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Verão em alta. Algarve ganha com guerra e inflação mais baixa
face a outros destinos
Perspetivas são animadoras e procura deverá atingir valores próximos de 2019.
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Guerra na Ucrânia transforma Portugal no paraíso de verão
Perspetivas são animadoras e procura deverá atingir valores próximos de 2019. T uristas
estrangeiros fogem de destinos, como T urquia e Grécia e mercado nacional ganha com
isso. A noção de beneficiário líquido ganha cada vez mais terreno.

por Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto

Portugal poderá ser considerado um “beneficiário líquido” da atual situação geopolítica no leste europeu.
E se até à guerra, a localização do nosso país até era considerada uma desvantagem por ser periférica,
agora é vista como uma mais-valia tendo em conta que poderá capitalizar um acréscimo de turismo. A
garantia foi dada ao i por Paulo Rosa, economista do Banco Carregosa. Já antes Marcelo Rebelo de
Sousa tinha usado a mesma expressão e defendeu que “o inteligente é saber aproveitar essa ocasião”.

E o Presidente da República foi mais longe: “Tal como aconteceu, embora de forma muito diferente na
Segunda Guerra Mundial, somos de momento beneficiários líquidos da situação vivida: Portugal está
solidário na guerra, mas é visto como longínquo da guerra, é visto longínquo da guerra para o turismo, é
visto longínquo da guerra para o investimento”.

Os resultados estão à vista: o Algarve deverá atingir níveis recorde este verão, captando não só os
turistas tradicionais, mas também aqueles que querem fugir de destinos, como a Turquia devido à
proximidade com o conflito.
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E não só. Também o destino Portugal está a ganhar à Grécia devido à elevada taxa de vacinação. Diogo
Moreira da Cruz, português residente no Reino Unido, garante que o nosso destino está a ganhar cada
vez mais pontos face à concorrência. “Ninguém quer ir para a Turquia por causa da guerra, acham que
há uma proximidade perigosa e ninguém quer arriscar. Já a Grécia que era um país com bastante procura
por parte dos ingleses também foi perdendo terreno porque foram sendo divulgadas notícias de famílias
bloqueadas no aeroporto. Os ingleses odeiam restrições e confusões relacionadas com a covid. Ninguém
quer arriscar países confusos e aqui já tomos perceberem que Portugal com as vacinas e com o
formulário que precisam de preencher as coisas correm bem, como também saíram várias notícias de
Portugal ser considerado um dos países mais seguros. Nesta altura de guerra isso conta imenso”, diz ao
i.

Perspetivas animadoras

Os vários responsáveis do setor contactados pelo nosso jornal são unânimes em garantir que as
projeções são animadoras. Além de Portugal estar longe do conflito beneficia ainda do facto de ser
considerado um país seguro e ter uma taxa de inflação, apesar de alta, que fica aquém de outros países,
o que acabará por ser refletir no preço final. De acordo com os últimos dados da Comissão Europeia, a
inflação deverá subir para 4,4%, mas ficará aquém da Zona Euro que deverá ultrapassar os 6%.

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal não se mostra surpreendido com o sucesso do
destino de Portugal – ainda esta segunda-feira, a Comissão Europeia mostrou-se mais otimista do que o
Governo ao prever que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 5,8% este ano, afirmando que o setor dos
serviços, particularmente o do turismo internacional, irá recuperar “intensamente” face à base baixa dos
anos anteriores afetados pela pandemia – até tendo em conta o barómetro que foi a Páscoa, com
ocupações hoteleiras acima dos 80%. “Esperamos que este nível de ocupação se venha a verificar este
verão, pelo que este será sem dúvida o ano de início da recuperação do turismo, depois de dois anos de
pandemia e da quase estagnação da atividade turística”, diz ao i, Francisco Calheiros. E acrescenta: “Há
que destacar que os dados de março da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) que
demonstram que a recuperação das viagens aéreas já é uma realidade, sendo que os impactos do
conflito na Ucrânia sobre a procura de viagens aéreas foram globalmente bastante limitados, enquanto
os efeitos relacionados com a pandemia continuaram, em grande parte, confinados aos mercados
domésticos asiáticos.  Podemos, pois, com alguma segurança, dizer que em 2023 poderemos estar em
condições de voltar aos números de 2019”.

