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Bruxelas prevê novo boom no turismo, mas com menos emprego
Comissão reafirma que inflação alta deve ser temporária, “devendo atingir um pico no
segundo trimestre deste ano e depois ficar gradualmente mais moderada a partir daí”
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Turismo carrega economia nacional ao pódio da Europa
Bruxelas estima crescimento de 5,8% do PIB este ano graças à procura dos mercados
externos.
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Turismo. Aposta devia passar por ministério e decisão firme
sobre aeroporto
Oposição diz que governo deve responder mais rápido à aceleração do turismo.
Secretária de Estado mostra-se confiante com o rumo do setor.
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Periferia turística
Longe da guerra, perto dos turistas. Este é o posicionamento ótimo de Portugal. A
Comissão Europeia prevê um crescimento do produto interno bruto (PIB) para este ano
de 5,8%, o mais alto da União Europeia (UE).

Longe da guerra, perto dos turistas. Este é o posicionamento ótimo de Portugal. A Comissão Europeia
prevê um crescimento do produto interno bruto (PIB) para este ano de 5,8%, o mais alto da União
Europeia (UE).

O regresso dos turistas é o motivo principal para superar os 4,9% inscritos no Orçamento do Estado
para 2022. O fator distância não é de todo desprezável. No caso da Grécia, país bem mais próximo do
cenário de guerra, a recuperação dos fluxos turísticos externos também irá ajudar a economia a crescer,
mas neste caso "apenas" 3,5% este ano e 3,1% em 2023.

Apesar do aparente feito alcançado, não convém embandeirar em arco só pelo facto de crescermos
mais do que todos os nossos parceiros da UE num dado período. Dois motivos concorrem para essa
aconselhável moderação: crescer 5,8% depois de cair 8,4% em 2020 e de crescer apenas 4,9% em
2021 (média da Zona Euro foi de de 5,4%) acaba por constituir uma vitória de Pirro sem impacto real na
nossa economia. Esse desempenho é pífio igualmente pelo facto de Bruxelas antever um crescimento de
apenas 2,7% no próximo ano.

O presidente da República tem razão ao dizer que Portugal é um "beneficiário líquido" da situação vivida a
nível internacional, por ser visto "como longínquo da guerra" na Ucrânia. Aliás, o mesmo sucedeu há
alguns anos devido aos ataques terroristas no Velho Continente. O aumento de ameaças e de atentados
entre 2002 e 2016 em países como França, Alemanha e Reino Unido provocou uma reorientação e um
desvio dos turistas da Ásia, América do Norte e Europa para destinos como Portugal.

A jusante destas perspetivas relativamente otimistas encontra-se um problema que vem à tona quando
os fluxos turísticos se intensificam: a falta de mão de obra capaz de responder à procura. A solução
estaria numa via verde para estrangeiros que queiram trabalhar na fileira do turismo em Portugal.

*Editor-executivo-adjunto
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De mal-amado a salvador do crescimento
Por: Rosália Amorim
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Bruxelas. Portugal lidera crescimento com PIB a subir 5,8% este
ano
Analistas contactados pelo i lembram que Portugal está a beneficiar “com o acréscimo do
turismo e com alguma deslocalização de investimento que estava destinado ao leste
europeu”.
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Aeroporto de Lisboa: ″Impossível″ cumprir todas as regras no
controlo de passageiros
Desmotivados e ″no limite″, os inspectores do SEF estão a abrir ″muitas excepções″ no
controlo dos passageiros no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Um inspector
alerta que ″já está em causa a segurança nacional″ e sem reforço de efectivos, o Verão
″vai ser muito complicado″.

É a principal porta de entrada para o país, mas o controlo dos passageiros no aeroporto de Lisboa está
longe de ser o ideal.

"Estamos a criar muitas excepções que não deviam ser criadas, como o controlo simplificado e o
projecto Rapid for all", denuncia à TSF um inspector do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que
verifica os documentos daqueles que partem e chegam ao principal aeroporto do país.

Pedro (vamos chamar-lhe assim) revela que "não são verificados todos os critérios" do código de
fronteiras Schengen e "se o serviço não reforçar o aeroporto (de Lisboa), o Verão vai ser muito
complicado", com filas "muito maiores já a partir de Junho".

