de vulnerabilidades como o alto nível do peso da dívida pública, que acredita
irá voltar à trajetória descendente.
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Em dois anos, 6 mil milhões de euros voaram de Portugal só nos
hotéis. E daqui para a frente, como será? - Postal do Algarve
À pandemia, que começa a dar tréguas, juntou-se uma guerra, com efeitos ainda difíceis
de preverÀ pandemia, que começa a dar tréguas, juntou-se uma guerra, com efeitos
ainda difíceis de prever

Eram esperados anos de ouro para o turismo, após o crescimento em escalada de 2017 a 2019. Em
vez disso, o mundo foi surpreendido por um vírus que virou tudo do avesso, obrigando a paralisar
cidades e toda a florescente indústria de viagens, hotéis, cruzeiros ou casinos. “Nem vale a pena fazer
contas ao que se perdeu, foram dois anos para esquecer, agora é olhar em frente”, considera Gonçalo
Rebelo de Almeida, administrador do grupo Vila Galé, fazendo eco do sentimento generalizado na
hotelaria nacional.

Mas fazendo contas ao que se perdeu no turismo, o sector mais castigado pela pandemia do
coronavírus, quanto custou a Portugal esta crise sanitária em 2020 e 2021? “Arriscamos que a perda de
receita dos empreendimentos turísticos em Portugal foi de 6 mil milhões de euros desde março de
2020”, avança Eduardo Abreu, sócio da Neoturis, consultora especializada em turismo.

Estes cálculos da Neoturis também assumem que “em 2020 e 2021 cresceríamos 4% a cada ano face a
2019, e que haveria condições para melhoria de preço”, segundo explicita o consultor.

A realidade é que se Portugal atingiu 70 milhões de dormidas turísticas no ano pré-covid, em 2020 e
2021 não foi além dos 63 milhões. “Nestes dois anos juntos, o valor foi menor que em 2019. Se
somarmos a isto restaurantes, agências de viagens, shoppings, rent-a-car, etc, percebe-se como o
impacto foi de uma dimensão brutal”, nota o especialista em turismo.

“Passámos da maré cheia à maré vazia”, resumiu a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, no
congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) que decorreu em
dezembro, lembrando que o sector gerou em 2019 um resultado líquido positivo de mais de 1000
milhões de euros, que em 2020 passou a 1500 milhões de euros negativos.

O primeiro ano de pandemia foi o mais penalizador para o turismo, com o número de dormidas no país
em 2020 a ficar 63% abaixo de 2019. Em 2021, esta quebra foi de 47% face aos níveis pré-covid.
“Sendo um ano ainda mau, já se subiu 45% face a 2020, o que é um belo salto”, destaca Eduardo
Abreu.
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“Depois de dois anos muito agitados e imprevisíveis, o turismo em 2022, no que toca à pandemia, tende
a aproximar-se dos valores de 2019”, adianta o consultor da Neoturis, frisando que a recuperação será
mais rápida em destinos de resort, como Madeira e Algarve, e mais lenta em cidades como Lisboa e
Porto, “mais dependentes do segmento de negócios, seja de viajantes individuais ou para congressos”.

Rotinas associadas aos tempos mais duros de covid, como as pessoas quererem estar isoladas ou
manterem distanciamento de vários metros entre si, tenderão a esbater-se, na perspetiva de
responsáveis do sector.

“Não vejo uma mudança radical no perfil de consumo, naturalmente haverá tendência para algumas
franjas de mercado continuarem a preferir hotéis com espaços ao ar livre e piscinas com dimensão, mas
as coisas têm vindo a normalizar, e está a ultrapassar-se esta ideia dos últimos dois anos de que nunca
mais podemos estar juntos”, salienta Eduardo Abreu.

Também Cristina Siza Vieira, vice-presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), considera que
“numa primeira fase, os hotéis vão perceber que há um ‘mix’ de clientes com algumas pessoas que, no
imediato, têm no pensamento os comportamentos associados à pandemia, questões de distanciamento,
etc, mas a expectativa é que isto volte quase a ser como era, pode permanecer é mais algum tempo”.

O consultor da Neoturis nota que quem está a desenvolver de momento projetos turísticos de grande
dimensão, como resorts, está “a dar mais atenção às áreas públicas e aos espaços ao ar livre face ao
que era habitual”, até para permitir um melhor controle de circulação de pessoas em caso de futuras
epidemias. “Mas são ajustes, os promotores não estão a mudar significativamente a arquitetura ou a
estrutura dos projetos”, refere.

Uma tendência que se perfila para ficar é a procura crescente pelo interior. “Nestes ultimos dois anos, ao
procurarem destinos menos massificados, muitos turistas acabaram por conhecer zonas e unidades
hoteleiras que desconheciam, onde tendem a voltar, e estas ofertas estão a afirmar-se por via da
procura que houve durante a pandemia”, salienta Eduardo Abreu.

“Saimos desta crise pandémica com duas realidades que terão impacto negativo nas contas de
exploração dos hotéis”, adverte o consultor, enfatizando os aumentos de custos com energia e com
pessoal. “Não está fácil arranjar pessoas para trabalhar no turismo nas condições que o mercado está a
oferecer”, faz notar. “E os custos que dispararam significativamente nos últimos dois anos,
nomeadamente com energia, tenderão a ser incorporados nos preços. Numa altura de grande
competitividade entre destinos, em que os hotéis querem recuperar, a equação começa a ser
complicada”.