O responsável não hesita ao admitir que tem “plena noção que Portugal é um país seguro, em todos os
sentidos, um destino que tem excelente qualidade, uma grande diversidade de oferta e um clima
extraordinário, pelo que será normal que Portugal seja um país escolhido pelos turistas que antes
escolhiam destinos como a Turquia e a Grécia, mas que devido à instabilidade que se vive naquelas
geografias, optem por outros destinos, estando Portugal no topo das preferências”.

Valores de 2019

Para João Fernandes, presidente Associação de Turismo do Algarve (ATA) não há margem para dúvidas:
“Temos reservas, até outubro, superiores a 2019”, não só no alojamento, mas na animação turística,
no rent-a-car, no golfe e nas agências de viagens. “É um feito notável. Portugal como um todo – não é
só o Algarve – é o segundo país a retomar mais rapidamente o nível de ligações aéreas para outros
países, o que é muito relevante no espaço europeu. Também ao nível das reservas dos diferentes
subsetores do turismo, há uma crescente componente das chamadas reservas non refundable booking,
as chamadas reservas pré-pagas. O que mostra confiança que se vai concretizar essa reserva e que,
eventualmente, não haverá um cancelamento”, diz ao i.

De acordo com o responsável, o mercado britânico e o irlandês são os que estão a dar melhores notas
em termos recuperação, desde o período da Páscoa, no entanto, chama a atenção para a importância
dos turistas nacionais na época do verão. “O grande contingente é nacional e assim esperemos que
permaneça, assim como o mercado de proximidade de Espanha a que, naturalmente, se junta o
mercado britânico, alemão, holandês, irlandês, francês, entre muitos outros”.
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Uma opinião partilhada por Cristina Siza Vieira, presidente executiva da Associação da Hotelaria de
Portugal (AHP) ao garantir que as perspetivas são boas para o verão, tal como já tinha sido anunciado
no início do ano.”Estamos com uma situação de crescimento intenso e com uma procura muito grande
por Portugal e as reservas em relação ao Algarve apontam para que tenhamos um excelente verão”, diz
ao i, ainda assim, não se quer comprometer se vamos atingir os valores de 2019, ou seja, de pré-
pandemia. “Se vamos ficar como em 2019 ou não ainda não sabemos. De qualquer maneira tudo indica
que vamos ficar muito próximos aos níveis de 2019, depois logo veremos como é que fechamos o ano,
mas é natural que o verão atinja todos os resultados de 2019”.

Já em relação ao facto de podermos atingir taxas na ordem dos 100%, a responsável diz apenas que
“ainda é um bocadinho cedo para falar”, mas reconhece que os meses de verão estejam muito próximos
disso e, como tal, nessa altura, os preços deverão puxar pela rentabilidade da hotelaria”. Mas deixa um
alerta: “Apesar de ser um destino muito procurado pelos turistas nacionais é evidente que os proveitos
vindos dos turistas estrangeiros são superiores. É um destino de excelência dos mercados inglês, francês
, italiano e espanhol”. Uma situação que, segundo Siza Vieira, ganha maiores contornos quando estamos
atualmente a equilibrar os pratos da balança. “Como sabemos, nos anos da pandemia foi o mercado
nacional que mais nos procurou, mas desta vez, estamos a assistir claramente a uma afirmação do
destino Portugal/Algarve nos mercados emissores estrangeiros”.

Preços poderão subir

A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal admite que face a este aumento de
procura e acima de tudo à subida da taxa de inflação é de prever um crescimento em termos de valor.
“Naturalmente a inflação existe e não só os preços terão de acompanhar a inflação como se queremos
crescer em termos de resultados efetivos não se podem limitar a absorver a inflação, caso contrário o
resultado é neutro”.

E, de acordo com a responsável, os resultados estão à vista: “Vai haver naturalmente um crescimento
dos preços devido à inflação e, por outro lado, devido à lei da oferta e da procura. Havendo maior
procura por causa dos fenómenos, como a guerra da Ucrânia, o desvio dos fluxos para o Algarve é
natural que o preço cresça em função dessa maior procura”.