O inspector do SEF explica que por exemplo, o controlo simplificado permite a um passageiro sair de
Portugal sem serem verificadas eventuais medidas cautelares pendentes sobre esse passageiro.

Trata-se de uma situação excepcional, mas que está a ser aplicada "diariamente e por largos períodos de
tempo". Já no caso do Rapid for all, Pedro aponta o caso dos cidadãos britânicos, a quem são aplicadas
novas regras desde o Brexit. "Até há instrução para questionar o cidadão sobre os motivos da viagem e
os meios de subsistência" durante a estada em Portugal, mas "tecnicamente e humanamente é
impossível" garantir esse procedimento. "O serviço sabe disso", nota o inspector, considerando que a
segurança nacional "já está em causa".

Com o adiamento da extinção do SEF, Pedro salienta a desmotivação e descontentamento dos
inspectores. "A nossa aptidão para o desempenho das funções não é a melhor (...) Sinto-me
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abandonado. O serviço não comunica com o corpo inspectivo sobre o que nos irá acontecer. E sem
saber o que vamos fazer no futuro, dá azo a que nos tornemos ainda mais descartáveis".

Esta segunda-feira, cerca de 40 agentes da PSP deveriam ter começado um estágio no aeroporto
Humberto Delgado, no âmbito da transição de competências do SEF para outras polícias, mas a
formação prática foi suspensa, por falta de enquadramento legal. Os polícias já tinham cumprido a
formação teórica, num curso iniciado a 18 de Abril, mas o "exercício tutelado de funções" que iriam
desempenhar durante duas semanas no aeroporto de Lisboa, foi cancelado sem nova data.

O SEF tem cerca de 180 trabalhadores no aeroporto Humberto Delgado, quando nas contas dos
sindicatos, seriam necessários 250, ou seja, mais setenta. Todos os Verões, o efectivo é
temporariamente reforçado. Nesta altura, o reforço é de "dois a quatro inspectores", mas "não estão
rotinados", nem trabalham todos os dias, revela Pedro.

O inspector considera que o governo "anda um bocadinho de cabeça perdida" e tem esperança que a
extinção anunciada do SEF ainda "possa cair em saco roto". O inspector admite que é necessária uma
reestruturação do serviço, mas pede ao Ministro da Administração Interna "que pondere e se o fizer, de
certeza que volta atrás".

A autora não segue as normas do novo acordo ortográfico
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As máscaras deixam de ser obrigatórias nos aeroportos e voos
da Europa
As máscaras deixam de ser obrigatórias nos aeroportos e voos da Europa

As máscaras deixam de ser obrigatórias nos aeroportos e voos da Europa
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A partir desta segunda-feira, deixou de ser obrigatório o uso de
máscara nos aeroportos e voos da União Europeia
A partir desta segunda-feira, deixou de ser obrigatório o uso de máscara nos aeroportos
e voos da União Europeia

A partir desta segunda-feira, deixou de ser obrigatório o uso de máscara nos aeroportos e voos da
União Europeia
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Breve
Turismo sobe tráfego nos aeroportos para 93,5% dos níveis pré-covid
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Passageiros disparam nos aeroportos no 1.º trimestre
Foram 8,3 milhões, o que representa um crescimento de 465,7%
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Aeroportos. Passageiros aproximam-se de níveis pré-pandemia
Número de passageiros disparou no 1.º trimestre.
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MOVIMENTO
AEROPORTOS
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Economia dia a dia. “O que mata a argumentação da TAP é a
realidade”, diz o Sindicato dos Técnicos de Handling de
Aeroportos
As palavras são de André T eives, sobre a crise vivida pela T AP. Esta segunda-feira, na
rubrica “Economia dia a dia”, falamos sobre aviação

Clique para visualizar

Aaviação é um setor há muito envolvido em crise, ainda que num ano de recuperação da pandemia. Em
2021 a TAP teve um prejuízo de 1,6 mil milhões de euros, mas o ministro das Infraestruturas, Pedro
Nuno Santos, prevê uma redução substancial desse prejuízo e a obtenção de lucros em breve.

André Teives, do Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos, diz que estas previsões do governo
não são realistas, segundo o plano de reestruturação.