Mas olhando o lado positivo, Cristina Siza Vieira destaca que os hotéis aprenderam a fazer uma gestão
mais eficiente dos recursos e que “estão mais bem preparados para situações em que é necessário
alterar prestações de serviço, como por exemplo adaptar quartos a escritórios se for preciso, e sem
grandes custos”. A responsável da associação lembra que, por força das circunstâncias, “a operação dos
hotéis acabou por ficar mais enxuta”, deixando de haver lugar “às bizarrias do tudo se paga”.

Também o tema das alterações climáticas é destacado pela responsável da AHP. “Muitas viagens que se
faziam só porque sim, vão deixar de se fazer. É uma alteração grande no segmento de negócios, e
mexe sobretudo com os hotéis de cidade”.

Com o levantar das restrições associadas à covid-19, é esperado este ano um regresso em força dos
turistas estrangeiros, e nos principais destinos de férias nacionais, como o Algarve e Madeira, as reservas
para a época alta, a partir da Páscoa, estão a níveis idênticos, ou em alguns casos acima de 2019, que
foi o melhor ano de sempre para o turismo português.

“A nossa perspectiva é que 2022 vai ser o ano da retoma, e que já consigamos atingir os resultados de
2019”, sustenta a vice-presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, referindo haver “notícias
positivas do lado da procura por viagens, e com um bom índice de poupança no mundo por força da
reclusão das pessoas”.

Mas a situação voltou a agitar-se com uma guerra em plena Europa, que é acompanhada “com
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preocupação”, e apesar de não se registarem até à data impactos diretos na Madeira ou no Algarve, os
cancelamentos no turismo serão inevitáveis se o conflito armado da Rússia na Ucrânia se prolongar.

“O turismo russo para o Algarve não tem expressão. E não temos ‘feedback’ no sentido de haver
cancelamentos de outros mercados”, adianta Helder Martins, presidente da Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA). O efeito mais sentido foi na rota de Kiev para Faro,
com voos programados para julho, agosto e setembro do operador ucraniano Sky Up, que devido às
circunstâncias atuais já não se vai poder concretizar.

Na Madeira, “não temos neste momento conhecimento de impacto direto” com cancelamentos de
turistas ‘assustados’ com a situação de guerra, adianta Jorge Veiga da França, presidente da Associação
Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) – advertindo que “há uma preocupação, ninguém sabe o que vai
acontecer, e a continuar em escalada pode vir a suscitar problemas em alguns mercados emissores para
a Madeira”.

Já afetada, foi a operação que estava a ser desenvolvida “numa estratégia de diversificação” para trazer
cerca de 14 mil turistas russos e ucranianos à Madeira, envolvendo a TUI Rússia, que estava “no início” e
teve de ser suspensa. “Mas o que foi afetado é a propensão ao crescimento, com uma aposta que não
se vai poder concretizar”, nota o presidente da ACIF, lembrando que as perspetivas se mantêm elevadas
para a Madeira, que já no ano passado atingiu os níveis pré-pandemia, totalizando 695 mil turistas e 3,2
milhões de dormidas.

“O que tememos são as consequências indiretas que este cenário de guerra pode trazer à Europa toda,
se a situação inflacionista se agravar. Neste momento é cedo para previsões, e vamos esperar que as
coisas se componham para podermos atingir o que era esperado”, conclui Jorge Veiga da França.

Frisando ser difícil adiantar o que pode resultar do conflito armado na Ucrânia, Eduardo Abreu salienta que
“no curtíssimo prazo, temos os europeus a quererem muito viajar, e se a guerra continuar confinada
aquela zona, admito que haja países próximos a sofrer mais impactos, como é o caso da Turquia”.

“Começamos a chegar ao verão, a partir de março as perspetivas para o nosso turismo mantêm-se
elevadas. À data de hoje, não vejo razão para não manter previsões de ser um ano de retoma para
Portugal”, conclui.
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Inovação no Turismo vai ter palco próprio na BTL
O jornal da indústria do Turismo

A sustentabilidade, o futuro do trabalho e a digitalização do setor discutem-se na Bolsa de Turismo de
Lisboa 2022 (BTL) no “What’s Next – Innovating Tourism”, evento organizado pelo NEST – Centro de
Inovação do Turismo.

Este será um espaço de debate e troca de experiências de temas-chaves para o setor, que vai juntar, de
16 e 18 de março, em Lisboa, mais de uma centena de nomes para partilhar as melhores ideias e
práticas no Turismo. Mais de 50 startups apresentam soluções, e líderes de outras áreas trazem a sua
visão para aquele que é um dos setores estratégicos da economia portuguesa.

O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo e o diretor-executivo do NEST, Roberto Antunes, serão
os anfitriões das sessões de abertura na BTL ao longo dos três dias.

Os temas em destaque no primeiro dia do evento passam por “A revolução é digital” – WOW – World of
Wine por Adrian Bridge, Fladgate Partnership; “A era da biometria” por Aaron Beeson, ANA; e “O poder
do Analytics nas Cidades” por José Maria Garrett, NOS.

“A transformação está nas mãos das pessoas” – Diversidade, Ética e Visão: a Liderança transformadora
por Chitra Stern, United Lisbon Education Hub; “        A atração de talento” por José Paiva, Landing Jobs;
e “As Competências digitais a melhorar a autonomia no trabalho” por António Neves, Google, preencher
o segundo dia de debates.

