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Hoteleiros animados com as reservas, mas alertam que os
preços vão subir - Renascença
As reservas para a hotelaria e alojamento turístico são muito animadoras, foi a opinião
geral que a Renascença recolheu junto de vários responsáveis de grupos hoteleiros
nacionais e que marcaram presença na Bolsa de Turismo de Lisboa.

Maiores ou mais pequenos, com expressão mais local ou de âmbito nacional ou mesmo internacional,
todos estão a registar reservas de portugueses e – cada vez mais – de mercados estrangeiros. Nalguns
casos sempre em crescendo, noutros a sentir uma estagnação na subida nas últimas duas semanas. O
que explicam com o conflito no leste europeu e que acaba por gerar alguma insegurança entre aqueles
que querem viajar.

A maior parte dos grupos ainda não subiu preços, mas todos consideram que, em breve, será inevitável.
Cristina Siza Vieira, presidente executiva da AHP – Associação da Hotelaria de Portugal - confessa que
não se admiraria se os preços, este ano, aumentassem na ordem dos 8%.

“As nossas reservas apontam para uma recuperação generalizada em todas as regiões onde estamos, a
começar pela Madeira”, diz à Renascença Bernardo Trindade, administrador do Grupo Porto Bay. O
hoteleiro espera que a guerra não se arraste, para que as pessoas possam recomeçar a viajar e a ter
momentos de lazer, “que bem precisam”.

No Grupo Via Galé, as reservas começaram a subir, semana a semana, desde meados de janeiro, mas
“depois do início da guerra, sentimos uma certa estagnação nessa subida, estabilizaram”, revela Gonçalo
Rebelo de Almeida, administrador do grupo hoteleiro.

Quanto aos mercados, além do nacional que “continua a responder bem”, há fluxos “muito simpáticos”
dos estrangeiros. Gonçalo Rebelo de Almeida destaca o Reino Unido e Irlanda, o mercado do Golfe, já
com expressão significativa este mês e em abril, assim como a Alemanha. Os países Baixos, a Bélgica e
os Países escandinavos também dão sinais positivos e o mercado francês é que ainda está relativamente
tímido. Quanto aos turistas espanhóis, tradicionalmente, “marcam em cima da hora”. Os mercados

1/55



“mais parados”, por enquanto são os do Brasil e Estados Unidos.

Para o Vila Galé, os mercados russos e ucraniano não tinham expressão. O mesmo não se pode dizer do
polaco, muito importante, especialmente para o Algarve e Madeira, de maio a outubro. E esse, admite
Gonçalo Rebelo de Almeida, pode ser mais afetado.

Este é um mercado emissor particularmente importante para Fátima. Alexandre Marto Pereira, CEO do
Grupo Hotéis de Fátima, diz que “as coisas ainda estão pouco claras,

mas não há cancelamentos”. Pelo contrário, refere que, desde o início da guerra, há polacos que têm
vindo de propósito a Fátima para rezar pela paz.

O hoteleiro revela que o mercado nacional, responsável por 30% da ocupação hoteleira antes da
pandemia, já recuperou totalmente. E entre turistas europeus, para além dos polacos que “regressaram
com grande intensidade”, destaca os espanhóis. “Este ano até podemos ter um reforço e ultrapassar os
números de 2019”.

Alexandre Marto Pereira diz que o grande problema continua a ser o dos mercados longínquos, que
desapareceram com a pandemia e ainda não retornaram. Só a Coreia do Sul, com forte impacto na
receita turística, representou 100 mil noites, em 2019.

Do Brasil já chegam alguns turistas e peregrinos; os Estados Unidos iam no mesmo caminho, mas com a
guerra, travaram a fundo: “os norte-americanos são muito receosos e quando ouvem falar em guerra
na Europa, já não querem vir, mesmo se Portugal está na ponta oposta ao conflito”.

Também Jorge Costa, administrador da cadeia Montebelo vê sinais positivos na procura e nas reservas.
Apesar das reservas serem feias, cada vez mais, em cima da hora, os sinais, para a Páscoa, são muito
positivos.

Se a guerra gera incerteza e insegurança, também pode significar oportunidade. É o que pensa Bernardo
Trindade, que dá o exemplo do que aconteceu com a Madeira, durante a pandemia. “Devido ao
encerramento de outros mercados mais longínquos, turistas de países que desconheciam em absoluto a
Madeira, vieram para cá, conheceram e têm mostrado interesse sustentado para reforçar essa
operação. É o caso dos mercados polaco, dos países bálticos (Lituânia, Letónia, Estónia) ou República
Checa, que compensaram a perda da operação com a Rússia e a Ucrânia”.

No entanto, Cristina Siza Vieira, da AHP, alerta que “estamos a concorrer com a Espanha, Grécia, Itália”,
que também querem aproveitar a oportunidade de crescer com novos mercados emissores.

“Ainda vamos ver como evolui este conflito, mas há uma grande avidez de viajar, a que se juntou uma
poupança forçada pelo lock-down, e os hoteleiros têm expetativas elevadas”.

Mais certezas tem a dirigente associativa em relação aos preços a praticar na hotelaria (alojamento e
restauração): “vão subir, é inevitável. E já está a acontecer. É impossível não fazer refletir sobre o
cliente os custos acrescidos com o aumento do preço dos combustíveis, de energia, bens alimentares e
serviços”.

Cristina Siza Vieira diz que não se admiraria muito se, este ano, os preços sofressem um agravamento
na ordem dos 8%. Refere ainda que há muitos hoteleiros que vão apostar numa ocupação mais baixa
(até porque há falta de mão-de-obra), mas com um serviço de maior qualidade e preços mais altos.
Porque a procura mantém-se”.

Gonçalo Rebelo de Almeida garante que o Grupo Vila Galé ainda não aumentou os preços, mas é bem
provável que tal aconteça em breve. “Na parte alimentar é certo; no alojamento, vamos tentar mas
também poderá ser necessário um ajustamento”.
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Páscoa será o primeiro grande momento de retoma no turismo -
Renascença
A análise dos presidentes de quatro regiões de turismo em Portugal sobre o que vem aí
para o setor.

Depois de dois anos de confinamento e restrições devido á pandemia de Covid-19, os turistas estão a
voltar a Portugal. Ainda não de todos os países e de mercados importantes para a receita turística, como
o americano, o canadiano ou o asiático. Os portugueses também querem “arejar”. E se alguns escolhem
destinos paradisíacos e mais longínquos, a maior parte fica em Portugal, a descobrir ou redescobrir o
país.

Apesar do conflito na Ucrânia, que gera incerteza, maior insegurança e o inevitável aumento de preços, a
Páscoa promete ser o primeiro grande momento da retoma da atividade turística no país, rumo aos
resultados obtidos em 2019 (melhor ano turístico de sempre) ou até melhores, que poderão ser
atingidos já o próximo ano.

Sem descurarem o impacto que a guerra pode ter, os responsáveis de quatro entidades regionais de
turismo, que marcaram presença na BTL, mostraram-se satisfeitos com as reservas que estão a ser
feitas, já para a Páscoa e mesmo para o verão.

Na Páscoa, o Alentejo está cheio

É com visível satisfação que o presidente da Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo diz que
as reservas “estão muito boas”, especialmente para a Páscoa, mas também já para o verão.

No entanto, em entrevista à Renascença, Vítor Silva faz questão de frisar que o Alentejo começou a
recuperar já o ano passado. “Chegámos ao fim de 2021 com uma quebra de dormidas de apenas 20%
em relação a 2019 e em termos de proveitos só temos de recuperar 12%. Nos últimos dois anos, os
preços subiram muito, especialmente no turismo rural. No verão, um destes alojamentos podia valer
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mais do que um hotel de 5 estrelas em Lisboa”.

O presidente da ERT admite que são os turistas de gama média-alta que mais procuram o Alentejo, mas
recusa a ideia de ser um destino “proibido” para a bolsa dos portugueses. “Há de tudo, mas não temos
preços ao nível da chamada ‘uva mijona’. Não temos nem queremos ter; posicionamo-nos pela
qualidade e a qualidade, paga-se”.

Realça o facto de esta ser a região onde o peso do turismo interno é maior (e acentuou-se durante a
pandemia). “O Alentejo é uma marca nacional, mas estamos a fazer caminho para aumentar a
importância do mercado internacional, especialmente, o que significa valor acrescentado.

O mercado estrangeiro mais importante para a região é o espanhol (20%) mas Vítor Silva sublinha que
não há dependência de nenhum em particular. Em receita turística, os mercados brasileiros, alemão e
norte-americanos eram os melhores antes da pandemia. “Agora temos de recuperar esses mercados”
adianta Vítor, Siva que revela

também interesse em apostar num novo mercado: o nórdico, “com mutos seniores, muito poder de
compra e muita saúde”.

Confrontado com a incerteza que o conflito Rússia -Ucrânia pode ter no turismo nacional, Vítor Silva
admite que vai ter algum impacto. “Não pelos russos que vêm para o Alentejo, que são muito poucos.
Mas porque sobem os preços dos transportes aéreos, matérias-primas, bens alimentares. E como as
pessoas não vão ter um acompanhamento salarial que compense essa subida, sobra menos para viajar.
Além disso, um fator psicológico, como a insegurança, faz com que as pessoas viagem menos.

Abrangendo uma centena de concelhos, do Litoral ao Interior, o Turismo do Centro não abranda na
divulgação e promoção das múltiplas ofertas que existem na Região, para todos os gostos, idades,
interesses e pode de compra.

A pandemia fez grandes “estragos”, nomeadamente em Fátima, que depende quase exclusivamente do
Turismo Religioso. Com o alívio das restrições, peregrinos e turistas de vários países começam a
regressar, embora ainda faltem os de mercados decisivos, como o americano e asiático e até brasileiro.

Dando força a este destino, a AHP - Associação da Hotelaria de Portugal – decidiu que o seu próximo
congresso, a realizar em novembro, será em Fátima. Em entrevista à Renascença, o presidente do
Turismo do Centro, Pedro Machado frisou a importância de captar o máximo de eventos e congressos
em particular, “não só porque mobilizam muita gente que fica pelo menos 2-3 noites, mas promovem
interação com os territórios e com produtos turísticos. E, realizados em época baixa, são bons para
alavancar o negócio turístico”.

O facto de Aveiro ser uma das quatro finalistas a Capital Europeia da Cultura 2027, para Pedro Machado,
“é uma camada que acrescenta valor, porque a Cultura é o que justifica parte da nossa atividade, dando
mais visibilidade e reposicionando o Centro de Portugal. Aveiro tem um projeto muito ambicioso, que
implica um investimento de 110 milhões de euros para os próximos anos, 50 milhões destinados a uma
fortíssima programação cultural”.

Além da grande diversidade de oferta que já existe, o Turismo do Centro está a apostar na estruturação
de novos produtos, em convergência com a Estratégia do Turismo de Portugal e a marca “Portugal”:
Turismo Desportivo, Ecoturismo, Turismo Cultural, Arte Urbana, Turismo Religioso (Fátima e rota da
herança judaica), Turismo Industrial. “Estamos a alargar a paleta de 10-12 produtos consagrados no
Plano Estratégico para o Turismo”, diz Pedro Machado.

Admitindo que nunca é bom falar de pandemia, o presidente do Turismo do Centro, fria que acabou por
potenciar a tendência de viagens mais curtas, em família ou grupos pequenos, em veículo próprio, muito
à procura do ar livre e do contacto com a Natureza, “características do centro de Portugal”.

Apesar de alguma incerteza provocada pela guerra, Pedro machado diz acreditar que “a Páscoa de 2022,
mais tardia, pode representar o volte-face numa curva descendente, para a normalização e depois
ascendente, para a indústria do turismo.
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Além do mercado nacional, os mercados ligados ao turismo religioso são decisivos para a Região. Os que
têm capacidade de crescimento são o dos Estados Unidos, Canadá e Ásia.

“Já estamos a ter uma boa procura, a partir deste mês e até maio, para o golfe, para o Turismo de
Natureza, atividades náuticas e de ar livre. E as perspetivas para a Páscoa também são animadoras.
Vamos ter uma retoma interessante”, diz João Fernandes, presidente da Entidade Regional de Turismo
do Algarve, em entrevista à Renascença.

Ainda assim, não esquece “a dúvida que perpassa sobre qual será o impacto deste flagelo na Ucrânia
nesta indústria da paz, que é o turismo”. E João Fernandes sublinha que já se sente no aumento de
preços dos bens e serviços essenciais que são fornecidos à cadeia de valor do turismo. “Já o antevemos
sobretudo em relação a países limítrofes do conflito, como a Finlândia, Suécia e Polónia, que são nossos
mercados emissores.

Há um bom nível de reservas e a bom preço para os períodos vindouros (Páscoa e verão) e podemos
falar em retoma. Mas o presidente da Região de Turismo do Algarve lembra que só há certezas quando
as reservas se efetivarem. Com a pandemia, as regras foram flexibilizadas e o consumidor pode cancelar
quase em cima da hora, sem custos, “o que quer dizer que até à concretização, há um fator de
incerteza que não havia num ano normal”.