Anabela Campos, jornalista na secção de economia do Expresso, diz que vai ocorrer uma retoma de
voos mais rápida do que se previa e que a TAP quer repor 90% da oferta que tinha pré-pandemia, o que
complica a sua logística de trabalho.

“O que mata a argumentação da TAP é a realidade”, diz André Teives, sobre a proposta de flexibilização
de horas avançada pelo Sindicato e pela empresa de aviação portuguesa.

Depois do despedimento coletivo levado a cabo pela TAP, estão agora a ser readmitidos muitos
trabalhadores necessários.
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Bruxelas atualiza inflação em 4,4%
Bruxelas atualiza inflação em 4,4%

Bruxelas atualiza inflação em 4,4%

26/37



CNN PORTUGAL

16/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8040

REACH: -1

Portugal é o único país da UE que vai crescer mais em plena
guerra. Milagre? Competência? Economistas explicam
Efeitos da guerra, regresso do turismo ou o levantamento de restrições contra a covid-19
ajudam explicar a situação. Mas os especialistas alertam para a inflação

Portugal é o único país da União Europeia que vai crescer mais do que o previsto nos anos de 2022 e
2023. As contas são da Comissão Europeia, que esta segunda-feira atualizou os dados da Economia
portuguesa para um crescimento de 5,8% em 2022 (face a 5,5% na última previsão) e de 2,6% em
2023 (face a 2,5%). Apenas os Países Baixos crescem em 2022 nesta comparação (as mesmas três
décimas que Portugal), mas não em 2023; e só a Irlanda viu as previsões aumentarem para 2023
(a mesma décima que Portugal), mas não em 2022.

O que explica estes dados, numa altura em que a União Europeia volta a ser fustigada por uma crise
económica? Depois da covid-19, veio a guerra na Ucrânia.

A Comissão Europeia aponta o regresso do turismo estrangeiro como uma das grandes razões para
estes números, verificando-se uma “recuperação forte face a uma base baixa”: nos últimos dois anos
houve um forte impacto provocado pela pandemia de covid-19, que deixou países altamente
dependentes das viagens, como Portugal, em pior situação.

Aliado a isso poderá estar o facto de Portugal ser um dos países mais periféricos da Europa,
nomeadamente em relação à Ucrânia, onde a guerra já vai no terceiro mês. Mais longe do cenário de
batalha, o nosso país pode transmitir uma maior sensação de segurança. A Rússia tem ameaçado países
da NATO de forma quase indiscriminada, mas Portugal parece longe desse radar, nomeadamente aos
olhos dos turistas, que verão em Portugal um país mais seguro do que outros, além de todas as
vantagens que já apresenta de antemão, como o calor, a praia e os preços mais baixos do que outros
países europeus.

João Borges de Assunção, professor de Economia na Universidade Católica, refere à CNN Portugal que é
normal esta recuperação assentar no turismo, até porque “estávamos muito atrasados”.
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“O efeito da guerra pode ser benéfico. A mera distância física pode dar uma vantagem dupla: a distância
e a quota de mercado”, acrescenta, mas vincando que essa não será a principal razão pela qual Portugal
é o único país com revisão em alta.

Ricardo Ferraz concorda que o turismo pode ser um fator-chave. O professor de Economia do Instituto
Superior de Economia e Gestão (ISEG) lembra à CNN Portugal que aquele setor é “um dos principais
motores da atividade económica portuguesa”.

“Foi o turismo que ajudou Portugal na recuperação financeira depois da Troika”, recorda, apontando uma
mesma semelhança em relação à crise provocada pela covid-19: “A atividade turística está a recuperar
do fosso em que estava”.

O bastonário da Ordem dos Economistas, António Mendonça, aponta à CNN Portugal que está em
marcha uma "recuperação da quebra no turismo", avançando que a questão da segurança será algo a
ver mais tarde: "Mas há um processo em curso de recuperação em curso", refere.

"Há uma previsão otimista em relação a Portugal", vinca, falando em valores "significativos", mas
alertando para um "quadro de incerteza muito grande", nomeadamente por causa dos efeitos da guerra
que podem chegar de forma indireta, "em cadeia".

João Borges de Assunção diz que esta reavaliação deverá ter como um dos grandes fatores um
crescimento muito forte no primeiro trimestre, ao contrário daquilo que aconteceu com outras
economias.