No dia 18 de março estarão em discussão questões como “Pessoas, ambiente e valores, tudo converge
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no turismo” – The future of “Sustainability relies on Tourism” por Juliet Kinsman, Condé Nast;
“Sustentabilidade Humana, uma nova dimensão” por Ricardo Leitão, NEST HaT: Health and Tourism Lab
@ NOVA Medical School; e “Clean & Safe: do Passado ao Futuro” por Leonor Picão, Turismo de Portugal

A par com a agenda na FIL, em Lisboa, o “What’s Next – Innovating Tourism” vai também contar com
um conjunto de quatro sessões, a decorrer em locais fora da BTL, que trazem a visão de líderes de
outras áreas da sociedade e da economia para o setor do turismo.

Já confirmados estão, a 14 de março, Tiago Pitta e Cunha, CEO da Fundação Oceano Azul e Prémio
Pessoa 2021, e João Wengrovius Meneses – secretário-geral do Business Council for Sustainable
Development, numa sessão dedicada ao tema da sustentabilidade.

O dia 15 será dedicado à transformação digital. No dia 17 será a vez de Germano de Sousa, médico,
professor e gestor na área da saúde e Maria de Belém Roseira, ex-ministra da Saúde, debaterem o
impacto da saúde no turismo.

O ciclo de sessões fecha, no dia 18 de março, com uma discussão sobre o papel da cultura e da arte na
construção dos destinos turísticos.

A BTL 2022 vai dar também continuidade a áreas como a BTL LAB. A cargo do NEST, é um espaço
dedicado à divulgação de empresas que atuam no setor da inovação no turismo. Além de mostra de
startups, o LAB será, mais uma vez, um importante palco de debate, tendências e troca de experiências
sob o tema da inovação e da tecnologia, diz a NEST em comunicado.
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O grupo hoteleiro Pestana admite oferecer emprego a refugiados
da Ucrânia
O grupo hoteleiro Pestana admite oferecer emprego a refugiados da Ucrânia

O grupo hoteleiro Pestana admite oferecer emprego a refugiados da Ucrânia
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Turismo tem 50 mil empregos para refugiados ucranianos
A falta de mão-de-obra no setor é uma porta aberta para acolher cidadãos ucranianos. O
governo diz ter capacidade, para já, de alojar 1245 refugiados, mas admite rever os
números. Do lado do turismo há "total disponibilidade" para integrar os futuros
profissionais.

O turismo quer ser uma das principais vias de acesso ao emprego para os refugiados ucranianos que
cheguem a Portugal fugidos da guerra no Leste Europeu. O problema da falta de mão-de-obra no setor
tem vindo a escalar no pós-pandemia e, com o verão à porta, as necessidades vão aumentar, o que se
pode traduzir num alargado leque de oportunidades laborais para ucranianos que venham a residir no
país.

"Neste momento, temos uma carência, no setor do turismo, de 40 a 50 mil postos de trabalho", atesta
a secretária de Estado do Turismo ao Dinheiro Vivo. Rita Marques quer que estas vagas possam estar
inteiramente disponíveis para os cidadãos ucranianos que procurem emprego no país As empresas
começaram já a arregaçar mangas e a inserir as ofertas de trabalho na nova plataforma criada pelo
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), uma bolsa de emprego dirigida exclusivamente aos
refugiados. Lançada há cinco dias, soma já 11 503 ofertas de trabalho, segundo os dados registados até
às 9 horas desta sexta-feira.

"Existe uma enorme diversidade de profissões pretendidas, sendo que os principais setores com ofertas
de emprego colocadas são tecnologias de informação, transportes (motoristas), restauração e hotelaria,
setor social e construção civil", esclarece o Ministério do Trabalho ao Dinheiro Vivo. Rita Marques garante
que está a ser feito um trabalho de sensibilização junto das empresas para que acedam à plataforma e
migrem as vagas, que já existiam, para este local.

"Muitas já estavam nas bases de dados do IEFP. Agora, o que se impõe é verificar se essas vagas
podem estar também abertas a cidadãos estrangeiros, neste caso, ucranianos", indica. Uma semana
após o início do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, e numa altura em que a Organização das
Nações Unidas (ONU) estima já a fuga de um milhão de refugiados da Ucrânia para outros países da
Europa, o governo português apressou-se a aprovar um programa de apoio que visa facilitar a
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integração dos refugiados no país. O Conselho de Ministros extraordinário, reunido no passado dia 1 de
março, aprovou uma resolução que concede proteção temporária a pessoas deslocadas da Ucrânia
permitindo-lhes o acesso aos números de identificação fiscal (NIF), de Segurança Social (NISS) e número
de utente do Serviço Nacional de Saúde.

Leia o artigo completo no Dinheiro Vivo
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Costa inicia hoje visita a Cabo Verde para mais uma cimeira entre
os dois países
O primeiro-ministro, António Costa, inicia hoje uma visita de dois dias a Cabo Verde, que
terá como ponto alto a realização da VI C imeira entre os dois governos, com a assinatura
de vários acordos de cooperação

António Costa chega à cidade da Praia ao início da tarde, vindo de Bissau, após uma visita à Guiné-
Bissau, e estará em Cabo Verde acompanhado pelos ministros de Estado e dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Santos Silva, da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, da Justiça e da Administração Interna,
Francisca Van Dunem, e pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco
André.