Ainda assim, Cristina Siza Vieira lembra que isso só é possível devido ao trabalho que tem sido feito nos
últimos anos, enquanto Portugal como destino turístico. “O facto de estarmos longe do conflito já o
éramos na Primavera Árabe e não foi só por sermos destinos de sol e praia que está a acontecer este
fenómeno. É preciso também ter em conta o nome consolidado de Portugal como destino turístico que
nos está a marcar e toda a boa publicidade, em que o nosso país já ocupa um espaço muito forte. É
toda uma soma de fatores que tornam o destino Portugal mais atrativo. O seu periférico ajuda, mas não
faz disto uma opção de escolha, se fossemos um mau destino por muito que tivéssemos distantes do
epicentro da guerra ninguém nos procurava”, refere ao i.

Também João Fernandes aponta para uma preferência por Portugal e pelo Algarve. “Um sinal que
também vemos logo de partida é a retoma das ligações aéreas. As companhias aéreas também têm
uma expectativa de procura e essa expectativa está-se a concretizar, a atrair a atenção dos turistas
europeus. Também o Brasil e os EUA começam a retomar as ligações, quando normalmente são os
últimos mercados a reagir por serem os mais distantes”. E tal, como Cristina Siza Vieira, o presidente da
Associação de Turismo do Algarve garante que esta atenção está a ser dada não só por Portugal estar
afastado do conflito, mas devido ao facto de Portugal e o Algarve em concreto, ter “reforçado a sua
notoriedade enquanto destino turístico e de ser visto como um destino seguro durante a própria
pandemia”, acrescenta ao nosso jornal.

De acordo com o responsável do turismo algarvio, essa retoma está a ser marcada por volume, mas
também por preço. “Estamos a praticar preços mais elevados porque temos custos também
significativamente mais elevados em todos os fatores de produção. Dos recursos humanos, à energia, às
matérias primas. E, portanto, naturalmente a venda tem que suportar também esses custos adicionais.
Mas, felizmente, com os dados que hoje dispomos, o nível de procura estará, no verão, muito próximo
– e poderá até superar 2019 quer em volume quer em preço, o que é importante para as empresas do
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Algarve e portuguesas em geral. Foram dois anos de perda que vai levar muitos anos a recuperar”.

Mão-de-obra. O verdadeiro problema

E, numa altura, em que a falta de mão-de-obra é transversal a todos os setores e uma verdadeira dor
de cabeça para alguns, o turismo não é exceção e ganha maiores contornos quando se perspetiva um
aumento da procura. João Fernandes não tem dúvidas: “A nossa principal dificuldade neste momento é
recrutar recursos humanos”. Ao i, o responsável acrescenta: “Sabemos que há um problema que é
estrutural”, que está relacionado com o facto de o país ter “uma demografia que é desfavorável na
medida em que há cada vez menos jovens e, na população ativa, há menos pessoas disponíveis”.

Mas não é o único problema. “Temos uma realidade estrutural que tem a ver com o bom desempenho
de turismo noutras regiões onde nós, no Algarve, íamos muitas vezes recrutar pessoas”, ao Alentejo,
Centro e no Norte. “Felizmente, nessas regiões hoje já há turismo e, portanto, essas pessoas fixam-se
e já não vêm trabalhar muitas vezes para o Algarve”. Junta-se o facto de, durante a pandemia, “muitas
pessoas terem mudado de setor e muitos emigrantes que trabalhavam nesta área regressaram aos seus
países.

Mas defende que o Governo “tem estado atento a esta matéria, nomeadamente através do acordo de
mobilidade com a CPLP que já foi subscrito por oito países”. Ainda assim, diz, “é preciso que esta
subscrição encontre igual rapidez na regulação que cada país produz para que este acordo se possa
tornar efetivo”. E não é o único acordo. João Fernandes recorda os acordos bilaterais com a Índia e com
Marrocos que defende que “são boas oportunidades” mas que, “no curto prazo, ainda não produziram
os efeitos que gostaríamos”.

Além disso, diz que está a ser feito um trabalho contínuo com o Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP) para que todos os inscritos nos centros de emprego “tenham uma oportunidade de
trabalho porque há muitas oportunidades mas não chega”.

Lembrando que também países como Espanha, Grécia, Reino Unido e outros países europeus sofrem
com este problema, João Fernandes diz que esta é uma situação que “temos que tentar ultrapassar e
usar todos os mecanismos de recrutamento interno ou externo mas é, de facto, a maior dificuldade
neste momento”.