“Esta revisão tem, sobretudo, que ver com os dados muito fortes do primeiro trimestre, que foram uma
surpresa para toda a gente”, afirma o economista.

O economista sublinha que o mais importante é perceber os diferentes dados, mas destaca a
importância da queda portuguesa em 2020 e da fraca recuperação em 2021. É que Portugal foi um dos
países com maior recessão no primeiro ano da covid-19, com a economia a recuar 8,4%. Só Espanha
(10,8%) e Grécia (9%) tiveram recessões maiores.

Em sentido contrário, Portugal foi dos que menos recuperou em 2021 (apenas 4,9%), bastante abaixo
de muitos outros países, pelo que os dados agora verificados podem ser sinal de uma recuperação mais
tardia.

“No quarto trimestre [de 2021] estávamos muito atrasados relativamente a toda a gente. No primeiro
trimestre [de 2022] ficámos à frente. Penso que a Comissão Europeia está a integrar os bons dados do
primeiro trimestre”, sublinha.

Ricardo Ferraz também aponta o “forte crescimento do início do ano” como uma das grandes razões
para esta revisão. O professor do ISEG admite que o valor do primeiro trimestre, que “pode ter
surpreendido a Comissão Europeia”, é um indicador-chave: “O primeiro trimestre foi mais positivo, e isso
automaticamente leva a uma revisão do valor em alta”.

Mas o professor universitário aponta a importância de um maior esforço para que a recuperação se note
para lá de 2023: “Há uma grande recuperação face ao ano anterior. O turismo foi muito penalizado, mas
as coisas atingem a normalidade e voltaremos a ter um valor normal em 2023”.

“Só vamos ficar em primeiro lugar porque também caímos muito”, conclui.

O bastonário da Ordem dos Economistas sublinha que "é perfeitamente natural crescer mais quando se
perdeu mais".

João Borges de Assunção não vê esta como uma explicação, até porque, como refere, os preços são
estabelecidos de forma genérica para a União Europeia. Ainda assim, diz, a menor dependência
portuguesa de combustíveis fósseis vindos da Rússia pode implicar uma maior estabilidade face a países
mais dependentes, como são os casos de República Checa ou Alemanha, por exemplo.

Já Ricardo Ferraz vê uma possível relação, sinalizando uma matriz de risco apresentada pela Comissão
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Europeia, e que mostra os diferentes riscos de cada país em relação à Rússia.

“Portugal é um dos países com menor risco de exposição à Rússia”, afirma, destacando que muitos
países têm revisões em baixa, o que poderá estar relacionado precisamente com uma maior
dependência nesse sentido.

António Mendonça destaca que Portugal tem uma menor dependência deste fator relativamente a outras
economias: "Portugal, desse ponto de vista, é um país menos dependente, mais diversificado".

O antigo ministro das Obras Públicas também ressalva a menor dimensão do país face por exemplo à
Alemanha, pelo que a indústria também requer menos energia daquela fonte.

Outro efeito que poderá estar a beneficiar Portugal é o levantamento de algumas das medidas restritivas
contra a covid-19. Fomos dos últimos países a liberalizar o uso de máscaras em vários locais, como
restaurantes ou centros comerciais.

“Até ao quarto trimestre [de 2021] éramos o país mais atrasado na recuperação dentro da Zona Euro”,
lembra João Borges de Assunção, insistindo que os dados do primeiro trimestre foram muito mais
positivos em comparação com o período pré-pandemia.

Ricardo Ferraz diz que são necessários mais dados para estabelecer uma relação clara entre a revisão
em alta e o fim de algumas restrições, mas aponta: “Parecem ter em conta que não voltará a haver
grandes problemas com a pandemia, mas sabemos que a pandemia está de novo a agravar-se”.

Esse agravamento, diz o professor de Economia, “deitaria por terra esta recuperação portuguesa”.

Se as previsões económicas foram revistas em alta, também a inflação o foi.

Portugal deve ter uma subida dos preços calculada em 4,4%, mais 2,1 pontos percentuais que o
anteriormente perspetivado. Mesmo se ficando abaixo dos 6,1% previstos para a Zona Euro, esse dado
indica que os portugueses devem perder poder de compra ao longo deste ano.