No plano político, segundo fonte do executivo de Lisboa, Portugal e Cabo Verde têm relações políticas
“estreitas e fortes” e foram decisivos para a assinatura em Luanda, em julho do ano passado, do acordo
de mobilidade de cidadãos no âmbito da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O projeto de mobilidade na CPLP foi lançado por António Costa em janeiro de 2016, precisamente na
capital de Cabo Verde, logo na sua primeira visita oficial enquanto primeiro-ministro de Portugal. Ganhou
depois um impulso político e diplomático decisivo na presidência cabo-verdiana da CPLP.

Hoje, ao início da tarde, pouco depois de chegar à Praia, António Costa terá um encontro com a
comunidade portuguesa no Hotel Oásis Praiamar, deslocando-se depois à ‘cidade velha’, onde visitará a
Capela Gótica da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que foi restaurada com apoio da cooperação
portuguesa.

Ao fim da tarde, o seu homólogo cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, oferece aos membros do
Governo português uma receção na Escola de Hotelaria e Turismo da Praia.

Na segunda-feira, António Costa tem um pequeno-almoço de trabalho com o Presidente da República de
Cabo Verde, José Maria Neves, no Palácio Presidencial, e visita depois a Escola Portuguesa, onde vai
inaugurar novos pavilhões.

Nesta cerimónia, na Escola Portuguesa, estão previstos discursos dos primeiros-ministros Ulisses Correia
da Silva e de António Costa, assim como do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
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A VI Cimeira Portugal – Cabo Verde está prevista para se iniciar às 11:00 locais, terminando ao fim da
manhã com a assinatura de novos instrumentos de cooperação e declarações conjuntas à imprensa.

PMF // ROC
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Covid-19: Guiné-Bissau pondera levantar obrigatoriedade de
apresentação de teste à chegada ao país
O Governo da Guiné-Bissau está a ponderar levantar a obrigatoriedade de apresentação
de teste à covid-19 pelos portugueses que aterrem no país, anunciou hoje o ministro da
Saúde guineense

“Portugal decidiu não pedir mais testes para chegarem cá [a Portugal]. A mesma coisa também penso
que vamos fazer na Guiné, [mas] ainda não discutimos isso, pois estive fora [do país] duas semanas”,
disse Dionísio Cumba à agência Lusa, durante uma visita particular ao Hospital da Senhora da Oliveira, em
Guimarães, para agradecer a disponibilidade e a colaboração que esta unidade hospitalar tem mantido
com o Ministério da Saúde Pública guineense.

O ministro, que também é médico de profissão, explicou que foi apresentado, na quinta-feira, mais um
decreto do Estado de Alerta, devido à pandemia de covid-19, acrescentando que nos próximos 15 dias
será avaliada e discutida a questão da apresentação obrigatória de teste à chegada ao país.

“Vamos ver se a pessoa pode ir, pode chegar ao aeroporto e fazer o teste rápido. Temos fragilidades no
país, não temos meios para controlar. Temos de ter esta precaução, se calhar, só de controlar quem
entra com um teste rápido. Mas ainda não tratámos isso, mas penso que brevemente vamos também
tratar e emparelhar com Portugal”, afirmou Dionísio Cumba.

Portugal dispensa os cidadãos de apresentarem teste à chegada a Portugal, mas as autoridades
guineenses exigem teste aos portugueses alegando que este é necessário para entrarem nas instalações
do aeroporto.

Na segunda-feira, as autoridades guineenses davam conta de mais 59 casos da doença provocada pelo
novo coronavírus e uma vítima mortal.

Segundo dados divulgados pelo Alto-Comissariado para a covid-19, referentes à semana entre 21 e 27
de fevereiro, foram registados mais 59 casos de covi-19 para um total acumulado de 8.004 e mais uma
vítima mortal para um total de 167 mortos registados desde o início da pandemia.

O país regista 853 casos ativos e mantém uma taxa de positividade de 6,4%.

“Continuamos a assistir a um declínio do número de casos, mas ainda falta uma maior redução para falar
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do fim da quarta vaga”, salientou, na ocasião, Plácido Cardoso, secretário do Alto-Comissariado para a
Covid-19.

As autoridades sanitárias indicaram nesse dia que 49% da população alvo está completamente vacinada
e que 75% tem pelo menos uma dose da vacina.

A Guiné-Bissau pretende vacinar 683.921 pessoas, ou seja, 70% da população com idade igual ou
superior a 18 anos.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
cidade do centro da China.

JGS (MSE) // VM
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Solidariedade. Utilizadores do Airbnb reservam quartos na
Ucrânia para apoiar senhorios que recebem 100% do lucro -
Postal do Algarve
Plataforma de alojamento também suspendeu operações na Rússia e
Bielorrússia.Plataforma de alojamento também suspendeu operações na Rússia e
Bielorrússia.

Alguns utilizadores da plataforma de alojamento Airbnb estão a reservar quartos na Ucrânia como forma
de apoiar monetariamente os seus proprietários e a partilhar as histórias nas redes sociais. A própria
plataforma já tinha anunciado ajuda através de alojamento temporário e, esta sexta-feira, sinalizou que
vai suspender as suas operações na Rússia e Bielorússia.

O jornal “The Guardian” avança a história de um casal que fez uma reserva para uma semana em Kiev e
escreveu nos comentários do alojamento: “Olá Maria, eu a minha esposa acabámos de reservar o seu
apartamento por uma semana, mas é claro que não iremos visitá-lo. Isto é apenas para que possa
receber algum dinheiro”, ao qual a proprietária do apartamento agradeceu.