Por causa do conflito, já não se vai efetivar a operação com a Sky Up e que traria de Kiev para o Algarve
cerca de 9.400 turistas ucranianos, entre os meses de junho a outubro.

“Era mais um esforço para diversificar os mercados emissores, embora não tenha nada a ver com a
realidade dos grandes mercados do Reino Unido, Alemanha, Holanda, Irlanda ou França. É um exercício
que fazemos há vários anos, com resultados positivos, para reduzir o peso relativo desses mercados”.

João Fernandes diz que entre 2014 e 2019, a parte do Reino Unido baixou de 43 para 37% nas
dormidas dos estrangeiros, sem, no entanto, que isso significasse menos britânicos. “Os outros é que
cresceram muito mais: os principais mercados subiram 15% e os outros, 73%. É o que temos de fazer
para não ficar à mercê da volatilidade de um mercado, para conseguir procura fora da época alta e gerar
procura noutros segmentos, mesmo nos mercados tradicionais, sem a indexar ao calendário da época
balnear”.

Para 2023, o responsável do turismo algarvio, espera que a retoma esteja concluída e que se tenham
recuperado todas ligações aéreas que existiam em 2019. Quanto a este

ano, a expetativa é que no verão IATA (de março até ao fim de outubro) os cinco principais operadores
(Ryanair, Easyjet, Jet Tur, Transavia e British Airways) retomem a atividade “a 99%” e cerca de 88% das
ligações para os cinco maiores mercados, além de Espanha, em que o transporte aéreo não é tão
significativo.

Além disso, vai ser restabelecida – ainda este ano – a ligação de Toronto para Faro e João Fernandes
espera que, no próximo ano, se concretizem as ligações aos Estados Unidos e ao Brasil, “porque são
mercados emergentes muitos importantes para o Algarve”.

Apesar da pandemia, o Secretário Regional de Turismo da Madeira, Eduardo Jesus, faz um balanço
positivo. À Renascença, no âmbito da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa – diz que o 1º semestre de
2021 foi muito influenciado pelas restrições, especialmente nos países emissores. Mas o 2º (semestre)
“foi francamente bom. Registámos o melhor agosto de que há memória na Madeira e batemos todos os
recordes de portugueses (continentais): 340 mil pessoas, responsáveis por um quarto das dormidas. Em
2015, não passava dos 10%, sublinha Eduardo Jesus.

O responsável pelo turismo da Madeira atribui esses bons resultados às regras de segurança sanitária
mais restritivas impostas para entrar no arquipélago. “Com essa lógica de destino seguro, criámos
crédito para a Madeira, os turistas olham para um destino a reposicionar-se e a corresponder às
preocupações das pessoas”.

A aposta deste ano na BTL foi a de trazer “uma Madeira muito sensorial”, através da gastronomia e de
experiências alusivas ao Porto Santo, Floresta Laurissilva, à montanha e ao mar. Quem passou pelo
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stand podia entrar nestes espaços, visualizar, cheirar e ouvir sons alusivos a estas realidades. “É uma
forma de conquistar o coração das pessoas e isto acontece na sequência do lançamento da marca
Madeira, que tem associado a si um sentimento de pertença. Queremos que todas as pessoas que
visitam a Madeira, a tragam consigo como se fizesse parte delas”.

Na lógica de diversificação de mercados, o propósito de 2020 era captar os Estados Unidos e Brasil. A
pandemia travou a hipótese que Eduardo Jesus quer retomar agora, acrescentando o Canadá.

Nessa altura, a Madeira virou-se para a Europa Central e segundo o Secretário Regional de Turismo, esse
conjunto de 8-9 países chegou a representar 8% do turismo na ilha no verão.

A Ucrânia e a Rússia tinham duas operações diretas para o Funchal que, globalmente deveriam significar
cerca de 14 mil lugares/ano. “Estas operações estão agora comprometidas, mas dos países vizinhos
não estamos a registar cancelamentos. E temos ali uma Polónia que é bem mais importante que a
Ucrânia ou a Rússia e que está a evoluir normalmente”.

Apesar dos aspetos negativos associados a uma guerra, Eduardo Jesus refere que “há sempre ameaças
e oportunidades. A Madeira está suficientemente longe do conflito, o que permite ser uma opção e uma
oportunidade. É nesse sentido que estamos a afirmar a Madeira”.

Em relação às novas ligações para a ilha, Eduardo Jesus diz que pela primeira vez, há uma ligação direta
semanal do aeroporto JFK (Noa Iorque) para o Funchal, operada pela SATA, e está a ser negociada
outra, do Canadá. “São dois mercados que nos interessam muito, tal como o do Brasil, que esperamos
retomar em breve. Ainda não era muito expressivo (cerca de 14.000/ano) mas com potencial de
crescimento e de muito valor acrescentado”.
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Portugueses querem viajar e as reservas para a Páscoa estão
quase ao nível de 2019 - Renascença
O otimismo quanto a uma retoma da atividade turística mais rápida marca a 33ª edição
da Bolsa de T urismo de Lisboa, a decorrer até amanhã na FIL do Parque das Nações.
Desde ontem à tarde é especialmente dedicada ao público e mais de uma hora antes da
abertura das portas, já havia longas filas para comprar entradas. 8 euros por um bilhete
que podem ser compensados com boas oportunidades para marcar férias a preços mais
simpáticos. Todas as agências de viagens têm campanhas.

Com o alívio das restrições sanitárias por causa da pandemia de Covid-19 e, apesar de nova crise, agora
gerada pela guerra da Rússia contra a Ucrânia, os portugueses mostram que têm vontade de voltar a
viajar. Ainda muito em Portugal, mas também para o estrangeiro.

“Tem havido muita procura e sobretudo, muitas reservas. Há agências (de viagens) que já estão ao nível
de 2019 ou mesmo superior, nomeadamente em relação à Páscoa. Arriscamo-nos a dizer que no caso
da Páscoa temos números muito parecidos com os de 2019. É muito bom”, revelou Pedro Costa
Ferreira, presidente da APAVT - Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, em
entrevista à Renascença. Acredita ainda que no próximo ano esse patamar seja plenamente atingido,
embora tudo dependa do evoluir da pandemia e da guerra.

Além de todas as regiões do Continente, Madeira e Açores, os turistas nacionais também mostram
preferência por destinos mais quentes, como as Caraíbas, Cabo Verde ou Brasil.

Quanto à zona de conflito, como a Ucrânia, Rússia ou mesmo alguns países vizinhos, não têm peso
significativo no mercado emissor português e por isso, desse ponto de vista, o impacto da guerra não se
nota.

Ainda assim, Pedro Costa Ferreira admite que há empresas, nomeadamente ligadas a circuitos europeus
de autocarro que tinham como destinos a Europa Central, países bálticos e mesmo Rússia, que vão ser
mais afetadas e, consequentemente adiar a recuperação.
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As reservas estão a ser feitas, apesar os preços estarem a subir. E se a guerra se prolongar, a inflação e
os combustíveis continuarem a aumentar, os preços dos programas turísticos também terão de
aumentar. Mas para já, “a espécie de poupança forçada que as pessoas tiveram de fazer por não
poderem sair por força da pandemia, é um estímulo ao regresso ao consumo e está a alimentar as
reservas de viagens”.

Este fim de semana, na Bolsa de Turismo de Lisboa, dedicado ao público, é mais uma oportunidade para
conseguir comprar pacotes de férias ou fins de semana a preços mais favoráveis. Toda as agências de
viagens têm promoções para pré-reservas.

“Na minha opinião, são oportunidades para aproveitar porque não se esperam propostas de última hora,
face à procura existente e à oferta eu está a ser construída. Esperam-se aviões cheios e nessas
condições, os melhores preços conseguem-se com maior distância entre a data da reserva e a partida”,
lembra Pedro Costa Ferreira.

O presidente da APAVT sublinha que este cenário de reservas é muito bom, mas apenas um primeiro
passo na recuperação das empresas. “Nos últimos dois anos as agências de viagens perderam entre seis
a dez anos de resultados. Quando atingirem os resultados de 2019, terão resolvido um sexto ou um
décimo dos problemas financeiros criados com a pandemia. A retoma será lenta”.

Por isso, Pedro Costa Ferreira frisa que o setor ainda precisa de apoios e especialmente, à
recapitalização. Alerta que os apoios que existem baseados na relação com o Banco de Fomento são
muito complexos e deixam fora as micro e pequenas empresas, que constituem grande parte da rede de
agências e viagens.

Em campanha eleitoral, a APAVT propôs a António Costa a possibilidade do APOIAR.PT se prolongar de
abril a dezembro de 2021 e teve resposta positiva. Espera agora o cumprimento da promessa por parte
do novo Executivo, que vai tomar posse no dia 30. “Poderá resolver os problemas de recapitalização das
empresas mais pequenas. Depois, o regresso à normalidade fará o resto”.

Em conferência de imprensa, durante a BTL -que contou com a presença da embaixadora Inna Ohnivets
- Pedro Costa Ferreira anunciou que a Ucrânia é e será nos próximos anos, o destino convidado da
APAVT no espaço da Feira de Turismo de Lisboa.

À Renascença, o líder associativo frisou que essa “é apenas a ponta do iceberg”. A ideia é fazer trabalho
com os agentes de viagens portugueses e ucranianos para aumentar os fluxos de turistas para a Ucrânia
e de lá para cá, quando a guerra acabar.

“Sabemos que o foco mediático é temporário e os problemas vão subsistir para além desse foco. A
melhor maneira é pôr turistas em solo ucraniano: porque vão gastar dinheiro e ajudar à recuperação
económica de um país com um património cultural riquíssimo, algum património da UNESCO e que corre
o risco de desaparecer; e porque, sendo o turismo a indústria da paz, quantos mais turistas tivermos,
“menos possibilidade de guerra vamos ter”.

Mas o apoio efetivo começa já, ao nível do emprego. Depois da pandemia e em fase de recuperação, as
agências de viagens voltaram a contratar. E há várias que já manifestaram interesse em ter entre os
seus quadros alguns dos refugiados ucranianos, especialmente, se estiverem ligados ao setor.

“No turismo e nas agências de viagens, em Portugal como na Europa, a maioria dos profissionais são
mulheres. É bem provável que estejam a chegar agentes de viagens ou gente relacionada com o
turismo, que têm aqui uma possibilidade de emprego”.

O trabalho de identificação está a ser feito em conjunto com a Embaixada da Ucrânia, criando uma
espécie de “bolsa de emprego”, colocada à disposição dos associados da APAVT. “A interação é a melhor
ajuda”, diz Pedro Costa Ferreira.
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Conflito não afeta reestruturação
O ministro das Infraestruturas disse que o plano de reestruturação da T AP está fechado
e que o conflito na Ucrânia não vem trazer alterações
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Pedro Siza Vieira: ″Auxílios do Estado não vão chegar a todos″
Ministro da Economia admite que, no contexto atual, o Estado não vai conseguir ″chegar
a todo o lado″, e defende que empresas e consumidores terão de adaptar-se a um novo
nível de custos.

Esta semana, na Vida do Dinheiro, o entrevistado foi o ministro da economia. Numa altura em que o país
se prepara para ver descer o preço da gasolina e do gasóleo, pela primeira vez este ano, Pedro Siza
Vieira garante que não há sinais de especulação no preço dos combustíveis, e contraria assim, a
sugestão levantada pelo ministro do ambiente no Parlamento, de que haverá concertação entre
gasolineiras.

Pedro Siza Vieira defende ainda que Bruxelas autorize o apoio direto do Estado às empresas que
enfrentam o aumento do preço da energia, mas avisa que não vai ser possível chegar a todo o lado, e
que a economia terá mesmo de adaptar-se ao novo contexto, criado pela guerra na Ucrânia.

Por causa da crise causada pela guerra, Portugal vai crescer menos do que o Governo tinha antecipado,
reconhece o governante que, no entanto, afasta um cenário de austeridade.

O próximo orçamento terá de adaptar-se, afirma Siza Vieira, mas, o mais certo é ter de acomodar um
défice mais elevado que o previsto.

O ministro do Ambiente disse ter convicção de que há concertação de preços entre gasolineiras. Neste
cenário de escalada de preços dos combustíveis, e dizendo o governo que não pode fazer mais do que
intervir a nível fiscal, é tempo de a Concorrência atuar?