Com efeito, e de acordo com os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística,
"a remuneração bruta mensal média por trabalhador aumentou 2,2% para 1.258 euros no primeiro
trimestre de 2022”, mas, em termos reais, “diminuiu 2%”.

Em causa está a confrontação entre aumentos nominais de salários e evolução real dos rendimentos,
isto é, descontando a inflação. E a inflação cresceu mais do que os rendimentos, pelo que, em média, os
portugueses perderam poder de compra nos primeiros três meses deste ano.

A Comissão Europeia prevê que a inflação em Portugal atinja o pico no segundo trimestre deste ano e
modere gradualmente a partir daí.
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IP propõe antecipar ligação do TGV ao aeroporto do Porto
Orientação advém de possível disponibilidade de verbas do adiamento de ligação à
estação do Oriente, em Lisboa

Orientação advém de possível disponibilidade de verbas do adiamento de ligação à estação do Oriente,
em Lisboa

A Infraestruturas de Portugal (IP) propôs ao Governo que o comboio de alta velocidade chegue mais
cedo do que o previsto ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, que serve o Porto, disse ontem, em
Matosinhos, o vice-presidente, Carlos Fernandes. "Foi proposto ao Governo [...] que fosse antecipada a
ligação ao aeroporto e que os comboios de alta velocidade pudessem chegar mais cedo não só a
Campanhã, mas depois a uma nova estação no aeroporto", disse.

O vice-presidente da IP falava na Portugal Railway Summit 2022, que decorreu no terminal de cruzeiros
do Porto de Leixões, em Matosinhos.

A proposta de antecipação relaciona-se com a possível disponibilidade de verbas proveniente do
adiamento de investimentos na ligação à estação do Oriente, em Lisboa. "Estavam previstas duas fases,
a IP propôs ao Governo a constituição de uma terceira", que corresponde ao troço Carregado - Lisboa,
para que este "seja atrasado, provavelmente, para depois de 2040".

Segundo Carlos Fernandes, os dois ou três minutos de viagem perdidos com a não execução dessa obra
até Lisboa permitiram alocar verbas para a ligação ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, que serve o
Porto, o Norte do país e a Galiza.

O projeto de alta velocidade ferroviária está previsto ser finalizado até 2030, com a primeira fase,
correspondente ao troço Porto - Soure (Coimbra), com obras entre 2026 e 2028.
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O aeroporto estava inicialmente previsto na segunda fase, envolvendo a ligação a Vigo, mas é agora
pretensão da IP antecipá-la.

Carlos Fernandes confirmou ainda que "está em estudo, mas já prevista, uma nova estação em Gaia,
que será a primeira da Área Metropolitana do Porto". "Ou seja, onde os comboios já irão a travar para
chegar a Campanhã", explicou, confirmando as informações já avançadas pelo presidente da Câmara de
Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues. Segundo Carlos Fernandes, "as pessoas poderão sair nessa primeira
estação em Gaia e depois o comboio dirige-se, então, para Campanhã".

Ao contrário de anteriores apresentações, a estação de Gaia já não aparece "em avaliação".
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Corunha vai ficar a duas horas e meia do Porto com nova linha de
alta velocidade
Ligação enquadra-se na linha de alta velocidade a ser construída até Vigo, que será feita
em duas fases.

A Corunha, na Galiza, ficará a cerca de duas horas e meia do Porto com a construção da linha ferroviária
de alta velocidade entre o Porto e Vigo, disse esta segunda-feira em Matosinhos o vice-presidente da
Infraestruturas de Portugal.

Segundo Carlos Fernandes, responsável da Infraestruturas de Portugal (IP) pelo setor ferroviário,
"alguém que venha da Corunha para apanhar o avião, estará a pouco mais de duas horas de distância",
estimando o tempo percorrido em duas horas e 23 minutos.

O responsável da IP fazia uma apresentação dos investimentos previstos na área da alta velocidade
ferroviária, durante a Portugal Railway Summit 2022, que decorre esta segunda-feira e na terça-feira no
terminal de cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos, no distrito do Porto

A ligação do Porto à ponta norte da Galiza enquadra-se na linha de alta velocidade a ser construída até
Vigo, que segundo o responsável será feita em duas fases.

O projeto compreenderá "estações em Porto Campanhã, depois numa segunda fase no aeroporto
Francisco Sá Carneiro, uma nova estação em Braga, e uma estação em Valença", disse Carlos
Fernandes.