O responsável lembrou ainda a presença de dois dias da secretária de Estado do Turismo na região, onde
reuniu com vários agentes locais e onde foram debatidas também estas questões. “para trilharmos o
futuro e não ficarmos presos neste problema”. E não deixou de parte o facto de a Comissão Europeia
apontar Portugal como o país com perspetiva de crescimento mais favorável no seio da UE identificando
como razão o setor do turismo. “É porque tem uma capacidade de reagir e de se articular com outras
áreas”, finaliza.

Também Francisco Calheiros defende que este é um problema “que se coloca em todo o país e é
transversal a muitos setores da economia e, claro, também atinge o turismo”. E diz que na CTP esse é
um tema que preocupa. “Mas estamos atentos e temos como prioridade agilizar o quanto antes as
melhores soluções que permitam encontrar para o turismo a mão-de-obra suficiente e de qualidade para
responder à elevada procura de turistas que teremos este verão”.

Mas não tem dúvidas: “É um problema estrutural, que carece de intervenção governamental o quanto
antes, pelo que teremos de olhar para o futuro e juntos, empresas e Governo, encontrar soluções
estruturantes de médio e longo prazo”.

Já para Cristina Siza Vieira, este não é um problema apenas português mas que se alastra a toda a
Europa Ocidental. “Estamos neste momento a verificar um problema muito sério de escassez de
recursos humanos, particularmente para a nossa indústria”. E vai mais longe: “Estamos numa situação
em que a escassez de recursos humanos pode prejudicar a qualidade de serviço e esse é um ponto
crítico”, lembrando que “para crescermos em termos valor e para atendermos bem precisamos de
pessoas para que nos possamos posicionar, em termos de preço a outro nível. Temos um serviço
excelente, mas esse serviço excelente só se faz com pessoas. E neste momento, a escassez, por um
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lado, a rotatividade por outro, dificultam o serviço prestado. Sem pessoas não conseguimos prestar um
bom serviço”.

É aí que a AHP diz estar a fazer pressão para que o acordo entre Portugal e os países da CPLP avance
com a facilitação de emissão de vistos de trabalhos, “tal como estava prometido e francamente não se
vê que vá por bom caminho”.

Para Cristina Siza Vieira “os resultados não estão à vista”. E deixa um exemplo: “O caso de Cabo Verde
que tem uma taxa de desemprego entre os 14 e os 15% que tem uma escola de hotelaria e onde há
operadores turísticos presentes em Cabo Verde, há grande vontade de vir, mas as dificuldades são
grandes”.

Questionada sobre se os refugiados ucranianos podem fazer parte da solução, a responsável diz que
“não falamos de um volume substancial apesar dos protocolos”. Em números, deveremos andar nas 70
pessoas que estarão a trabalhar na hotelaria, “mas a língua é uma barreira, sobretudo para determinadas
funções”. No entanto, diz que existe outro tipo de trabalho que pode ser desenvolvido “e da parte deles
há muita vontade de trabalhar e de se integrarem no mercado de trabalho, mas é uma situação em que
eles próprios encaram como transitório”.
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Algarve ganha com guerra e inflação mais baixa face a outros
destinos
Perspetivas são animadoras e procura deverá atingir valores próximos de 2019. T uristas
estrangeiros fogem de destinos, como T urquia e Grécia e mercado nacional ganha com
isso. A noção de beneficiário líquido ganha cada vez mais terreno.

por Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto

Portugal poderá ser considerado um “beneficiário líquido” da atual situação geopolítica no leste europeu.
E se até à guerra, a localização do nosso país até era considerada uma desvantagem por ser periférica,
agora é vista como uma mais-valia tendo em conta que poderá capitalizar um acréscimo de turismo. A
garantia foi dada ao i por Paulo Rosa, economista do Banco Carregosa. Já antes Marcelo Rebelo de
Sousa tinha usado a mesma expressão e defendeu que “o inteligente é saber aproveitar essa ocasião”.

E o Presidente da República foi mais longe: “Tal como aconteceu, embora de forma muito diferente na
Segunda Guerra Mundial, somos de momento beneficiários líquidos da situação vivida: Portugal está
solidário na guerra, mas é visto como longínquo da guerra, é visto longínquo da guerra para o turismo, é
visto longínquo da guerra para o investimento”.

Os resultados estão à vista: o Algarve deverá atingir níveis recorde este verão, captando não só os
turistas tradicionais, mas também aqueles que querem fugir de destinos, como a Turquia devido à
proximidade com o conflito.