Estamos num momento de grande perturbação da forma como os bens chegam aos mercados
mundiais. Um grande fornecedor de produtos energéticos, de recursos minerais e alimentos, a Rússia,
não está a aceder aos mercados e isso tem impacto. Sobretudo, introduz muita volatilidade nos preços
e isso repercute-se em toda a cadeia de valor, até aos consumidores. Nós acompanhamos de perto
toda a situação nos vários setores em que faz sentido: bens alimentares, produtos energéticos, recursos
minerais... e estamos atentos a como se transmite este problema a empresas e consumidores. Por um
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lado, reunimos regularmente e estamos em permanente contacto com operadores económicos no setor
alimentar - dos importadores a fabricantes de rações e de farinha para panificação, até aos retalhistas - e
por outro observamos diretamente os pontos de venda. Neste momento, a ASAE está a fazer essa
observação da evolução dos preços num conjunto de pontos de venda e evidentemente registamos um
aumento do preço, sobretudo de bens alimentares. O que nos parece é que este aumento tem
explicação muito clara relativamente ao que é a evolução do preço dos bens de base nos mercados
internacionais e a forma como chegam a Portugal. E não detetamos nenhum sinal de especulação. São
observações que fazemos regularmente. Recordo que chegámos, durante a pandemia e quando havia
grande procura de máscaras e álcool-gel, a aprovar legislação para limitar a margem de lucro. Foi uma
figura de disciplina de mercado para evitar fenómenos de especulação - como chegou a haver, o álcool-
gel esteve proibitivo, depois normalizou quando os abastecimentos voltaram a fluir normalmente e a
capacidade da oferta se adaptou à procura. Estamos convencidos que é o que vai acontecer agora, e
vamos ver qual será a evolução. Nesta semana, registámos já uma redução nos preços dos bens
energéticos nos mercados internacionais, nomeadamente do petróleo Brent. Vamos ver como vai
refletir-se nos preços ao consumidor. Mas temos de perceber que vamos ter necessariamente um
aumento dos bens no consumo. Nós estaremos, usando todas as ferramentas de que dispomos, a
assegurar que esse aumento reflete o normal funcionamento do mercado e não qualquer apropriação de
operadores económicos. Mas não tenho neste momento qualquer razão para considerar que isso está a
acontecer, pelo menos nas áreas que o METD acompanha regularmente.

Portanto, discorda do ministro do Ambiente.

Julgo que o que ele terá explicado - e não tenho que justificar... - é uma convicção de muita gente há
muitos anos. Não é questão do presente momento. Mas como digo, vamos continuar a fazer
observações, é o que temos de fazer e estar preparados para atuar quando haja fenómenos de
especulação. Que neste momento não temos indícios de que haja.

Sendo o IVA o instrumento que o governo prefere utilizar para responder ao aumento dos preços.
Quando for possível reduzir a taxa, admite manter o que está agora em vigor (descida do ISP,
Autovoucher e alívio na taxa de carbono)?

A situação hoje nos mercados é excecional e houve uma valorização muito rápida do Brent, que serve
de referência aos preços dos combustíveis em Portugal, muito abrupta. Nesta altura, são por isso
necessárias medidas excecionais para evitar que consumidores e empresas sejam sobrecarregados. A
margem de manobra do governo está limitada, porque não temos Assembleia - que permite mexer na
tributação que incide sobre os combustíveis. Há uma margem de manobra limitada que temos para
mexer no ISP sem mudança legislativa e é o que temos usado ao devolver ao consumidor o aumento da
receita em função do aumento dos preços dos combustíveis. E vamos utilizá-la na medida das
necessidades, além de outros instrumentos para mitigar o impacto nos consumidores. O mais relevante
é o Autovoucher: como não podemos baixar impostos, fazemos um subsídio direto ao consumidor em
função do consumo. E neste mês e nos próximos foi substancialmente reforçado em relação ao que
tínhamos, de 5 para 20 euros por mês. Ou seja, foram adotadas medidas muito significativas, que
refletem uma perda fiscal de 400 milhões de euros desde o final do ano passado. O que nos parece mais
eficaz e direto é a redução do IVA, que até vem discriminado nas faturas que nos passam nos postos de
combustíveis. Reduzi-lo traz repercussão direta no preço cobrado ao consumidor. Por isso a proposta do
governo à Comissão foi de permitir que temporariamente os Estados-membros pudessem cobrar não à
taxa normal mas a taxa mais reduzida. Isso terá beneficio imediato ao consumidor. Fomos confrontados
há duas semanas com subidas muito rápidas do valor do petróleo para níveis dos mais altos
historicamente e esperamos agora, com a redução e estabilização a que assistimos, poder ver uma
repercussão no preço ao consumidor, que os preços dos combustíveis baixem nos próximos dias. Isso
também permitira mitigar o impacto violento e mostrar que o mercado funciona verdadeiramente.

Portanto o novo apoio irá substituir e não acumular?

O governo tem toda a disposição para assegurar três prioridades no objetivo de enfrentar as
consequências económicas desta guerra na Ucrânia. Primeira, garantir o abastecimento de bens
essenciais, nomeadamente alimentares e produtos energéticos. A segunda é assegurar que as empresas
mais afetadas pela subida dos preços da energia possam manter a atividade com apoios que lhes sejam
dirigidos. A terceira é permitir que os consumidores, em particular os mais vulneráveis, tenham condições
de lidar com os aumentos de preços.
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Inevitavelmente as empresas terão de refletir nos preços que cobram aos seus clientes os aumentos de
custos que estão a ter. Às vezes isso acontece tão depressa que nem há possibilidade de repercutir e é
essa a questão essencial que temos de trabalhar com o setor empresarial, para ajudá-lo a gerir este
momento de transição. O segundo é a questão dos consumidores. E usaremos, dentro do que são as
capacidades orçamentais do Estado português, tendo em conta o enquadramento europeu que
conseguirmos influenciar, a possibilidade de ajudar a gerir este contexto. Eventualmente, se a situação de
segurança e militar não se descontrolar, o mundo vai conseguir gerir os impactos desta situação; nos
próximos tempos vamos ter, obviamente, este fenómeno de crescimento de preços e temos de
preparar consumidores e empresas e o próprio contribuinte, que é quem suporta as despesas do Estado,
para fazermos face da menos má maneira possível a esta situação.

Admite que o IVA dos combustíveis possa ter de baixar até aos 6% e não apenas 13% (pelo menos para
alguns setores)?

Não sei. A proposta que fizemos foi que se deixasse liberdade aos Estados-membros para fixar a taxa,
liberdade que neste momento não existe, num dado período. Já mostrámos que estamos disponíveis
para usar uma panóplia de instrumentos para gerir esta situação. Há pouco falámos dos instrumentos à
disposição do consumidor, mas também já adotámos medidas muito significativas relativamente às
empresas. Aos transportadores de mercadorias reduzimos o IUC, fizemos uma majoração dos custos
com combustíveis para efeitos de IRC, para uma série de setores que não tinham acesso ao gasóleo
profissional criámos um subsídio de 30 cêntimos por litro... E estamos a trabalhar com os
transportadores pesados de mercadorias para ver se há apoios adicionais que possamos dar. É preciso
ter noção que os impactos são grandes mas também que a capacidade do Estado português tem de ser
gerida com cuidado. Não podemos distrair-nos do objetivo de redução do peso da divida pública no PIB,
por isso temos de tentar ao máximo dirigir apoios àquilo que são os casos mais evidentes de impacto
mais adverso. O que tentamos é evitar que ao passar por este processo não se destrua capacidade
produtiva da economia, porque isto também um dia há de passar.

As empresas de transporte de mercadorias não consideram isso suficiente...

O ministro das Infraestruturas teve reuniões com representantes do setor e além das medidas que já
tinham sido acordadas no ano passado houve um alargamento a um conjunto de outros setores de
apoios adicionais. Estamos prontos para fazer a discussão de medidas adicionais ao transporte de
mercadorias, que o ministro das Infraestruturas terá oportunidade de anunciar,

Não admite a fixação de preços máximos para a gasolina?

Temos de perceber o que estamos a dizer. E eu já ouvi que o Estado cobra impostos a mais e a solução
tem de ser baixá-los - e já expliquei que temos capacidade limitada nesta altura. Já ouvi que são os
operadores económicos que estão a ter lucros excessivos com esta situação - vamos ver o que sucede
agora com a variação do preço do petróleo nos mercados. Já ouvi que era preciso interferir no preço...
O que nos parece é que o mais importante agora é continuar as observações sobre o comportamento
dos combustíveis, apoiar empresas e consumidores com a consciência de que vamos todos pagar mais
caro por estes produtos nos próximos tempos. Felizmente parece haver tendência de estabilização,
como também acontece no gás natural, mas sempre a níveis superiores dos de há uns meses.

A garantia de que não vão faltar alimentos nas prateleiras dos supermercados pode ser o novo "ninguém
vai ter de usar máscara"?

Eu não posso garantir nada. O que posso dizer com verdade é que estamos praticamente ao dia, com
os operadores no setor de bens alimentares, a observar os níveis de armazenamento em Portugal - e
temos bons níveis. Como os temos no gás, somos dos países com mais stock de gás natural para as
necessidades que existem. E os operadores no mercado de cereais têm estado à procura de alternativas
de abastecimento de bens. Por exemplo, nós importávamos imenso milho para ração da Ucrânia e já
estamos a adquirir na África do Sul, no Brasil, nos EUA... os operadores estão mexer-se. O que acontece
é que se no mercado mundial desaparece uma parte substancial, o preço tende a subir. Não está a faltar
e até junho - porque não há compras a mais longo prazo - não temos noção de que vá haver faltas.
Pontualmente, um produto ou outro pode faltar, nos cereais para ração começarmos a usar mais
cevada, nos óleos alimentares usar sobretudo para produção de alimentos e nas rações outras
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oleaginosas. Mas do trabalho que fazemos e do que é a observação possível nesta altura, não
detetamos nenhuma falta de abastecimento, nem nos grossistas nem nos retalhistas. Não antevejo
nenhuma situação de escassez.

Portugal pode vir a ser a solução para o fornecimento de gás natural ao resto da Europa? Acredita que é
possível resolver a questão da ligação à França?

Julgo que sim. Já no último conselho europeu houve compromissos políticos muito significativos e a
Europa percebe que tem de diversificar as suas fontes de abastecimento. Aliás, de maneira geral o gás
natural neste contexto de transição energética é uma energia de transição - ainda é fóssil, mas tem
muito menos intensidade carbónica do que o carvão ou o petróleo. Durante mais umas décadas teremos
de o usar, enquanto as tecnologias não evoluírem para nos dar possibilidade de trabalhar com
eletricidade ou gás renovável. Mas a Europa entendeu que tem de encontrar novas formas de se
abastecer de gás. Ao contrário do petróleo, o gás precisa de infraestruturas pesadas - gasodutos,
terminais de liquefação de gás importado por via marítima. E por isso, não só a Alemanha já decidiu
construir mais dois terminais como se decidiu reforçar as interconexões energéticas entre Península
Ibérica e Europa do Norte. O primeiro-ministro está também em discussões com homólogos europeus
do Sul no sentido de apresentarmos uma proposta conjunta relativamente a questões energéticas no
imediato e no que é por demais evidente: a necessidade de eletricidade verde, de gases renováveis
(produzidos com recurso a fontes renováveis) existe e a disponibilidade estará principalmente no Sul e
tem de chegar ao Norte. E para isso é preciso que a Europa invista em conjunto nestas interconexões. A
decisão política está tomada e espero que se acelere a execução dessas decisões.

O que é que podemos esperar de Bruxelas na próxima semana? Há uma bazuca 2.0 em discussão ou
apenas as medidas de mitigação que têm sido anunciadas?

Neste momento não se fala de nenhuma bazuca 2.0. O que precisamos de fazer já é estabelecer o
quadro de referência em que podemos dar resposta ao impacto imediato da crise. Decisões que
permitam aos Estados dar apoios diretos às empresas mais afetadas pelos custos da energia, fazer
chegar liquidez às empresas, assegurar que temos formas de intervir nos mercados grossistas de
energia para evitar que a perturbação num único setor acabe por contaminar o preço da eletricidade em
toda a cadeia de valor. Repare, temos hoje na Península Ibérica, particularmente em Portugal, pouca
eletricidade produzida a partir da queima do gás natural, mas influencia o preço no mercado spot. E
apesar de pouca da eletricidade consumida em Portugal ser entregue no mercado spot, é ele que serve
de referência para um conjunto de contratos. Isto não faz sentido com uma perturbação dos mercados
como a atual. Daí a proposta de Portugal e Espanha de rever as regras de funcionamento do mercado
grossista de eletricidade. Estas são as medidas mais importantes no momento, as que mais facilmente
nos permitem reagir à situação. Depois, há uma questão de fundo: a Europa, perante a nova situação
geopolítica, vai precisar de concretizar decisões que têm que ver com o reforço da sua capacidade
industrial, diversificação de fontes de abastecimento de energia e matérias-primas, reforçar capacidades
de Defesa. E estas decisões têm custos elevados. Temos de perceber qual a melhor forma de reunir os
recursos financeiros: devem ser os Estados sozinhos ou deve encontrar-se uma forma de colocar em
comum o modo de financiar esses investimentos? É esta a discussão de fundo a fazer e se fizermos isto
com base nos recursos dos Estados nacionais provavelmente vamos agravar divergências e ter menos
capacidade de reforço da Europa no seu com junto, ao passo que se caminharmos para mais integração,
reforço da capacidade orçamental da UE, poderemos dar resposta mais adequada ao que são as
preocupações também dos cidadãos europeus e os desafios que a Europa reclama. Há essa discussão
de fundo a fazer sobre a capacidade orçamental da Europa. O primeiro-ministro desde 2017 que coloca
na agenda este tema e veremos como esta discussão evolui. Mas para já não falamos de bazuca 2.0.

O secretário de Estado admitiu há uma semana o regresso ao lay-off simplificado. Há setores que já
estão a parar, mas tanto o senhor ministro como António Costa vieram rejeitar essa possibilidade. As
medidas já divulgadas são suficientes para evitar falências e despedimentos? Ou esta crise pode revelar-
se pior do que a pandemia?