A história foi partilhada na rede social Twitter e outros utilizadores disseram ter feito o mesmo e
encorajaram outros a seguir as suas pisadas. Na mesma rede social, o diretor executivo do Airbnb, Brian
Chesky, partilhou várias histórias semelhantes.

Os utilizadores pediram ainda que o Airbnb reduzisse as suas taxas, que normalmente variam de 3% a
15%, para que os anfitriões ucranianos recebam todos os lucros – algo que, segundo disse fonte da
empresa ao jornal, está a acontecer. O mesmo foi confirmado por Chesky no Twitter.
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Na Ucrânia o Airbnb contava – pelo menos antes da invasão – com cerca de 300 propriedades, indicou o
jornal britânico.

Além da redução das taxas, o Airbnb anunciou, na segunda-feira, que ia disponibilizar alojamento
temporário gratuito para até 100.000 refugiados da Ucrânia. “Estas estadias serão financiadas pela
Airbnb, por doações para o Fundo para Refugiados da Airbnb.org e pela generosidade dos anfitriões”,
revelou a empresa em comunicado.

De acordo com o “The Guardian”, a empresa recebeu, até quinta-feira, mais de 260.000 visitantes
na página onde é possível inscrever-se para ser um anfitrião ou doar.

A plataforma de alojamento, que não tem uma grande presença na Rússia, esteve até ao momento a
analisar como faria com os seus negócios no país, mas esta sexta-feira o diretor executivo anunciou, no
Twitter, que iria suspender toda a operação na Rússia e Bielorússia.
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Alunos de Turismo representam Portugal em competição
europeia
Os 12 alunos das Escolas do T urismo de Portugal, vencedores do Concurso Interescolas,
vão representar o país numa competição da Associação Europeia de Escolas de T urismo
(AEHT), que se realiza em Senigallia, Itália, de 17 a 22 de Outubro.

Os 12 alunos das Escolas do Turismo de Portugal, vencedores do Concurso Interescolas, vão
representar o país numa competição da Associação Europeia de Escolas de Turismo (AEHT), que se
realiza em Senigallia, Itália, de 17 a 22 de Outubro.

O Concurso InterEscolas, que envolve a rede de 12 Escolas do Turismo de Portugal e outras escolas
nacionais de hotelaria e turismo que integram a AEHT, decorreu em Fevereiro na Escola de Turismo e
Hotelaria de Portalegre.

Este ano, o evento contou com a participação de 130 alunos, avaliados nas seguintes categorias:
Pasteleiro Júnior, Cozinheiro Aprendiz, Taça Joaquim Janeiro (Serviço de Restaurante), Bar,
Escanção/Troféu Gilberto Mira, Alojamento Hoteleiro, Gestão Hoteleira, Barista, Decathlon (técnicas e
confeções de cozinha), Turismo, Empreendedorismo e Cozinheiro Vegetariano.

As categorias a concurso e os respetivos vencedores foram:

Bar – João Abreu – EHT Coimbra; Barista – João Ferreira – EHT Coimbra; Cozinheiro Aprendiz – Afonso
Silva – EHT Lamego; Decathlon – Leonardo Machado – EHT Portimão; Turismo – Maria Ferreira – EHT
Lisboa; Alojamento Hoteleiro – Maria Pestana – EHT Porto; Gestão Hoteleira – Ana Brum – EHT Porto;
Pasteleiro Júnior – Mariana Costa – EHT Viana do Castelo; Taça Joaquim Janeiro (Serviço de
Restaurante) – Duarte Marques – EHT Portimão; Troféu Gilberto Mira (Escanção) – Marco Teixeira – EHT
Lamego; Empreendedorismo – Luís Miranda – EHT Porto; Cozinheiro Vegetariano – Lourenço Lopes –
EHT Porto.

Actualmente Portugal preside a esta associação que reúne mais de 300 escolas de todos os países da
Europa.
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Timing dá formação a 1000 trabalhadores do setor hoteleiro -
Postal do Algarve
As formações, em parceria com hotéis de prestígio, já tiveram início e prolongam-se
durante os meses de março e abril.As formações, em parceria com hotéis de prestígio, já
tiveram início e prolongam-se durante os meses de março e abril.

Com o objetivo de formar cerca de 1000 pessoas, entre o Algarve e Lisboa, a empresa de recursos
humanos vai focar as suas ações de formação, teóricas e práticas, para empregadas de andares e
empregados de mesa (m/f).

“As formações, em parceria com hotéis de prestígio, já tiveram início e prolongam-se durante os meses
de março e abril”, explica a Timing em comunicado, acrescentando que “são compostas por uma parte
teórica e outra prática e são dadas nas instalações dos hotéis parceiros”.

A empresa de recursos humanos destaca também que “a parte prática será On Job com um formador
especialista da área. Com o objetivo de formar o máximo de pessoas com pouca ou até mesmo
nenhuma experiência, o plano de formação será adaptado aos standards de cada unidade hoteleira, por
forma a criar vantagem no recrutamento”.

De salientar que, as pessoas formadas em cada unidade hoteleira, têm a possibilidade de ficar a trabalhar
logo em seguida, no respetivo hotel.

Já durante o confinamento, a empresa apostou nas formações on-line, que chegaram a mais de 15 mil
pessoas, por forma a cativar pessoas que nunca trabalharam no setor da hotelaria, bem como renovar
conhecimento dos que já trabalham nesta área.