E não só. Também o destino Portugal está a ganhar à Grécia devido à elevada taxa de vacinação. Diogo
Moreira da Cruz, português residente no Reino Unido, garante que o nosso destino está a ganhar cada
vez mais pontos face à concorrência. “Ninguém quer ir para a Turquia por causa da guerra, acham que
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há uma proximidade perigosa e ninguém quer arriscar. Já a Grécia que era um país com bastante procura
por parte dos ingleses também foi perdendo terreno porque foram sendo divulgadas notícias de famílias
bloqueadas no aeroporto. Os ingleses odeiam restrições e confusões relacionadas com a covid. Ninguém
quer arriscar países confusos e aqui já tomos perceberem que Portugal com as vacinas e com o
formulário que precisam de preencher as coisas correm bem, como também saíram várias notícias de
Portugal ser considerado um dos países mais seguros. Nesta altura de guerra isso conta imenso”, diz ao
i.

Perspetivas animadoras

Os vários responsáveis do setor contactados pelo nosso jornal são unânimes em garantir que as
projeções são animadoras. Além de Portugal estar longe do conflito beneficia ainda do facto de ser
considerado um país seguro e ter uma taxa de inflação, apesar de alta, que fica aquém de outros países,
o que acabará por ser refletir no preço final. De acordo com os últimos dados da Comissão Europeia, a
inflação deverá subir para 4,4%, mas ficará aquém da Zona Euro que deverá ultrapassar os 6%.

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal não se mostra surpreendido com o sucesso do
destino de Portugal – ainda esta segunda-feira, a Comissão Europeia mostrou-se mais otimista do que o
Governo ao prever que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 5,8% este ano, afirmando que o setor dos
serviços, particularmente o do turismo internacional, irá recuperar “intensamente” face à base baixa dos
anos anteriores afetados pela pandemia – até tendo em conta o barómetro que foi a Páscoa, com
ocupações hoteleiras acima dos 80%. “Esperamos que este nível de ocupação se venha a verificar este
verão, pelo que este será sem dúvida o ano de início da recuperação do turismo, depois de dois anos de
pandemia e da quase estagnação da atividade turística”, diz ao i, Francisco Calheiros. E acrescenta: “Há
que destacar que os dados de março da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) que
demonstram que a recuperação das viagens aéreas já é uma realidade, sendo que os impactos do
conflito na Ucrânia sobre a procura de viagens aéreas foram globalmente bastante limitados, enquanto
os efeitos relacionados com a pandemia continuaram, em grande parte, confinados aos mercados
domésticos asiáticos.  Podemos, pois, com alguma segurança, dizer que em 2023 poderemos estar em
condições de voltar aos números de 2019”.

O responsável não hesita ao admitir que tem “plena noção que Portugal é um país seguro, em todos os
sentidos, um destino que tem excelente qualidade, uma grande diversidade de oferta e um clima
extraordinário, pelo que será normal que Portugal seja um país escolhido pelos turistas que antes
escolhiam destinos como a Turquia e a Grécia, mas que devido à instabilidade que se vive naquelas
geografias, optem por outros destinos, estando Portugal no topo das preferências”.

Valores de 2019

Para João Fernandes, presidente Associação de Turismo do Algarve (ATA) não há margem para dúvidas:
“Temos reservas, até outubro, superiores a 2019”, não só no alojamento, mas na animação turística,
no rent-a-car, no golfe e nas agências de viagens. “É um feito notável. Portugal como um todo – não é
só o Algarve – é o segundo país a retomar mais rapidamente o nível de ligações aéreas para outros
países, o que é muito relevante no espaço europeu. Também ao nível das reservas dos diferentes
subsetores do turismo, há uma crescente componente das chamadas reservas non refundable booking,
as chamadas reservas pré-pagas. O que mostra confiança que se vai concretizar essa reserva e que,
eventualmente, não haverá um cancelamento”, diz ao i.

De acordo com o responsável, o mercado britânico e o irlandês são os que estão a dar melhores notas
em termos recuperação, desde o período da Páscoa, no entanto, chama a atenção para a importância
dos turistas nacionais na época do verão. “O grande contingente é nacional e assim esperemos que
permaneça, assim como o mercado de proximidade de Espanha a que, naturalmente, se junta o
mercado britânico, alemão, holandês, irlandês, francês, entre muitos outros”.