Na primeira fase, envolvendo a construção entre Braga e Valença, "os comboios usam parte da linha do
Minho, entram depois na nova linha e vão até Vigo, numa solução também a construir de raiz do lado
espanhol, com uma ligação, no sul de Vigo, em túnel, que liga a esta nova linha".

"Isto permitirá logo, na primeira fase, atingir tempos entre Porto e Vigo de cerca de uma hora", tempo
que passará para cerca de "48 a 50 minutos depois da segunda fase construída".

A fase 1 da ligação ferroviária de alta velocidade entre o Porto e Vigo poderá vir a custar mais 350
milhões de euros do que o previsto inicialmente, segundo um documento apresentado por um diretor da
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IP, José Carlos Clemente, feita em 21 de fevereiro.

A estimativa da empresa pública aponta agora para cerca de 1.250 milhões de euros, quando a
apresentação inicial do Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030, divulgada em outubro de 2020,
apontava para 900 milhões de euros.

Em causa está a ligação entre Braga (Tadim) e Valença, no distrito de Viana do Castelo, fase 1 da linha
Porto - Vigo, cuja conclusão está prevista, segundo o documento da IP, para 2029/2030.

Quanto às outras fases, a segunda, prevista para depois de 2030, compreende a ligação do Aeroporto
Francisco Sá Carneiro (Maia) para o Minho e a Galiza, e está estimada em 350 milhões de euros pela IP.
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Operação especial na marina de Vilamoura: Detidos oito
suspeitos de tráfego de droga no Algarve - Postal do Algarve
GNR avança que as detenções no fim-de-semana se estenderam a bares e discotecas de
Albufeira, com o objetivo de combater os crimes associados à noite no início da época
balnear.GNR avança que as detenções no fim-de-semana se estenderam a bares e
discotecas de Albufeira, com o objetivo de combater os crimes associados à noite no início
da época balnear.

As autoridades policiais detiveram este fim de semana oito homens suspeitos de tráfico de droga em
Albufeira e em Vilamoura, no concelho de Loulé, anunciou esta segunda-feira a Guarda Nacional
Republicana (GNR).

Os detidos, que têm entre 19 e 35 anos, foram abordados no âmbito de uma operação destinada a
combater a venda de droga em áreas onde existem espaços de diversão noturna no Algarve, disse fonte
do Comando Territorial de Faro da GNR.

A operação teve um especial enfoque na Marina de Vilamoura e em zonas de bares e discotecas de
Albufeira e foi o resultado de uma “aposta forte” que a GNR está a fazer por ocasião do “início da época
balnear” para “combater este tipo de crime durante a noite junto dos espaços de diversão noturna”,
adiantou.

Em função das “baixas quantidades” de droga apreendidas – 210 doses de cocaína, 30 de haxixe, nove
de canábis e 1,8 gramas de MDMA -, os detidos ficaram sujeitos a Termo de Identidade e Residência e
vão aguardar em liberdade, com apresentações periódicas, o desenrolar do processo judicial.

A fonte da GNR disse ainda que a operação realizada no fim de semana vai ser “mantida” em períodos de
maior afluência a zonas de diversão noturna do Algarve, onde “é expectável que este tipo de crime
aumente” com o início da época alta do turismo na região.
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“Com o início da época balnear e um maior afluxo de pessoas, depois de dois anos de pandemia [de
covid-19], vamos continuar focados nestas zonas sob controlo para garantir a segurança dessas zonas”
do distrito de Faro, concluiu.
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Algarve a seis mãos – Inovação precisa-se
Por: Luís Serra Coelho

O Algarve parece estar de volta em todo o seu esplendor. De facto, apesar da guerra dilacerante que se
vive no leste da Europa e dos efeitos de uma pandemia que teima em não terminar, tudo aponta para
que 2022 seja um ano turístico absolutamente excepcional. A confirmar-se, esta será apenas mais uma
prova da enorme facilidade que o Algarve (ou melhor, o seu sector turístico) tem em recuperar, mesmo
dos choques externos e exógenos mais draconianos.