O que o secretário de Estado disse em Milão foi que, neste momento, empresas que dizem ter de parar
dados os custos muito elevados que enfrentam, que dizem que operar assim é operar em prejuízo e
para isso preferem parar, podem fazê-lo recorrendo ao lay-off geral, que está previsto no Código do
Trabalho e está disponível. É uma ferramenta que as empresas têm para gerir crises. Acompanharemos
a situação e logo veremos se há necessidade de simplificar. Foi o que ele disse. Esta situação é muito
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diferente dea de antes. Em março de 2020, a atividade económica parou em todo o mundo, as pessoas
foram para casa, os trabalhadores estavam em casa em função de restrições que o governo ordenou,
impediu-se a laboração de restaurantes, comércio, etc., e mesmo nas indústrias havia falta de procura
nos mercados internacionais. Se disséssemos às empresas vão para o lay-off geral, o fluxo de pedidos
seria tal que entupia antes de haver decisão. Por isso decidimos esta espécie de via verde para o lay-off,
partindo de determinados pressupostos, para o aplicar fácil e rapidamente. Depois isso até foi reforçado,
o valor da compensação contributiva, com menos esforço dos empregadores... e isso está em vigor no
lay-off geral. Mas foi para lidar com uma situação em que não havia procura e não se podia trabalhar. A
realidade agora é outra, as empresas não têm falta de clientes ou de procura, têm é os custos do
processo produtivo a subir muito. Portanto, o mais razoável é apoiar as empresas para absorverem
esses custos durante um período intermédio e continuarem a laborar, em vez de parar a produção.

Poderia a paragem até fazer subir mais os preços, por falta de oferta para a procura?

Pois. Portanto o que nos parece é que proteger a capacidade produtiva das empresas é ajudá-las a
produzir. Para isso, precisamos que a UE nos diga se e em que medida podemos apoiar com subsídios
diretos às empresas esta subida de custos da produção. Isso está em discussão na Europa, que se
inclina para permitir que os Estados possam compensar parcialmente os custos de energia em
comparação com os de 2021, e vamos ver qual será o desenho final deste quadro temporário de
auxílios de Estado. E depois veremos como vamos apoiar - provavelmente diretamente às empresas
mais afetadas pelos custos. Tenho de dizer que praticamente todas as empresas estão a pagar mais
pela energia, mas não faz sentido apoiar todas, sobretudo apoiar todas por igual. Há alguns setores para
os quais os custos de energia pesam mais na produção e essas é que têm mais dificuldade em repercutir
os aumentos no consumidor.

Estamos a falar de transportes, indústrias pesadas, intensivas...

E cerâmicas, vidros... um conjunto de empresas para as quais a energia pesa muito nos custos de
produção. Outras, infelizmente, estão a pagar mais, mas os custos pesam menos. Se calhar estão a
comer-lhes margens e têm de repercutir no preço, o que pode determinar um pouco de inflação...

Ou seja, setores como o turismo não terão apoios?

Na minha convicção, o turismo é um setor de trabalho intensivo, de capital intensivo, mas não de energia
intensiva. Claro que um hotel consome energia e os contratos estão mais caros, mas há possibilidade de
repercutir o preço no que se cobra aos clientes. Acho que isto é claro: o Estado, quer dizer, os
contribuintes, não têm capacidade de absorver a totalidade dos aumentos de custos que está a haver
nos mercados mundiais e no país. Portanto há que combinar os vários tipos de apoios - por um lado,
empresas com consumos mais intensivo de energia, por outro, consumidores mais vulneráveis -, mas
não podemos chegar a todo o lado. Acho que a economia precisa de se adaptar ao novo contexto.

E não lhe parece que, sem apoios ao turismo, pode vir aí nova crise no setor? Ainda esta semana a TAP
aumentou tarifas...

Anunciou que vai aumentar. Durante dois anos, o turismo não teve clientes, porque as pessoas não
viajavam...

E por isso também não tem margens, porque não pôde funcionar...

Mas agora as pessoas querem viajar. Na BTL, o que vi de hoteleiros, agências de viagens e companhias
aéreas foi que tinham reservas a entrar, não havia redução da procura em função da guerra, os preços
praticados neste ano são mais altos do que os dos anos anteriores, nomeadamente na hotelaria, e isso
não está a desencorajar os clientes porque o nosso produto é bom. O que a economia precisa é de
clientes e seguramente este setor tem menos necessidades energéticas. Mas mais uma vez digo: temos
de escolher onde aplicamos os recursos - e estou convicto que devem ir para onde a energia representa
maior custo na produção.

Também vamos continuar a fazer chegar liquidez às empresas através de empréstimos de garantia
estatal, o que é importante. Nós estamos a ver, por exemplo, uma empresa que tem de comprar mais
matéria-prima porque agora os mercados só vendem mais quantidade, ou para aproveitar uma boa
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oportunidade, vai ter de mobilizar aquilo mais tempo, logo tem mais necessidade de fundo de maneio.
Continuaremos a fazer chegar mais liquidez às empresas para enfrentarem isso até recuperarem os
custos junto dos clientes.

Os empresários queixam-se que essa via de liquidez aumenta níveis de dívida, que é o que as empresas
não precisam...

Fazer chegar liquidez às empresas não é mau. Aliás, as empresas estão sempre a reclamar linhas de
crédito e a queixar-se do acesso ao crédito pelo setor bancário, particularmente em situações difíceis.
Nós não vamos deixar de o fazer. E quem não quiser, quem achar que não precisa de ter crédito,
ninguém o obriga a recorrer. O que acho é que temos boas empresas, com capacidade de continuar a
operar e que, nesta situação difícil, terão mais liquidez do que na ausência de intervenção do Estado. Já
falei dos apoios a fundo perdido, estamos à espera que a CE nos diga qual é o quadro de referência para
estes auxílios do Estado. Mas também repito: isto não vai chegar a todos, nem deve chegar a todos.
Empresas e consumidores têm de perceber que num contexto como este o mercado tem de se adaptar
a um novo nível de custos. E isso tem impacto sobre a procura: se os bens ficarem muito mais caros, o
consumo retrai-se, consome-se menos e se calhar também tem impacto sobre o investimento, há
efeito de retração, mas é inevitável. O Estado está disponível para ajudar a mitigar o impacto de uma
transição muito brusca com a esperança de que, apesar de tudo o que vimos nas primeiras semanas da
guerra, se venha a moderar. O gás chegou a tocar os 300 €/MWh e agora está nos 100, portanto
houve uma espécie de megarreação à circunstância e agora há adaptação. A que nível vai estabilizar? O
que nos parece é que estará acima dos 30 que víamos há uns meses, mas também não será nos 300.

Há duas semanas, o governo acordou com os parceiros sociais a criação de uma comissão de
acompanhamento desta crise, para ir adaptando as medidas às necessidades de cada setor. Quando
será a primeira reunião?

Provavelmente já no início da próxima semana. A ideia é monitorizar a situação e discutir eventuais
medidas de mitigação da crise. Temos já uma comissão de acompanhamento permanente da cadeia de
abastecimento alimentar e agroalimentar e o que agora faremos com os parceiros sociais é replicar este
fórum conjunto entre setor público e privado para acompanhar a situação.

A guerra veio alterar todo o cenário macroeconómico sobre o qual assentava o próximo OE. Quais serão
as primeiras medidas a cair neste contexto de emergência?

Desde logo, o cenário macro vai alterar-se, as previsões de crescimento serão revistas em baixa.
Continuamos a esperar ter um crescimento significativo... mas ainda nesta semana as previsões do
Conselho de Finanças Públicas foram revistas para 4,8% em 2022, a OCDE reviu o crescimento para o
mundo e para a zona euro também em baixa em 1%, portanto, nós vamos rever seguramente o
cenário macro. E isso vai determinar algum impacto na receita e na despesa. Mas nesta altura não
temos ideia de rever medidas. O que vai acontecer quase necessariamente é que a receita vai diminuir -
estamos a reduzir impostos sobre os combustíveis - e alguma despesa pública vai ter de aumentar.
Temos intenção de lançar uma nova prestação social para apoiar os consumidores mais vulneráveis.
Tudo isso são medidas que vão ter impacto sobre o défice e provavelmente o resultado mais evidente
será agravamento do défice para este ano.

Mas aí há alguma margem.

Sim, tivemos um comportamento das finanças públicas no ano passado muito melhor do que se
esperava, um défice à volta dos 3%, o que nos dá uma margem de manobra acrescida. E fizemos no
ano passado uma redução inédita no valor da dívida pública - ou seja, não só baixou muito
significativamente em percentagem do PIB como houve mesmo uma redução do montante. A gestão
das finanças públicas dá-nos mais margem de manobra neste ano para absorver o impacto desta crise. É
isso essencialmente que está em avaliação. Temos de estar preparados e não devem ficar dúvidas nos
portugueses e nos observadores internacionais do compromisso do Estado português com a
consolidação orçamental e a redução da dívida pública. Mas não vamos reagir a esta crise com políticas
austeritárias. Austeridade é o quê? Perante uma crise, aumentar os impostos ou reduzir despesa. O que
estamos a fazer perante a crise é baixar impostos sobre os combustíveis, aumentar despesa para apoiar
os setores sociais. É o contrário de austeridade. Este é o contexto em que provavelmente vamos ter de
aumentar o défice.
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Não ter esse aumento de despesa produziria mais encerramento de empresas e aumento de despesa
em subsídios...

Isso, uma austeridade orçamental em cima de maiores dificuldades iria agravar a crise.

Tem noção de quantas empresas fecharam durante a pandemia?

Menos do que num ano normal. Todos os anos desaparecem cerca de 15% das empresas e cria-se o
equivalente, mantendo o número mais ou menos constante. Em crise tendem a encerrar mais do que
abrem e em expansão vice-versa, mas sempre à volta disso. O que verificámos foi que em 2020 e 2021
tivemos menos fechos e mais aberturas do que habitualmente. Fruto da capacidade de as empresas
portuguesas e das medidas de política económica em vigor em pandemia, conseguimos atravessar o
momento de crise sem destruição de empresas e de emprego - em 2021 tínhamos mais emprego do
que em 2019. Portanto, a política económica ajudou a economia a passar esta crise. Das insolvências
aos encerramentos, as coisas correram bem - não quer dizer que seja sempre assim, mas quer dizer
que aprendemos qual a melhor maneira de gerir. Esta crise tem características diferentes, não sabemos
também como vai evoluir, mas parece que o esforço deve ser feito no sentido de impedir a destruição
de potencial produtivo, de emprego, assegurar que os setores mais vulneráveis não entram em maiores
dificuldades sociais.

E será o senhor ministro a prosseguir essas políticas?

O governo funciona, portanto haverá certamente continuidade de políticas financeiras, económicas e
sociais. Até porque o primeiro-ministro continuará a ser o mesmo.

Mas está disponível para seguir na Economia ou ir para o MNE, como já se diz?

Para a semana toda a gente saberá o que se vai passar.
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BTL 2022: Turismo de Portugal apostou na segmentação da
oferta e inovação do setor
O jornal da indústria do Turismo

Depois de dois anos de ausência, devido ao forte impacto da pandemia no setor, o Turismo de Portugal
aplaudiu o regresso da Bolsa de Turismo de Lisboa que sinaliza e confirma a retoma da atividade turística
nacional. Durante cinco dias, foram várias as ações organizadas em torno de temáticas particularmente
relevantes, como a importância da segmentação da oferta e a inovação no turismo.

“Economia da Experiência: Turismo Literário e como crescer em valor no Reino Unido” foi a conferência
que reuniu profissionais do turismo e da cultura para abordar este segmento inovador e com grande
potencial. O evento contou com a participação de Paul Charles, um dos principais especialistas do setor
das viagens e turismo que se tem pronunciado sobre a recuperação face ao quadro pandémico e que
abordará as novas oportunidades para Portugal no mercado britânico.

O Enoturismo foi também alvo de abordagem por parte do Turismo de Portugal. No dia 17, organizou
um conjunto de talks que, contando com a participação de diversos especialistas e empresários do
setor, tiveram como foco e abordagem as perspetivas de internacionalização do enoturismo nacional.

Em colaboração com a Rede Portuguesa de Turismo Industrial, o Turismo de Portugal organizou, no dia
18 de março, o workshop “À descoberta do Turismo Industrial” que deu a conhecer a oferta deste
segmento, partilhar experiências e know-how nacionais que confirmem a pertinência e procura deste
produto, assim como estimular o desenvolvimento de programas turísticos passíveis de promoção e
venda junto de turistas nacionais e internacionais.

O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, na qualidade de presidente da Direção do NEST –
Centro de Inovação do Turismo, foi um dos anfitriões do evento “What’s Next – Innovating Tourism” que
debateu o futuro do turismo e partilhou as melhores ideias e práticas, apresentando as soluções
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inovadoras de mais de 60 startups levando ao palco da FIL, de 16 a 20 de março, os principais líderes do
setor. A iniciativa contou com a participação de especialistas de diferentes áreas, como Juliet Kinsman
(Editora de Sustentabilidade Condé Nast) e Joana Vasconcelos, Maria de Belém Roseira e Germano de
Sousa.