O grande objetivo agora passa por mostrar que é interessante trabalhar num hotel, e que o é ainda mais
quando sabemos fazer o nosso trabalho.
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“O encanto e brilho que havia com a hotelaria mudou um pouco com a pandemia e queremos contribuir
para que haja um rejuvenescimento. Isto, porque ao formarmos pessoas que não tem experiência na
hotelaria, contribuímos para que entrem nesta área mais profissionais”, diz o CEO Ricardo Mariano.

Tendo em conta que Portugal é um destino atrativo e que somos conhecidos por bem receber, Mariano
destaca que “é importante prestarmos um serviço de excelência, que resulta numa melhor experiência
para o turista que nos visita”.

A Timing, quer influenciar num período de recuperação económica, tão importante para o país,
principalmente, no momento atual.

Os interessados em fazer inscrições e mais informações devem contactar a empresa através do email:
[email protected]

20/42



REVISTA BUSINESS
PORTUGAL

07/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 74

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • BIMESTRAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

A beleza do barlavento algarvio
Fique a conhecer o projeto turistico inSagres
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Melhores praias do mundo em 2022: há uma portuguesa no top
25
Utilizadores do T ripadvisor colocaram a Praia da Falésia, em Albufeira, no 12º lugar da
lista de melhores praias do mundo.

Areais brancas, litorais extensos, água cristalina e paisagens paradisíacas. Todos estes ingredientes
fazem parte das 25 melhores praias do mundo para visitar em 2022, um ranking anual divulgado pelo
TripAdvisor. E há uma praia portuguesa na lista: é a Praia da Falésia, na freguesia dos Olhos de Água, no
Algarve, que continua a conquistar os viajantes ano após ano.

Ilhas Turcas e Caicos, Cuba e Austrália: é nestes locais que, dizem os utilizadores do TripAdvisor, estão
as melhores praias do mundo. O Traveler's Choice 2022apresenta os paraísos com que os viajantes
sonham o ano inteiro, e no topo da lista das 25 melhores praias do mundo, em primeiro lugar na escolha
dos turistas, aparece a Grace Bay Beach, a maior de Providenciales, nas ilhas Turcas e Caicos. O segundo
lugar é ocupado pela Varadero Beach, em Cuba, e no terceiro lugar aparece aTurquoise Bay, na Austrália.

Na quarta posição do ranking aparece a Quarta Praia, no Brasil, seguida pela Eagle Beach (5º lugar), em
Aruba, a Radhanagar Beach, na Ilha de Havelock, (6º lugar), e a Baía do Sancho (7º), em Fernando
Noronha, também no Brasil. O 8º lugar é ocupado pela Trunk Bay Beach, em St. John, e a 9ª posição
pertence a Baía dos Golfinhos, também no Brasil. O Top 10 fica completo com a Isola dei Conigli, em
Lampedusa, na Sicília.

A Praia da Falésia, no concelho de Albufeira, aparece na 12ª posição da lista. Os viajantes destacam “as
exuberantes falésias vermelhas” que “levam à praia de mar azul-esverdeado” e as “areias brancas que
parecem estender-se infinitamente.” Na página do Tripadvisor são também recomendados alojamentos
e restaurantes na zona, assim como atividades que se podem fazer por lá.
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IEFP e Turismo do Algarve querem receber refugiados com oferta
de emprego e casa
A ideia é colocar aqueles que fogem da guerra a trabalhar na hotelaria da região
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Andaluzia vai “pressionar” governo central para concretizar
ligação ferroviária ao Algarve
Presidente do Governo Regional da Andaluzia, Juan Manuel Moreno
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Faro (com o Algarve) apresenta Candidatura a Capital Europeia
da Cultura
Uma candidatura desenvolvida para as pessoas e com as pessoas
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“A pandemia não afetou o destino Algarve”
HÉLDER MARTINS, PRESIDENTE DA AHETA
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AHETA recorda Fernando Barata como exemplo de
empreendedorismo
Fernando Barata morreu esta sexta-feira, aos 84 anos, vítima de doença prolongada

A AHETA – Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve lamentou, este sábado, 5 de
Março, a morte de Fernando Barata, lembrando este empresário hoteleiro como «um sinónimo de
empreendedorismo quando essa palavra ainda não fazia parte do vocabulário geral».

Para a AHETA, o «turismo algarvio e nacional ficaram mais pobres».

«Chegado ao Algarve quando o turismo começava a dar sinais de vir a ser uma atividade económica
importante», Fernando Barata «iniciou a atividade como rececionista, no Hotel Sol e Mar em Albufeira.
Ficou célebre a sua frase, quando deixou este emprego: “este hotel ainda vai ser meu”», relembra esta
associação.

«Fernando Barata começou pela base do turismo e foi empresário com unidades hoteleiras em várias
regiões do país, maioritariamente no Algarve. O seu dinamismo e a sua vontade inabalável de ultrapassar
barreiras, levou-o até uma posição cimeira no turismo, com diversas unidades hoteleiras no seu grupo,
gerando milhares de empregos», acrescenta.

A AHETA recorda ainda que a família de Fernando Barata continua na gestão das unidades do Grupo
Barata.