Estas são boas notícias para a região. Todos sabemos que o Algarve respira turismo. Actividades como o
alojamento e a restauração, o imobiliário e o comércio representam, conjuntamente, cerca de 40% do
valor acrescentado bruto e do emprego directo a sul. São estas as actividades que permitem ao Algarve
ser a segunda região NUTS II do país em termos de produto interno bruto (PIB) per capita e garantir,
apesar dos seus 450 mil habitantes, cerca de 5% da riqueza total produzida em Portugal. É, pois, natural
que uma larga maioria dos agentes económicos da região anseiem pela normalização dos fluxos
turísticos, os quais foram fortemente afectados pela pandemia de covid-19 em 2020 e 2021. Os efeitos
deste choque brutal são já parcialmente conhecidos, com o INE a registar uma quebra do PIB regional de
16,7% em 2020 face a 2019. Está também bem documentado o fortíssimo impacto da pandemia no
desemprego e nos níveis de pobreza da região, que conheceram um crescimento sem paralelo em
Portugal continental.

Curiosamente, sou daqueles que também vêem motivos de preocupação com esta iminente
recuperação da dinâmica turística da região. Em particular, os últimos anos foram importantes para
colocar na agenda a temática da diversificação da base económica do Algarve. Este é um assunto
sempre caro para aqueles que escrevem a agenda de desenvolvimento da região. No entanto, a sua
concretização prática é absolutamente incipiente. Ao invés, na última década (excluindo os anos de 2020
e 2021) assistiu-se a uma aceleração do movimento de concentração da actividade económica a sul em
torno do fenómeno turístico, o qual actua como um verdadeiro eucalipto, secando tudo à sua volta.

Esta situação tem claras consequências indesejadas. Uma destas prende-se com a total incapacidade do
Algarve para inovar. Neste capítulo, os dados oficiais são esmagadores. Segundo o INE, em 2019, o
investimento em inovação e desenvolvimento (I&D) algarvio foi de apenas 41 milhões de euros, o que
corresponde a uns meros 0,41% do PIB regional. Este valor fica bem aquém do verificado para o todo
nacional (1,4%) e na União Europeia (2,14%). Por outro lado, verifica-se que, no Algarve, o
investimento em I&D parece ser apenas uma preocupação do sector público. Em particular, em 2019, a
Universidade do Algarve executou despesas de I&D no valor de 28,9 milhões de euros, a que se somam
1,3 milhões de euros de outros agentes públicos. Assim, contas feitas, nesse ano, o Estado assegurou
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75% do total da despesa em I&D. Já em Portugal continental, o privado investiu no mesmo período 1,5
mil milhões de euros em I&D, sendo responsável por cerca de 53% do investimento total que foi
realizado.

A desvantagem relativa do Algarve não se fica por aqui. Em 2019 existiam em Portugal continental 49
523 investigadores (medidos em equivalente a tempo integral). Desse universo, o Algarve captava
apenas 767, i.e., uns meros 1,55% do total. Lamentavelmente, mas sem surpresa, a esmagadora
maioria destes investigadores estavam ligados à Universidade do Algarve (620, ou 80% do total) e
apenas 136 trabalhavam no sector privado (18% do total). O contraste face a Portugal continental é
absoluto: em 2019, e retirando a região do Algarve, cerca de 39% dos investigadores disponíveis
laboravam no sector privado.

É imperioso reverter o statu quo descrito pelos parágrafos anteriores. Só assim conseguiremos
reposicionar o Algarve na cadeia de valor internacional. Em particular, é o aumento significativo do
investimento (e não da despesa) em I&D que pode ajudar a melhorar o tipo de emprego (e o padrão de
remuneração) que a região oferece, tema que já abordei anteriormente neste semanário. É também a
I&D que permite aumentar a nossa produtividade, factor crítico para melhorar a distribuição da riqueza
gerada na região. Este é o único caminho para alcançar um Algarve mais sustentável, mais resiliente e
menos dependente da miríade de fenómenos exógenos que nos afectam e que, por definição, não
controlamos.

Infelizmente, este é um caminho difícil e que requer o empenho de todos os agentes da região,
nomeadamente aqueles que, actuando dentro da esfera do sector público, podem ajudar a promover a
verdadeira mudança. Espero, pois, que o bom ano turístico que se avizinha não nos faça perder o foco
daquilo que, definitivamente, temos de fazer.
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