O Turismo de Portugal voltou também a apoiar a realização do Programa de Hosted Buyers, no âmbito
da BTL, para promover o contacto entre 93 operadores turísticos, oriundos de 21 mercados emissores,
e as empresas portuguesas que estiveram presentes na Feira, com o objetivo de incrementar a
visibilidade do destino e potenciar os negócios destas empresas turísticas.

Segundo a entidade, este programa “afirma-se, uma vez mais, como uma ação promocional de
interesse estratégico para a promoção externa de Portugal, enquadrada no âmbito de atuação do
Turismo de Portugal, cujas Equipas de Turismo nos mercados fazem a seleção dos operadores turísticos
internacionais considerados estratégicos para a oferta/distribuição do Destino Portugal junto da procura
externa”.

Refira-se que este programa conta, igualmente, com o apoio das sete Agências Regionais de Promoção
Turística que proporcionaram a estes operadores convidados, a realização de pós tours com vista a
destacar as diversidades e as novidades da oferta turística de cada região.

Dada a relevância da capacitação e qualificação das profissões turísticas, as Escolas do Turismo de
Portugal também marcaram presença nesta edição da BTL. De 16 a 20 de março, entre outras
iniciativas, estiveram a dinamizar o stand da RIPTUR e a participar na Feira da Empregabilidade, numa
parceria com a Fórum Turismo, com as Escolas de Lisboa, Porto, Algarve e Oeste, e um total de 172
alunos e 18 professores.

Ainda no âmbito da formação, foi assinado, no dia 17 de março, o Plano de Ação para a Cooperação no
domínio da Formação Turística entre o Turismo de Portugal e o Estado do Ceará (Brasil). Este Plano
contempla três eixos fundamentais na área da formação profissional – Formação de Formadores,
intercâmbio de alunos e partilha de conhecimentos – para acrescentar valor às duas entidades e reforçar
a promoção dos fluxos turísticos, da formação e qualificação dos profissionais do setor e da cooperação
institucional.

“O regresso da BTL em 2022 é um espelho da resiliência e da capacidade de adaptação do nosso setor.
Durante estes dias fomos capazes de mostrar aquilo que Portugal tem de melhor: as incomparáveis
qualidades de bem receber todos, uma oferta diferenciadora e a capacidade de proporcionar experiências
inesquecíveis”, afirmou o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo.
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BTL chega ao fim com a ″melhor edição de sempre″, diz
organização
Porto e Norte estiveram em destaque este ano no evento que voltou a realizar-se
presencialmente e que recebeu cerca de 70 mil visitantes.

Depois de dois anos, a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) voltou a abrir portas para receber profissionais
e público em geral entusiasta das viagens num encontro há muito esperado. O certame, que arrancou na
passada quarta-feira, 16, termina hoje e a organização assegura que esta foi "a melhor edição de
sempre da BTL".

Durante cinco dias passaram pela FIL, no Parque das Nações, perto de 70 mil visitantes. Os quatro
pavilhões encheram-se com 1400 expositores que foram a casa de 60 destinos internacionais, entidades
regionais de turismo, câmaras municipais bem como empresas de toda a esfera do turismo como
agências de viagens, operadores turísticos ou alojamentos.

Em destaque esteve o Turismo do Porto e Norte de Portugal que assumiu o papel de destino convidado
nesta edição. Num stand com 1200 metros quadrados decorreram mais de 600 iniciativas para
promover a oferta turística dos vários municípios como a rota de vinhos e de enoturismo, mas também
as termas do Porto e Norte de Portugal ou a rota do turismo industrial.

O espaço saltou à vista no pavilhão dois não só pela imponência da dimensão mas pelo apelo solidário
para com a Ucrânia. No letreiro do stand esteve em exposição uma bandeira do país e a palavra ''paz''.

No primeiro dia também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez questão de visitar o
espaço do Turismo do Porto e Norte de Portugal, onde se encontrou com o presidente Luís Pedro
Martins que o guiou pelos vários expositores da região.

A feira dividiu-se em dois momentos: durante a semana, entre quarta e sexta-feira, foi inteiramente
dedicada aos profissionais e, no fim de semana, abriu as portas ao público com promoções exclusivas.
Hotéis, operadores turísticos e agentes de viagens preparam pacotes de descontos para incentivar os
portugueses à compra de férias.
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Outra das iniciativas que marcou esta edição da BTL foi a Bolsa de Empregabilidade, que decorreu nos
dias 18 e 19 de março. A iniciativa reuniu empresas e candidatos numa pequena feira com o objetivo de
recrutar profissionais para o setor do turismo. O primeiro dia da iniciativa ficou marcado por um protesto
organizado por perto de 50 trabalhadores da hotelaria que denunciaram o congelamento da contratação
coletiva e os baixos salários praticados.

"Aproveitámos este evento, que é a BTL, [para nos manifestarmos] pois estão também aqui
representadas as associações patronais dos hotéis e da restauração. Quisemos vir aqui fazer uma ação
de denúncia, porque a nossa federação, que negoceia os contratos coletivos de trabalho para os
trabalhadores deste setor tão importante para a economia do país, está confrontada com o seu
congelamento", disse a coordenadora da Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas,
Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT), Maria de Deus Rodrigues.

A responsável alertou para o facto de "uma percentagem enorme dos trabalhadores" ganhar o salário
mínimo.
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Joana Vasconcelos: "Não é só atrair turistas para os fazer gastar
dinheiro, queremos partilhar a nossa cultura"
É através da partilha que "conseguimos perspetivar uma nova dimensão de nós
próprios", defende Joana Vasconcelos. E o turismo é, por excelência, um setor de
partilha de experiências, histórias e culturas. Para diferenciar-se, Portugal tem de dar
ênfase às suas qualidades e usar todos os meios disponíveis para comunicar uma
narrativa positiva e transformadora. É aqui que a arte pode ajudar.

"Para que haja um melhor turismo é preciso dar ênfase às qualidades que o país tem e isso passa por
valorizar o património, a gastronomia, a cultura, o nosso território, nos seus diferentes aspetos, e levar
isto, através da comunicação, a outros locais onde não nos conheçam", diz Joana Vasconcelos.

A artista plástica falou com o The Next Big Idea no final de um debate cujo ponto de partida era “ideias
que mudam o mundo”. A conversa, que contou também com a empresária Roberta Medina e Juliet
Kinsman, jornalista da Condé Nast, foi promovida pelo NEST – Centro de Inovação do Turismo, no
âmbito do evento “What’s Next – Innovating Tourism”.

Neste sentido, continua, "a comunicação e a partilha são fundamentais para atrair pessoas ao nosso
país, para nos virem descobrir e também para partilharem connosco a sua cultura — porque é dessa
partilha que nasce uma evolução".

Na ótica de Joana Vasconcelos, "não é só atrair turistas para os fazer gastar dinheiro, queremos partilhar
a nossa cultura. É diferente, é fazer gastar dinheiro de partilhar".

"Não só creio que temos coisas muito boas para partilhar, como creio que aprendemos muito com
todos aqueles que nos vêm visitar. E podemos, no fundo, valorizar-nos muito mais através dos olhos
dos outros do que às vezes nós próprios conseguimos fazer. É da partilha que a evolução e a expansão
acontece, porque é na valorização de outros sobre o que nós fazemos e do que aprendemos com os
outros que conseguimos perspetivar uma nova dimensão de nós próprios", defende.
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A arte pode ter, no ato da partilha, um papel fundamental porque "tem a capacidade de criar empatia, de
criar transformação, porque é uma linguagem não-verbal e, portanto, não depende de tradução ou
interpretação", diz Joana Vasconcelos.

Depois, "a forma como contamos uma história, a narrativa que usamos, é muito importante para criar
espaço para que os outros nos oiçam", nota.

"Partilhar sem narrativa, sem uma ideia, sem um sonho, não tem grande sucesso. Por outro lado, se
partilharmos algo negativo, se partilharmos raiva, medo ou insegurança, isso não é transformador, não
nos faz evoluir. Penso que hoje em dia é muito importante sermos positivos e olharmos para o futuro de
uma perspetiva de transformação evolutiva" — sobretudo "num mundo global, onde a tensão é global.
Neste contexto, uma experiência positiva é muito do que as pessoas procuram".

A arte "pode ser uma partilha que dá esperança. Um bom concerto, um bom livro, um bom almoço, uma
boa praia, são estas experiências positivas que nos fazem acreditar que vale a pena defender este
planeta, que faz sentido defender a nossa cultura e partilhá-la com os outros, de forma a que continue a
existir".

A mudança, essa, como em quase tudo, começa no indivíduo: "a ideia de que todos podemos contribuir
[para um mundo melhor] vem de dentro de nós. Podemos sempre escolher ter uma atitude positiva ao
invés de uma atitude negativa. Por vezes é difícil fazê-lo, mas é possível".
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O novo viajante “quer verdade e responsabilidade”, concluíram
os oradores da conferência do Publituris na BTL
O jornal da indústria do Turismo

Esta opinião foi unânime entre os convidados da conferência promovida pelo Publituris, no âmbito da
BTL: Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, Margarida Almeida, CEO da Amazing Evolution, Sílvia
Dias, diretora de Marketing da Savoy Signature, e José Lopes, diretor-geral da easyJet para Portugal.

Se no início da pandemia o desafio foi “assustador para todo o setor”, o turismo aproveitou para
“aprender” e passou a comunicar com o cliente de forma clara, como disse o presidente do Turismo de
Portugal.

Já Margarida Almeida apontou que “a autenticidade do produto” passou a ser mais valorizado, num
cliente que hoje é muito mais exigente e que vem “à procura de sair mais rico do que entrou num hotel,
e levar na mala a paixão dessa estadia”.

A CEO da Amazing Evolution acrescentou que “a conexão com a natureza passou a ser mais real e mais
verdadeira”.

Já Sílvia Dias referiu que “o que prometemos tem que ser concretizado se queremos fidelizar esse
cliente”. Por isso, a cadeia hoteleira, durante a pandemia, apostou na formação do seu staff porque o
novo cliente “mais do que a eficiência, passou a valorizar a empatia”.

Por sua vez, José Lopes destacou que a comunicação “tem sido o fator facilitador para chegar aos
passageiros e restituir a confiança que estava abalada. Já tínhamos um avanço nesse aspeto, mas
tivemos que investir mais nessa área, e hoje, numa informação baseada na ciência”.

Luís Araújo realçou que se antigamente conquistar o cliente era pelo dinheiro que gastava numa boa
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cama ou na remodelação de um hotel “hoje só não chega”, para indicar que “mais do que exigência da
sustentabilidade ambiental, económica e social, a responsabilidade é a palavra-chave”, o cliente não vai
querer pagar mais por “quem toma conta dele”.

Todos os intervenientes na conferência do Publituris apontaram que a mobilidade mais simples e mais
verde vai ser o futuro, bem como a evolução do processo de digitalização num setor que, nunca vai
deixar de ser um negócio de pessoas para pessoas.

Tudo o que foi dito nesta conferência poderá ser lido em pormenor na próxima edição do Publituris.
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Como fazer de Portugal um destino de férias que faz bem à
saúde?
Voltar a apostar nas termas, criar uma rede de saúde que se interligue com a de turismo,
criar condições, infraestruturas e serviços para que quem chegue a Portugal se sinta
seguro e vigiado do ponto de vista clínico. Num debate promovido pelo NEST , sobre
turismo e saúde, Maria de Belém e Germano de Sousa traçaram o caminho de união de
duas áreas que até à pandemia viveram apartadas.

Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, no lançamento do debate sobre saúde e turismo
realizado no âmbito da iniciativa "What’s Next - Innovating Tourism", que decorreu na Nova Medical
School, sintetizou da seguinte forma a relação entre estas duas áreas que, para muitas pessoas, podem
não ter uma ligação imediata: “Sempre que falo de turismo e de saúde, principalmente nestes dois
últimos anos, as reações que tenho são de alguma surpresa. Mas o que é facto é que (...) tem sido
muito estreita".

"Eu dizia (e ainda digo, às vezes) que parecia que estávamos em campos opostos, por uma questão de
tempo e espaço. Tempo, porque cada dia que passava [durante a pandemia] era um dia bom para a
saúde, era um dia mais próximo da imunidade, da descoberta da vacina, mas era uma noite perdida para
o setor do turismo. Uma questão de espaço porque nós precisávamos de mobilidade e a nossa saúde
precisava que tivéssemos quietos”.

No entanto, o que cada uma destas áreas pode fazer pela outra ficou bem patente durante a pandemia
provocada pelo vírus SARS-CoV-2, nomeadamente com a criação do selo Clean and Safe, uma
autenticação que procurou restaurar a confiança dos cidadãos nos estabelecimentos, certificando as
condições de segurança daqueles espaços, e que resultou de uma parceria entre a Direção-Geral da
Saúde e a Nova Medical School.