«Que o seu exemplo nunca seja esquecido, a bem do Turismo», conclui.
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Fernando Barata morreu esta sexta-feira, aos 84 anos, vítima de doença prolongada. Além de hoteleiro,
também foi presidente do Farense e Imortal.
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Algarve Bike Challenge em Tavira
Tavira e zona envolvente recebem mais uma edição da competição
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Luís Faria e Gonçalo Falcão entre os primeiros vencedores no
Portimão M25 International Open - Postal do Algarve
Atletas carimbaram duas das cinco vitórias portuguesas na jornada inaugural do Portimão
M25 International Open, torneio internacional de 25.000 dólares que arrancou este
domingo no C lube de T énis e Padel de Portimão, com os apoios da Câmara de Portimão e
da Federação Portuguesa de T énis.Atletas carimbaram duas das cinco vitórias
portuguesas na jornada inaugural do Portimão M25 International Open, torneio
internacional de 25.000 dólares que arrancou este domingo no C lube de T énis e Padel de
Portimão, com os apoios da Câmara de Portimão e da Fede

A defender o estatuto de terceiro cabeça de série fruto do 743.º lugar que ocupa no ranking ATP, Luís
Faria levou a melhor sobre Hillel Rousseau por 6-2 e 7-6(2).

Na segunda de três rondas da fase de qualificação, o vimaranense de 22 anos vai medir forças com o
compatriota Afonso Portugal, que aplicou os parciais de 6-3 e 6-3 ao luxemburguês Raphael Calzi. Desta
forma ficou garantida a presença de pelo menos um tenista “da casa” na ronda de acesso ao quadro
principal.

Quem também confirmou o favoritismo foi Gonçalo Falcão (1416.º ATP), que derrotou o
alemão Alexander Wolfschmidt (sem ranking) por 6-2 e 6-2 para se agarrar ao estatuto de 13.º cabeça
de série. O próximo adversário do português será Leonardo Rossi, de Itália.

Para a segunda ronda do qualifying avançaram ainda Jaime Faria (6-1 e 6-1 no duelo 100% luso
com Filipe Paredes), Tiago Sousa (6-1 e 6-3 sobre Sanisth Juneja, da Indonésia), que terão pela
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frente Adria Soriano Barrera (sexto pré-designado) e Runhao Hua (décimo segundo),
respetivamente. Sebastian Fanselow (346.º ATP), o campeão em título que tem de disputar o qualifying
porque inicialmente não estava inscrito no torneio, confirmou o favoritismo e venceu o suíço Batiste
Guerra (sem classificação) por 6-2 e 6-0 no regresso a Portimão.

Em sentido contrário, Illia Stoliar, Martim Simões, Diogo Morais, Rodrigo Beires, Miguel Simão, Tomás
Tenil, André Stewart, Filipe Paredes, João Portugal e Henry Salonen não conseguiram apurar-se para a
segunda ronda e despediram-se do Portimão M25 International Open, que continua a partir das 10 horas
desta segunda-feira.
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AP Eva Senses e AP Maria Nova Lounge celebram o Dia da Mulher
com menus especiais - Postal do Algarve
Pode juntar as suas amigas em Faro ou T avira e divertir-se numa noite diferente que
celebra todas as mulheres.Pode juntar as suas amigas em Faro ou T avira e divertir-se
numa noite diferente que celebra todas as mulheres.

O Dia da Mulher está quase a chegar, o AP Eva Senses e o AP Maria Nova Lounge têm jantares com
menus especiais.

No AP Maria Nova Lounge, em Tavira, o menu de jantar começa com cesto de padaria fresca com ervas
aromatizadas, camarão, perolas críticas e pão crocante. Segue-se o lombo de bacalhau confitado,
cremoso de raiz de aipo e beterraba, fragâncias de vinho branco e legumes com charme, o supremo de
pintada “fitness”, gratinado de delícia ibérica e espargos salteados, e para terminar em beleza um parfait
de chocolate com pedras preciosas e crispy de framboesa. Pode usufruir deste menu por 35€, com
bebidas incluídas. O jantar será no Rooftop Nomad Restaurant & Bar que dispõe de uma magnífica vista
sobre Tavira e contará com música ao vivo.

Já no AP Eva Senses, em Faro, pode acompanhar a sua refeição com música ao vivo, está incluído menu
buffet com finger food style, uma live station com risotto de cogumelos e trufa e espetos de galinha e
molho de ostra. Não podia faltar a sobremesa com tarte de limão, mousse de chocolate e abacate ou
pode optar por salada de frutas com calda hortelã. As bebidas estão incluídas pelo preço de 30€ por
pessoa.
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As reservas para o Dia da Mulher no AP Eva devem ser feitas através do email: [email protected] ou do
telefone 289 001 000. Se for no AP Maria Nova devem podem ser feitas para o
email: [email protected] ou do número 281 001 200.

O grupo AP Hotels & Resorts foi criado em 2015 e pertence à Madre Turismo, detida por António Parente
com o objetivo de ser uma referência no mercado hoteleiro algarvio, assumindo como principal objetivo
a criação de emprego e de valor na região.

Atualmente é composto por seis unidades hoteleiras: o AP Adriana Beach Resort, conceito familiar All
Inclusive em Albufeira; o AP Victoria Sports & Beach, na praia da Falésia – Albufeira, um hotel
apartamento de excelência para famílias e também focado no desporto com opção de tudo incluído; o
AP Eva Senses, excelente escolha para quem procura combinar trabalho e lazer, no centro de Faro; o AP
Maria Nova Lounge, em Tavira; o AP Oriental Beach, na Praia da Rocha, Portimão. Os dois últimos têm
um conceito Adults Friendly, em que se privilegia o conforto e o descanso, numa atmosfera de elegância
e sofisticação.