Só no setor do turismo, foram atribuídos mais de 23 mil selos, revelou Luís Araújo, que acrescentou
ainda que dos 75 mil colaboradores do setor, quase 40 mil fizeram a formação gratuita adjacente ao
selo Clean and Safe.
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“Houve a preocupação de descobrir mais sobre esta necessidade de, também no setor do turismo,
cuidarmos da saúde" e, agora, "temos de pensar como continuamos com esta proximidade. Isso para
nós é essencial”, concluiu o presidente do Turismo de Portugal.

O digital é um vetores que pode contribuir de forma mais eficaz para a coesão entre estes dois campos,
"alargando o espetro de possibilidades com novos modelos híbridos”.

Ricardo Leitão, diretor executivo da unidade de medicina exponencial na Nova Medical School, diz que,
atualmente, graças às novas tecnologias, “um pequeno alojamento rural no Alentejo pode estar
articulado com um grande centro hospitalar de forma completamente deslocalizada, provendo um
modelo de serviço e programas para os turistas”.

“E por isso é que era inevitável esta nossa parceria, entre saúde e turismo, pois ambos os modelos de
serviço estão centrados no indivíduo. O turismo quer oferecer a melhor experiência, a procura do bem-
estar. A saúde visa precisamente potenciar a saúde de todos nós e promover um estilo de vida saudável.
Este é o ponto de união que faz esta parceria inesgotável”, resume Ricardo Leitão.

Para Maria de Belém, ministra da Saúde entre 1995 e 1999, durante o governo socialista de António
Guterres, e uma das convidadas para o painel de debate, os últimos dois anos de vida em pandemia
foram “uma lição para muita gente”. Porquê? “Porque a economia dominava as preocupações totais e a
Organização Mundial da Saúde andava a dizer há imenso tempo que saúde e economia estão
interrelacionadas. Porque pessoas doentes não produzem, pessoas doentes dão baixas por incapacidade
e sobrecarregam os sistemas, não é? A saúde é muito importante enquanto atividade económica ela
própria, porque é um laboratório extraordinário para o desenvolvimento de produtos de alto valor
acrescentado, de investigação que aprofunda o conhecimento e sustenta as restantes atividades”,
explica.

“A questão do turismo e da saúde... posso recuar cinco séculos?", pergunta a ex-ministra da Saúde, para
lançar a reflexão. "Portugal, pelas mãos da rainha D. Leonor, teve o primeiro hospital termal do mundo.
Foi fundado no final do século XV, antes das misericórdias. A maioria das pessoas não liga a isto”, nota a
antiga governamente, para quem a questão termal é “extraordinariamente importante”.

Para Portugal avançar neste campo, que não se esgota no turismo de saúde, mas engloba também o
bem-estar, o acompanhamento de turistas com necessidades específicas ou a aposta em ferramentas
de articulação entre médicos e pacientes de diferentes geografias, Maria de Belém não tem dúvidas sobre
qual é o passo a dar: “temos de começar por divulgar o prestígio da saúde que se faz em Portugal. E é
muito”.

“Às vezes, o nosso mal é pensarmos que já estamos no futuro quando ainda estamos no passado.
Portanto, vamos construir o presente. E a construção do presente faz-se, também, de uma relação
entre a saúde e a economia. Se para o país o turismo é um objetivo estratégico, então eu tenho de
apoiar as minhas instituições de saúde, tendo em conta esse objetivo estratégico. E isso deve ser
pensado e articulado, porque não posso continuar neste país a atuar setor a setor", defende.

Para Germano de Sousa, médico Patologista Clínico, administrador e Fundador do Grupo Germano de
Sousa e professor universitário, também convidado deste painel, Portugal tem que “criar a ideia de que é
um país saudável e um país de saúde”, capaz de, seja através do Serviço Nacional de Saúde, seja
através das estruturas privadas e sociais, dar garantias e segurança a quem nos visita.

“Não ficamos nada a dever a nenhum país europeu. Do ponto de vista do ensino médico, da prestação
médica e da preparação hospitalar, não ficamos a dever nada a ninguém. Agora, a organização é que
merece ser revista”, acrescenta.

O médico, que se formou na faculdade onde decorreu o debate, deu um exemplo concreto: “se eu tiver
80 anos e for um golfista, mas ao mesmo tempo estou com uma insuficiência renal, quero fazer golfe
com a certeza de que me garantem hemodiálise de dois em dois dias ou de três em três dias”, explica.

Desta forma, sublinha, a saúde pode ser também um elemento preponderante na escolha de um destino
de férias, sobretudo em pessoas com condições de saúde específicas ou mais idosas. Germano de
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Sousa sugere, por exemplo, criar-se uma “rede de turismo e de uma rede de saúde em que a pessoa
sabe que vai para o sítio A, B ou C e é controlada [do ponto de vista médico] digitalmente”. “Isto é outro
aspeto que temos de saber oferecer”, sublinha.

Uma articulação que o presidente do Turismo de Portugal, da plateia, assumiu ser um match difícil pelas
especificidades dos dois negócios. “Enquanto que um preço de um hotel é público, o preço de um
tratamento tem uma infinidade de questões”, sublinhou Luís Araújo, em resposta às propostas de
Germano de Sousa.

A prova de que o turismo e a saúde andavam apartados no pré-pandemia vem de um depoimento de
Maria de Belém que, não mencionando nomes, revelou que soube, a certa altura, que o Ministério da
Saúde tencionava vender o Sanatório do Outão, no distrito de Setúbal.

“Liguei ao ministro que estava na pasta na altura e disse: 'não faça isso'. Não faça isso porque o
Sanatório do Outão, naquela situação privilegiada, com uma gestão hoteleira de qualidade e com
reabilitação - eles têm ortopedia e fisioterapia -, é um cantinho maravilhoso para trazer os doentes
ortopédicos do norte da Europa para Portugal, para estarem ali dois meses a olhar para o mar”, contou,
acrescentando que o que a venda renderia “gastar-se-ia no dia seguinte” e “aquilo pode ser uma
instalação altamente proveitosa”.

O relato, no entanto, não é único. A candidata presidencial nas eleições de 2016, revelou que nesse ano
o Health Cluster, "uma associação que reúne uma série de entidades do setor público ao privado, que
produzem e pensam sobre a saúde em Portugal e que tem tido um grande sucesso em termos de
crescimento dos seus resultados”, há vários anos, aquando da direção do doutor Luís Portela, “tentou
incentivar a saúde do turismo e do turismo de saúde”, mas, nessa altura, “nem os operadores de
turismo estiveram interessados, nem os prestadores da saúde estiveram interessados”.

Os dois oradores convidados desdobraram-se ainda em sugestões de passos que podem ser dados para
estreitar esta relação entre o turismo e a saúde. A dieta mediterrânea foi uma delas.

“Não temos nenhum país na Europa tão pequeno e com tanta diversidade gastronómica que pode ser
saudável, dos Açores ao Minho, até ao Alentejo, ao Algarve, passando pela Madeira. As pessoas vêm cá
e adoram a nossa comida”, salientou Maria de Belém, promovendo a união da componente da
alimentação ao turismo de natureza, por exemplo, baseado em caminhadas e passeios, para criar
atratividade.

A antiga ministra evidenciou também o potencial das termas, que estiveram esquecidas durante vários
anos e que, graças às iniciativas das várias câmaras do país, mesmo em sítios “bastante afastados dos
grandes centros", conseguirem gerar "fatores de atração que são realmente muito interessantes”.

Germano de Sousa concorda, relembrando que no período em que tirou o curso de medicina ainda
existia uma cadeira chamada hidrologia, dedicada ao estudo das termas e das suas potencialidades
terapêuticas, uma cadeira que desapareceu depois do efeito destas águas ter sido contestado
cientificamente.

“A verdade é que do ponto de vista do turismo de saúde, as termas continuam a ser um pólo fantástico,
que tem de continuar a ser pensado e repescado porque pode atrair muita gente”, diz o médico.

O administrador do grupo com o mesmo nome, refere ainda que é importante para Portugal dar o passo
em frente na adoção de soluções tecnológicas que permitam monitorizar a saúde das pessoas à
distância, aproveitando sobretudo a popularização destes meios, como a teleconsulta, durante a
pandemia. “Vamos a ver também se quer o Ministério da Saúde, quer os privados resolvem andar com
isso”.

A partilha de dados de utentes de saúde é indissociável deste debate, estando neste momento
circunscrita ao sistema público. Germano de Sousa considera que as pessoas não podem ser “separadas
em fatiazinhas”, tendo o “direito de recorrer a quem quiserem e da maneira que quiserem”. Assim,
defende, “os resultados de todos os exames que são feitos a um utente têm de constar na sua ficha, e a
sua ficha tem de estar colocada numa plataforma a que este tenha acesso, seja aqui, em Portugal, seja
em França ou Inglaterra, porque esses dados são do paciente".
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Quando olha para aquilo que o sistema de saúde já consegue oferecer, Maria de Belém não tem dúvidas:
os nossos resultados de saúde são excecionais. “Estou convencida de que nenhum país a norte teria os
nossos indicadores de saúde com os problemas sociais que nós temos. Isto significa que houve uma
grande capacidade de investimento por parte do setor da saúde”, diz, sublinhando a qualidade dos
profissionais que o integram, que têm uma “boa formação de base e têm também características de Dr.
House" no que toca à "criatividade”.

Para a antiga governante, é importante divulgar isto e fazer “perceber que uma saúde boa, desenvolvida,
com bons resultados, é uma saúde que prestigia o país, é sinal de desenvolvimento” e "contribui para a
marca Portugal".

Da audiência, o doutor Jaime Branco, médico reumatologista e professor universitário, lançou um dado
interessante: “o nosso SNS figura no 13.º lugar do ranking mundial. E em que posição de ranking
internacional está o país? 29.º. O nosso Serviço Nacional de Saúde é melhor do que o país. É bom que a
gente entenda isto”.

Talvez seja mesmo boa ideia e, quem sabe, numa relação estreita entre turismo e saúde se possa
adotar o slogan que, em tom de brincadeira, Germano de Sousa propôs: "Portugal, quem vai para lá não
adoece".
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O fenomenal regresso do turismo português
Se não acredita em milagres pode acreditar neste: o turismo voltou. E com tanta força
que pode empurrar a economia inteira à sua frente. Depois de uma pandemia e de uma
guerra, os dois piores pesadelos da Humanidade, esta é talvez a melhor notícia dos
últimos tempos. Contrariamente a muitos mercados concorrentes, o turismo nacional
levantou-se mesmo e já tem resultados próximos de 2019. Ora, é tão interessante
perceber as razões deste sucesso como o facto de ninguém falar dele.

Se não acredita em milagres pode acreditar neste: o turismo voltou. E com tanta força que pode
empurrar a economia inteira à sua frente. Depois de uma pandemia e de uma guerra, os dois piores
pesadelos da Humanidade, esta é talvez a melhor notícia dos últimos tempos. Contrariamente a muitos
mercados concorrentes, o turismo nacional levantou-se mesmo e já tem resultados próximos de 2019.
Ora, é tão interessante perceber as razões deste sucesso como o facto de ninguém falar dele.

Começando pelo sucesso: o fim da pandemia, como era de esperar, explica metade da história. Não só
porque as pessoas começaram a viajar, mas porque o fizeram com fome de vingar os confinamentos.
Trocado por miúdos: há mais reservas, para maiores estadias e com um gasto médio mais elevado por
turista (ainda é cedo para confirmar, mas com base no que vou vendo e ouvindo, fica a aposta).

Também não surpreende que Portugal seja um dos primeiros países a recuperar turistas. Estava no topo
das preferências mundiais quando a covid chegou e não havia qualquer razão para deixar de estar
quando a covid desapareceu (entre aspas, vá).

Quanto às razões para este sucesso acontecer no meio de uma guerra, a parte mais surpreendente de
todas, parece-me inequívoco que a explicação está no Planisfério. Em linha reta, estamos quase tão
longe das piores zonas do conflito, a Leste, como da costa do Estados Unidos, a Oeste. E por mais
simplista que isto pareça, conta muito.

Na hora de escolher um destino - aquele momento chave que é o alvo de todas as campanhas
publicitárias -, qualquer turista vai inevitavelmente olhar para a distância a que estão os mísseis e os
tanques. É irrelevante para a sua segurança, sabemo-lo todos, e até ridículo face a um evento nuclear,
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mas é determinante para a parte psicológica da decisão.

Tão determinante - e este é o ponto controverso -, que pode muito bem estar a influenciar milhares de
turistas de outros destinos europeus, nomeadamente do Norte e do Leste do continente, a mudar a rota
para Portugal.

Há um óbvio pudor em reconhecer este facto, porque ninguém quer passar a ideia de que está a lucrar
com a guerra - o velho problema de se confundir oportunismo com oportunidades. Mas não há nada de
oportunista nem de imoral no ato de trabalhar, seja no que for, nem de continuar a dar corda à indústria
que mais faz mexer a nossa economia. Imoralidade é defender o governo russo e não dar a mão aos
ucranianos - só.

Resta a pergunta óbvia: sendo um sucesso tão inesperado e retumbante, porque se fala tão pouco dele?
A resposta só pode estar na bem arreigada turismofobia cultural que temos e que teimamos em não
reconhecer. Basta comparar o que aconteceu na pandemia - que assim que apareceu levou dezenas de
economistas e políticos a dizer que não podíamos depender do turismo -; e o que aconteceu agora, com
a guerra, que fez subir os preços dos combustíveis e da energia, mas nem por isso, obviamente, nos
levou a questionar a importância de exportar mercadorias.

O turismo, como a maior feira de turismo do país (BTL) bem provou nesta semana, é um orgulho
nacional. Um orgulho do qual a economia pode e deve depender. Não perceber isto é perder tempo.

Presidente e diretor criativo do Time Out Market
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Redução no ISP mantém-se, Governo deve tomar posse a 30 de
março e outros destaques TSF
Governo perspetiva, para a próxima semana, uma queda nos preços dos combustíveis de
0,17 cêntimos por litro de gasóleo e 0,13 cêntimos por litro de gasolina.

O Governo mantém a redução das taxas de ISP na próxima semana, mesmo com a previsível descida
dos preços dos combustíveis. O Executivo perspetiva, para a próxima semana, uma queda nos preços
dos combustíveis de 0,17 cêntimos por litro de gasóleo e 0,13 cêntimos por litro de gasolina. Apesar
desta descida, o Ministério das Finanças explica que, como o mercado está por esta altura muito
instável, vai manter os valores de descida no Imposto que foram decididos na semana passada.

O Presidente da República indicou, esta sexta-feira, num hotel em Maputo, que a tomada de posse do
novo Governo acontece "desejavelmente" na tarde de 30 de março, uma semana depois de receber das
mãos do primeiro-ministro a lista com os nomes que compõem o novo Executivo.

A juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa deixou Mário Machado ir combater para a Ucrânia sem
ter de cumprir as apresentações quinzenais numa esquadra. Considera que, tendo em conta "a situação
humanitária vivida na Ucrânia e as finalidades invocadas pelo arguido para a sua pretensão, o arguido
poderá deixar de cumprir" as apresentações quinzenais numa esquadra a que está obrigado, desde
novembro, na sequência do processo em que está acusado de incitamento ao ódio racial e violência nas
redes sociais.

Em Lviv, a câmara teve a ideia de reunir mais de cem carrinhos de bebé vazios para lembrar o número
de crianças que perderam a vida desde o início da invasão russa e Pedro Cruz, enviado especial da TSF à
Ucrânia, esteve lá. Veja o vídeo.

Noutra cidade ucraniana, Mariupol, o teatro foi atacado, mas o primeiro balanço revela que não há
mortes apenas um ferido grave. A informação está a ser avançada pela AFP, que cita o conselho
municipal da cidade, e surge depois de, num vídeo, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ter
revelado que 130 pessoas tinham sido resgatadas, mas ainda haveria centenas debaixo dos escombros.
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Do lado russo, o Presidente Vladimir Putin, disse ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que as
forças ucranianas são culpadas por "vários crimes de guerra" e que as tropas russas estão a fazer "tudo
o que é possível" para evitar mortes de civis", divulgou o Kremlin, citado pela AFP.

São no total 30 toneladas. Dois camiões TIR partiram esta manhã de Lisboa em direção a Lviv, na
Ucrânia. Na bagagem, inúmeras caixas com todo o tipo de produtos: alimentos, vestuário, berços,
camas, cadeiras, brinquedos, medicamentos e material hospitalar e de primeiros socorros, bem como
produtos de higiene pessoal.

No desporto, a atleta portuguesa Auriol Dongmo venceu a medalha de ouro no lançamento do peso nos
campeonatos do mundo de atletismo em pista coberta, em Belgrado, ao conseguir uma marca de 20,43
metros, que é também o novo recorde nacional absoluto e a melhor marca mundial do ano.

O golo do extremo brasileiro do FC Porto Pepê no empate a 1-1 com o Lyon, insuficiente para as
aspirações dos dragões, foi eleito o melhor da semana na Liga Europa de futebol, foi anunciado pela
UEFA.

Por cá, Portugal registou 78.464 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 entre 8 e 14 de março,
123 mortes associados à Covid-19 e uma redução de internamentos, indicou a Direção-Geral da Saúde
(DGS).

O chef Michel da Costa, distinguido pelo Guia Michelin na década de 1970, morreu aos 77 anos, anunciou
o grupo de restauração Olivier. Michel da Costa "celebrizou-se em Portugal perante várias gerações com
os seus programas televisivos na RTP no final da década de 1970 e nos anos 80, bem como na SIC, nos
anos 90", refere o comunicado do grupo, gerido pelo também chef e empresário Olivier da Costa (filho
de Michel da Costa).
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Certificados digitais vão manter-se até 2023
Portugal emitiu mais de 15,7 milhões até ao passado dia 1

33/55



34/55



POSTAL

20/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve concentrou apenas 17,3% das dormidas no mês de
janeiro - Postal do Algarve
O alojamento turístico registou 853,2 mil de hóspedes e 2,0 milhões de dormidas em
janeiro, mais 187,3% e 185,9% que em dezembro, ficando longe do observado em
janeiro de 2020, antes da pandemia.O alojamento turístico registou 853,2 mil de
hóspedes e 2,0 milhões de dormidas em janeiro, mais 187,3% e 185,9% que em
dezembro, ficando longe do observado em janeiro de 2020, antes da pandemia.

“O setor do alojamento turístico registou 853,2 mil hóspedes e 2,0 milhões de dormidas em janeiro de
2022, correspondendo a aumentos de 183,7% e 185,9%, respetivamente, superiores aos registados
em dezembro passado, +148,9% e +169,7%, pela mesma ordem”, assinala o Instituto Nacional de
Estatística (INE), que publicou esta segunda-feira as estatísticas da atividade turística relativas a janeiro
de 2022.

No entanto, face a janeiro de 2020, antes da pandemia da covid-19, o número de hóspedes caiu 39,9%
e as dormidas decresceram 38,8%.

Comparando com o mês de janeiro de 2020, todas as regiões apresentaram diminuição do número de
dormidas, destacando-se a Área Metropolitana de Lisboa (-48,7%).

Já a Região Autónoma da Madeira foi a que registou menores decréscimos em termos de dormidas de
residentes (-0,4%), sendo seguida pelo Centro (13,4%) e Alentejo (-15,0%), e de não residentes (-
34,1%), sendo a única com uma redução abaixo dos 40%.

QUEM CONCENTROU MAIS

Assinalando que houve um “aumento expressivo das dormidas em todas as regiões”, o INE aponta que,
nos mês em análise, a Área Metropolitana de Lisboa concentrou 27,8% das dormidas, sendo seguida
pelo Norte (17,7%), Algarve (17,3%) e Região Autónoma da Madeira (16,9%). Em janeiro, o mercado
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interno contribuiu com 857,7 mil dormidas e os mercados externos totalizaram 1,1 milhões de
dormidas.

Segundo a autoridade estatística, os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico
atingiram 106,4 milhões de euros no total e 76,0 milhões de euros relativamente a aposento.

Comparando com janeiro de 2020, os proveitos totais decresceram 39,1% e os relativos a aposento
diminuíram 38,8%.

Por sua vez, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 15,6 euros em janeiro
(21,5 euros em dezembro de 2021), enquanto o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu
65,4 euros em janeiro (73,8 euros em dezembro).

Em janeiro de 2020, o RevPAR tinha sido de 24,9 euros e o ADR 67,2 euros.
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Petição vai exigir regresso do "365Algarve"
Programa cultural durante quatro anos

Uma petição vai exigir o regresso do programa cultural “365Algarve”, anunciou esta quinta-feira, 17 de
Março, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA).

O responsável aproveitou a presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) para dar conta desta
novidade.

O “365Algarve” começou em Outubro de 2016 e teve um total de quatro temporadas. O objetivo foi
«aliar cultura e turismo para travar a sazonalidade» na região.

Nos últimos meses, muito se escreveu – e esperou – pela decisão da continuidade do programa cultural,
algo que acabou por não acontecer.

Em declarações aos jornalistas, João Fernandes, presidente da RTA, considerou que «temos de
aproveitar a oportunidade de o Governo estabilizar [após a tomada de posse] para dizermos aos
interlocutores certos que a região está unida e quer de volta o 365Algarve».

A ideia passa por mandar essa petição, que será pública, «ao Governo e ao Parlamento», sinalizando
essa «união» do Algarve.

«Este vai ser um desafio que vamos propor e estou certo que teremos a adesão de todos»,
acrescentou.

Ao longo dos quatro anos participaram, nas 1700 apresentações fora da época alta, cerca de 488 mil
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pessoas.

O “365Algarve”, lançado em conjunto pelas Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, teve vários
eventos, fora dos grandes centros urbanos, como são exemplo o “Lavrar o Mar” ou o “Festival da
Comida Esquecida”.
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Vítor Neto é presidente honorário da BTL
O jornal da indústria do Turismo

O empresário Vítor Neto acaba de ser distinguido, pela Fundação AIP, como presidente honorário da BTL
-Bolsa de Turismo de Lisboa, pelo seu contributo ao longo dos últimos anos como presidente do
Conselho Estratégico deste evento.

Á cerimónia, que decorreu durante a 33ª edição da Feira, contou com a presença de vários empresários
do setor turístico.

Em comunicado de imprensa, a entidade organizadora da BTL destaca que irá continuar “a contar com o
reconhecido conhecimento” de Vitor Neto sobre o sector do Turismo, “da sua capacidade de analisar
problemas e também de apresentar soluções, bem como do seu contributo para a criação de uma visão
de futuro para o sector do turismo nacional”.

A Fundação AIP realça ainda a vasta experiência que Vitor Neto acumulou como empresário e gestor,
como líder associativo (presidente do NERA - Associação Empresarial do Algarve, vice-presidente da AIP-
CCI e membro da Direção da CIP-CEP), enquanto secretario de Estado do Turismo (1997 e 2002) e
sobretudo como autor de estudos e publicações sobre o tema do turismo, “e que lhe confere um lugar
entre os maiores especialistas portugueses sobre este tema”.
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AHETA promove seminário sobre Proteção de Dados
A direção da AHET A – Associação de Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve, vai
realizar um seminário técnico sobre o tema Regulamento Geral de Proteção de Dados.

A direção da AHETA – Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, vai realizar um
seminário técnico sobre o tema Regulamento Geral de Proteção de Dados.

Este seminário terá lugar no Auditório Jack Petchey, na sede da AHETA, no próximo dia 01 de Abril, às
16.30 horas, e será palestrante a Drª Antonieta Guerreiro, licenciada em Gestão de Recursos Humanos e
especialista em Proteção de Dados.

Pela importância deste tema na vida diária das empresas, especialmente na área do turismo, a AHETA
informa que a participação no seminário é gratuita, mas carece de confirmação, por mail, para o
endereço aheta@aheta.pt.
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Portimão «vai ser um festival» até ao final do ano
"Faça Check-In" é o mote da campanha da Câmara de Portimão

O MotoGP, três festivais de música, o Festival da Sardinha e o torneio International Masters Futsal. Estes
são apenas alguns dos muitos eventos que, nas palavras da autarca Isilda Gomes, farão de Portimão
«um festival» até ao final do ano.

“Faça Check-In” é o mote da campanha que a Câmara de Portimão apresentou esta quinta-feira, 17 de
Março, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

São dezenas os eventos que acontecerão no concelho até ao final do ano, com destaque para o Moto
GP, de 22 a 24 de Abril, no Autódromo Internacional, a Corrida Fotográfica (14 de Maio), Taça do Mundo
de Ginástica Rítmica (27 a 29 do mesmo mês) ou os três festivais de música que prometem animar
Portimão.

O primeiro será o Secret Project Festival, mais ligado à música eletrónica, de 17 a 19 de Junho, na Praia
da Rocha.  Do cartaz fazem nomes como Sigma, Paul Kalkbrenner e Wilkinson.

Segue-se o Afro Nation, de 1 a 3 de Julho, com Chris Brown, Burna Boy e Wizkid.

O último festival será o Rolling Loud, considerado um dos maiores eventos de hip-hop do mundo. De 6 a
8 de Julho, nomes como J. Cole, Future e A$AP Rocky.

Tiago Castelo Branco, ligado à organização destes festivais, apresentou números que espelham a
importância destes eventos.
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No total, serão esperados mais de 200 artistas internacionais mais de 150 mil espectadores, 90% dos
quais estrangeiros, com 216 horas de música e a representação de 40 países.

Espera-se, de resto, um impacto económico de cerca de 309 milhões de euros no total só com estes
três festivais.

Mas nem só de grandes eventos vive esta programação que também envolve muito as associações
locais de Portimão. Exemplos disso são o Lota Cool Market, da Teia d’Impulsos, de 21 a 24 de Julho, ou
a descarga do peixe que inaugurará o Festival da Sardinha (2 de Agosto).

No mundo do desporto, haverá o regresso do torneio de pré-época Masters Cup, em futsal, nos dias 27
e 28 de Agosto, no Portimão Arena.

Por agora, está confirmada a presença de Sporting e Benfica.

Quanto à Rota do Petisco, está marcada para de 14 de Setembro a 16 de Outubro.

Também em Outubro haverá mais um Mundial de Superbikes, de 7 a 9, em Portimão, e, de 4 a 13 de
Novembro, a Feira de São Martinho.