O grupo detém ainda um novo hotel, o AP Cabanas Beach & Nature, em Cabanas de Tavira, com um
conceito inovador no mercado português e sobretudo no Algarve: um Adults friendly, recomendado para
adultos e para pessoas acima dos 14 anos, que disponibiliza estadias em regime de alojamento e
pequeno-almoço ou em regime de tudo incluído com uma forte ligação à natureza e sustentabilidade.

Mais informações em: www.ap-hotelsresorts.com.
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Grupo Pestana transforma hotel em habitação e arranca no
Algarve com as obras do Pestana Valley Carvoeiro (32
apartamentos e 44 moradias) - Postal do Algarve
Atividade imobiliária do grupo hoteleiro madeirense já representa 30% das receitas
totais.Atividade imobiliária do grupo hoteleiro madeirense já representa 30% das
receitas totais.

Com mais de 100 hotéis espalhados por 16 países, o grupo Pestana está a reforçar a estratégia de
diversificação para o sector imobiliário, um segmento de negócio que em 2021 representou já €94
milhões, o equivalente a 30% das receitas totais do grupo.

A reconversão do antigo hotel Madeira Palácio, no Funchal, num projeto de habitação com 181
apartamentos e a construção de 59 lotes para moradias em Brejos da Carregueira, na zona da
Comporta, são os dois novos projetos de imobiliário “puro” — independente da atividade turística — que
o grupo de origem madeirense tem em fase de arranque. Os trabalhos de demolição já começaram na
antiga unidade hoteleira, comprada ao BCP, enquanto até ao fim do mês começam as obras em Brejos
da Carregueira, adiantou ao Expresso José Roquette, o administrador com o pelouro de
desenvolvimento do grupo. Na calha estão mais quatro projetos de imobiliário turístico na costa
alentejana e no Algarve, num grupo que se iniciou neste segmento na década de 80 com um projeto de
time-sharing no Algarve, atividade em que é hoje o quinto operador europeu.

Para José Roquette, depois da diversificação da hotelaria para 16 países, o imobiliário é um dos principais
eixos estratégicos de desenvolvimento do grupo. Em 2019, antes da crise provocada pela pandemia e
que serve de comparação, o imobiliário valia 15% da atividade total. Depois do annus horribilis de 2020
para o grupo hoteleiro, em 2021, com alguma recuperação do turismo, o peso do imobiliário duplicou
para 30% dos resultados, atingindo os €94 milhões, adianta o administrador. “Estimamos que em 2022
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o peso do imobiliário venha a ser 25%, em função da recuperação do peso da hotelaria, que deverá
ganhar nova dinâmica.” E salienta que a diversificação no imobiliário — na componente residencial e na
turística — é uma estratégia para manter e que representará sempre entre “25% e um terço dos
resultados globais”, consoante o turismo esteja mais ou menos forte. Para além da importância da
diversificação das áreas de negócio, “o facto de o imobiliário ter uma recuperação do capital mais rápida
do que a área hoteleira — predominante nos nossos investimentos — vem trazer ainda maior solidez ao
nosso balanço”, salienta. Uma outra orientação estratégica passa pela criação de uma construtora
dentro do grupo. “Antecipámos há dois anos o aumento dos custos de construção e criámos uma
construtora interna, o que nos permite hoje assegurar desde a conceção, a construção, fazer a gestão e
dar a marca”, afirmou. Depois da experiência com o Oásis 21, um edifício residencial com 60
apartamentos na zona do Saldanha, em Lisboa, o grupo madeirense estreia-se no Funchal com o
Madeira Acqua Residences. O projeto, da autoria dos arquitetos Rita Soares e Jaime Morais, prevê 181
apartamentos de tipologias de T1 a T4. As áreas previstas estão compreendidas entre 94 m2 e 450 m2,
com valores que vão dos €300 mil aos €1,5 milhões. “Não sendo um empreendimento turístico, vamos
ensaiar a oferta de alguns serviços, como limpeza e concierge”, adianta José Roquette.

Já em Brejos da Carregueira, cujas obras começam até final do mês, destinado a segunda residência,
prevê 59 lotes para moradias, com áreas entre os 408 m2 e os 1210 m2. O projeto de arquitetura foi
entregue ao gabinete Something Imaginary e Gonçalo Salazar de Sousa e os preços rondam os €4 mil
por metro quadrado. Também nesta região, que Roquette considera uma “expansão natural dos
projetos feitos em Troia”, mas com componente turística, o grupo Pestana vai arrancar ainda este mês
com a construção do Comporta Village Residences, na vila do mesmo nome. O projeto, de autoria de
Jaime Morais, prevê a construção de 75 unidades de alojamento com áreas de 100 m2, em média.

Poucos quilómetros mais a sul, o grupo Pestana já tem em construção o Porto Covo Village, um projeto
que prevê a construção de 174 apartamentos turísticos.

No Algarve, e orientado também para um segmento alto, o grupo arrancou com as obras do Pestana
Valley Carvoeiro, que prevê a construção de 32 apartamentos, com áreas entre os 92 m2 e os 97 m2 ,
e 44 moradias, desde 92 m2 a 122 m2. Um quarto do projeto estará concluído até ao verão de 2022 e
os restantes trabalhos deverão terminar no final do próximo ano.
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