Já em Dezembro regressa “Um Sonho de Natal”, com iniciativas de 1 de Dezembro a 6 de Janeiro.

Em declarações ao Sul Informação, Álvaro Bila, vice-presidente da Câmara de Portimão, considerou este
um «programa vasto e diversificado para vários públicos».

«Estes são eventos que queremos fazer com muita segurança. É uma cidade a renascer e esperemos
também que a guerra acabe porque aí poderia ser, de facto, um regresso em grande», acrescentou.

As expetativas para este ano são, ainda assim, «enormes».

«Vamos ter muito público e muita gente em Portimão», concluiu.
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Feira da Serra está de volta com novo Prémio de Inovação e
muito medronho
Cartaz musical ainda não está fechado

A Feira da Serra está de volta, de 28 a 31 de Julho, a São Brás de Alportel, num «regresso há muito
desejado». O lançamento do Prémio de Inovação é uma das grandes novidades do certame, cujo cartaz
musical ainda não está fechado.

A maior feira de São Brás de Alportel foi apresentada oficialmente esta quinta-feira, 17 de Março, na
Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

O certame contará com 18 espaços temáticos, 40 horas de espetáculos e mais de 100 produtores
locais e artesãos.

O novo Prémio Inovação Feira da Serra e o anúncio do Desafio Artístico “Hidroavião na minha Mão”, que
nasce devido ao centenário da 1ª Travessia Área do Atlântico Sul, são duas das novidades deste ano.

Tal como é hábito, haverá um convidado especial nesta edição: trata-se do medronho.
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Em declarações ao Sul Informação, Vítor Guerreiro, presidente da Câmara de São Brás de Alportel,
considerou que o regresso da Feira da Serra era «há muito desejado».

«É um evento com impacto económico, que projeta o concelho, e, acima de tudo, que tem a grande
afetividade dos sãobrasenses».

A edição deste ano «já está a ser preparada e vai ser um grande evento durante quatro dias, em que
mostremos as riquezas do nosso concelho e da nossa região», acrescentou.

Quanto ao cartaz musical, ainda não está fechado e será apresentado brevemente.
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À espera de novas restrições no AL, os registos não param de
crescer
Discussão e votação da proposta da suspensão na assembleia municipal tem sido adiada.
Enquanto isso, os registos crescem. Fevereiro foi o mês com mais registos desde
Novembro de 2019.

Em Fevereiro passado, foram feitos 232 registos de Alojamento Local (AL) em Lisboa, tornando este o
mês com mais registos desde Novembro de 2019 (436), quando a câmara aprovou o novo
regulamento do AL e definiu novas áreas de contenção, alargando-as a mais locais da cidade. Face à
iminência de não ser possível fazer novos, quem tinha já esse projecto aproveitou a janela de tempo
entre a aprovação em câmara e em assembleia municipal para o fazer.

É esse comportamento que se está a repetir nos últimos meses, depois de, no final de Agosto de 2021,
o então autarca Fernando Medina ter anunciado que se fosse reeleito ia avançar com uma proposta para
proibir novos registos e, assim, evitar que mais imóveis destinados à habitação fossem desviados para o
alojamento local. Mesmo não tendo sido eleito, o grupo de vereadores do PS, agora na oposição,
apresentou essa proposta e, numa coligação negativa entre PS, Livre, a independente Paula Marques e
PCP — e a abstenção do BE —, viu-a ser aprovada pelo executivo em Dezembro passado, numa derrota
para PSD e CDS, hoje à frente do município.

Use as ferramentas de partilha que encontra na página de artigo.
Todos os conteúdos do PÚBLICO são protegidos por Direitos de Autor ao abrigo da legislação
portuguesa, conforme os Termos e Condições.Os assinantes do jornal PÚBLICO têm direito a oferecer
até 6 artigos exclusivos por mês a amigos ou familiares, usando a opção “Oferecer artigo” no topo da
página. Apoie o jornalismo de qualidade do PÚBLICO.

https://www.publico.pt/2022/03/19/local/noticia/espera-novas-restricoes-al-registos-nao-param-
crescer-1999347
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Em Fevereiro passado, foram feitos 232 registos de Alojamento Local (AL) em Lisboa, tornando este o
mês com mais registos desde Novembro de 2019 (436), quando a câmara aprovou o novo
regulamento do AL e definiu novas áreas de contenção, alargando-as a mais locais da cidade. Face à
iminência de não ser possível fazer novos, quem tinha já esse projecto aproveitou a janela de tempo
entre a aprovação em câmara e em assembleia municipal para o fazer.

É esse comportamento que se está a repetir nos últimos meses, depois de, no final de Agosto de 2021,
o então autarca Fernando Medina ter anunciado que se fosse reeleito ia avançar com uma proposta para
proibir novos registos e, assim, evitar que mais imóveis destinados à habitação fossem desviados para o
alojamento local. Mesmo não tendo sido eleito, o grupo de vereadores do PS, agora na oposição,
apresentou essa proposta e, numa coligação negativa entre PS, Livre, a independente Paula Marques e
PCP — e a abstenção do BE —, viu-a ser aprovada pelo executivo em Dezembro passado, numa derrota
para PSD e CDS, hoje à frente do município.
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Aeroporto na região Centro vai hoje a debate entre comunidades
de Coimbra e Leiria
A necessidade de um aeroporto na região Centro e a linha de alta velocidade são temas
hoje a debater entre as comunidades intermunicipais de Coimbra e de Leiria, em
Condeixa-a-Nova

Na segunda cimeira entre as duas organizações, estará também em cima da mesa o Plano de
Recuperação e Resiliência e a Política de Coesão.

As acessibilidades, transportes e mobilidade, e o financiamento da descentralização de competências do
Estado para os municípios são igualmente temas que vão a debate.

O posicionamento das duas comunidades relativamente à guerra da Ucrânia também consta da ordem
de trabalhos.

O encontro realiza-se a partir das 10:30 de hoje, no museu PO.RO.S — Museu Portugal Romano em
Sicó, em Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra.

Em 11 de janeiro, em Ansião, distrito de Leiria, as duas comunidades reclamaram “atenção redobrada” e
pediram que não se continue a apostar no centralismo de Lisboa e das duas áreas metropolitanas.

Integram a Região de Coimbra os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova,
Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira
do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares.

Fazem parte da Região de Leiria, Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos,
Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.

SSS // JEF
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A valorização dos territórios demograficamente deprimidos
Por Benjamim Rodrigues
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Brasil negoceia com a TAP mais turistas portugueses
Turismo
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Voos para o Brasil "estão cheios": apesar do aumento de preços,
prevê-se um crescimento de 63% dos turistas portugueses em
2022
Este ano, o país espera receber 148 mil portugueses, número que deve duplicar em 2023.

 

Este ano, o país espera receber 148 mil
portugueses, número que deve duplicar em 2023.
Apesar do aumento nas passagens aéreas devido
ao disparar do preço dos combustíveis com a
guerra na Ucrânia, não se sentem impactos nas
viagens entre Portugal e o Brasil, segundo a
Embratur
Brasil está com fortes perspetivas de recuperar turistas portugueses em 2022, o que representa uma
das principais apostas na retoma esperada de viajantes externos, face ao período de paragem com a
pandemia de covid-19.

“As nossas previsões apontam que o número de visitantes portugueses irá aumentar 63% em 2022,
para um total de 148.000, e que irão duplicar em 2023”, adiantou Carlos Brito, presidente da Embratur,
organismo oficial brasileiro de promoção turística. O responsável falou à margem da Bolsa de Turismo de
Lisboa (BTL), que decorre na FIL, onde o Brasil está presente com um ‘stand’ representando os seus
diversos estados e regiões turísticas.
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Portugal é visto pelo Brasil como um “mercado-chave” na retoma turística esperada em 2022. Além dos
"laços sanguíneos, da nossa cultura e da nossa história", o responsável da Embratur também enfatiza
haver "muitas conexões diretas de voos para o Brasil", já que "as companhias aéreas TAP, Latam e Azul
estão retomando os voos que interligam Lisboa às cidades brasileiras de São Paulo, Campinas e Belo
Horizonte, além de diversas outras".

De momento, há 69 voos por semana entre Portugal e o Brasil, com maior incidência nas ligações para
São Paulo, Natal, Fortaleza, Brasília, Salvador, Belém, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

"Outro aspeto que facilita a visita ao Brasil é a dispensa de visto para fins turísticos, de negócios,
desportivos ou artísticos, para permanência no país por até 90 dias, prorrogáveis pelo mesmo período",
salienta o presidente da Embratur.

Em 2019, o ano pré-covid, o Brasil recebeu 176.229 turistas portugueses, num aumento de 21%,
representando um dos maiores mercados emissores para o país. "Infelizmente devido à pandemia, o
ano de 2020 interrompeu essa evolução do turismo português no Brasil, e estamos agora a assistir a
uma tendência positiva de recuperação, embora lenta", adianta Carlos Brito.

Em 2021, já houve cerca de 91 mil portugueses a viajar ao Brasil. "A expectativa de retoma do turismo
internacional no Brasil este ano ainda é moderada", ressalva o presidente da Embratur. "Por conta do
rápido avanço das campanhas de vacinação, do reaquecimento do turismo doméstico, da abertura das
fronteiras e da retoma gradual dos voos internacionais, estima-se que até 2023 retornemos aos
patamares anteriores à pandemia".

Brasil quer afirmar-se na retoma como uma
"potência turística"
Mas às perspetivas de recuperação nas viagens associadas à covid, juntou-se mais um revés com a
guerra na Ucrânia. "É lamentável esse conflito que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Estamos
todos torcendo para que se resolva o mais rapidamente possível e a trabalhar para minimizar qualquer
impacto no sector e garantir a retoma do turismo", garante Carlos Brito.

Até que ponto o aumento da inflação ou o disparar dos preços do combustível pode afetar as viagens de
longa distância para o Brasil? "Esse conflito tem provocado um constante aumento do petróleo no
mundo e, como consequência, o aumento das passagens aéreas", constata o responsável da Embratur.

"Mas ainda não há dados de como isso pode impactar o turismo entre os dois países. Os voos estão
cheios de momento. E o Governo Federal está a trabalhar para minimizar os impactos", assegura.

Um sinal positivo vem dos investimentos portugueses, com destaque para a Vila Galé, que já se tornou
no maior operador de resorts no Brasil. "Temos muito carinho pelos investidores portugueses, o
exemplo do Vila Galé é um caso de muito sucesso e um símbolo de que o Brasil é um ótimo destino para
se investir", sublinha o presidente da Embratur.

O Brasil marca presença na BTL, que regressou à FIL após dois anos de pausa forçada, devido à
pandemia. "Estamos muito satisfeitos neste evento, que assinala um marco muito especial para todo o
sector: 2022 é o ano de retoma do turismo a nível global", salienta Carlos Brito, adiantando que "neste
contexto, o Brasil quer afirmar-se como uma potência turística, especialmente no segmento de turismo
de natureza, um dos grandes destaques desta edição da BTL".

"Os portugueses procuram muito o Brasil pelo nosso sol e o nosso mar, mas há muita coisa que podem
ainda descobrir: o ecoturismo, o turismo de aventura, ou a gastronomia", enumera o presidente da
Embratur. "Queremos dizer aos portugueses que o Brasil está pronto para os receber e é um destino
seguro, estando a situação pandémica do país controlada", garante.

(Link)
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Terminam todas as restrições Covid relacionadas com viagens
para o Reino Unido
Foram levantadas as últimas restrições relacionadas com viagens para o Reino Unido.
Não vacinados não têm de fazer teste à entrada e formulário de localização do
passageiro deixa de ser preciso.

As últimas restrições relacionadas com viagens para o Reino Unido, que ainda vigoravam para conter a
Covid-19, foram levantadas esta sexta-feira.

Os viajantes que não estiverem vacinados já não têm de fazer teste para entrar no país, uma regra que
já tinha sido levantada para quem estava imunizado.

Também não será necessário preencher e enviar o formulário de localização do passageiro.

O fim destas últimas medidas ocorre quase dois anos após a introdução das primeiras restrições para
conter a propagação do coronavírus SARS-CoV-2.

De acordo com os últimos números oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde britânico, nas últimas 24
horas foram registados 89.717 casos diários de Covid-19 e 138 mortes relacionadas com a doença.

“Tudo pelo que trabalhamos, as vacinas, os testes e os sacrifícios feitos em todo o país significam que
finalmente, quase dois anos depois, todos podemos viajar sem restrições burocráticas”, disse o
secretário de Estado da Aviação britânico, Robert Courts.

O Governo programou esta mudança para ocorrer antes das próximas férias da Páscoa, em abril,
embora estejam previstos planos de contingência para responder a qualquer variante que surja.

De acordo com Derek Jones, CEO da Kuoni, uma empresa de turismo, houve uma recuperação nas
reservas de viagens nos últimos meses.
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As pessoas podem agora sair de férias ou visitar familiares e amigos no exterior sem ter de fazer teste
antes de regressar a casa.

Apesar disso, é recomendado aos britânicos que verifiquem quais são os regulamentos nos países para
os quais viajam, pois muitos continuam a aplicar restrições e testes.
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