Uma opinião partilhada por Cristina Siza Vieira, presidente executiva da Associação da Hotelaria de
Portugal (AHP) ao garantir que as perspetivas são boas para o verão, tal como já tinha sido anunciado
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no início do ano.”Estamos com uma situação de crescimento intenso e com uma procura muito grande
por Portugal e as reservas em relação ao Algarve apontam para que tenhamos um excelente verão”, diz
ao i, ainda assim, não se quer comprometer se vamos atingir os valores de 2019, ou seja, de pré-
pandemia. “Se vamos ficar como em 2019 ou não ainda não sabemos. De qualquer maneira tudo indica
que vamos ficar muito próximos aos níveis de 2019, depois logo veremos como é que fechamos o ano,
mas é natural que o verão atinja todos os resultados de 2019”.

Já em relação ao facto de podermos atingir taxas na ordem dos 100%, a responsável diz apenas que
“ainda é um bocadinho cedo para falar”, mas reconhece que os meses de verão estejam muito próximos
disso e, como tal, nessa altura, os preços deverão puxar pela rentabilidade da hotelaria”. Mas deixa um
alerta: “Apesar de ser um destino muito procurado pelos turistas nacionais é evidente que os proveitos
vindos dos turistas estrangeiros são superiores. É um destino de excelência dos mercados inglês, francês
, italiano e espanhol”. Uma situação que, segundo Siza Vieira, ganha maiores contornos quando estamos
atualmente a equilibrar os pratos da balança. “Como sabemos, nos anos da pandemia foi o mercado
nacional que mais nos procurou, mas desta vez, estamos a assistir claramente a uma afirmação do
destino Portugal/Algarve nos mercados emissores estrangeiros”.

Preços poderão subir

A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal admite que face a este aumento de
procura e acima de tudo à subida da taxa de inflação é de prever um crescimento em termos de valor.
“Naturalmente a inflação existe e não só os preços terão de acompanhar a inflação como se queremos
crescer em termos de resultados efetivos não se podem limitar a absorver a inflação, caso contrário o
resultado é neutro”.

E, de acordo com a responsável, os resultados estão à vista: “Vai haver naturalmente um crescimento
dos preços devido à inflação e, por outro lado, devido à lei da oferta e da procura. Havendo maior
procura por causa dos fenómenos, como a guerra da Ucrânia, o desvio dos fluxos para o Algarve é
natural que o preço cresça em função dessa maior procura”.

Ainda assim, Cristina Siza Vieira lembra que isso só é possível devido ao trabalho que tem sido feito nos
últimos anos, enquanto Portugal como destino turístico. “O facto de estarmos longe do conflito já o
éramos na Primavera Árabe e não foi só por sermos destinos de sol e praia que está a acontecer este
fenómeno. É preciso também ter em conta o nome consolidado de Portugal como destino turístico que
nos está a marcar e toda a boa publicidade, em que o nosso país já ocupa um espaço muito forte. É
toda uma soma de fatores que tornam o destino Portugal mais atrativo. O seu periférico ajuda, mas não
faz disto uma opção de escolha, se fossemos um mau destino por muito que tivéssemos distantes do
epicentro da guerra ninguém nos procurava”, refere ao i.

Também João Fernandes aponta para uma preferência por Portugal e pelo Algarve. “Um sinal que
também vemos logo de partida é a retoma das ligações aéreas. As companhias aéreas também têm
uma expectativa de procura e essa expectativa está-se a concretizar, a atrair a atenção dos turistas
europeus. Também o Brasil e os EUA começam a retomar as ligações, quando normalmente são os
últimos mercados a reagir por serem os mais distantes”. E tal, como Cristina Siza Vieira, o presidente da
Associação de Turismo do Algarve garante que esta atenção está a ser dada não só por Portugal estar
afastado do conflito, mas devido ao facto de Portugal e o Algarve em concreto, ter “reforçado a sua
notoriedade enquanto destino turístico e de ser visto como um destino seguro durante a própria
pandemia”, acrescenta ao nosso jornal.

De acordo com o responsável do turismo algarvio, essa retoma está a ser marcada por volume, mas
também por preço. “Estamos a praticar preços mais elevados porque temos custos também
significativamente mais elevados em todos os fatores de produção. Dos recursos humanos, à energia, às
matérias primas. E, portanto, naturalmente a venda tem que suportar também esses custos adicionais.
Mas, felizmente, com os dados que hoje dispomos, o nível de procura estará, no verão, muito próximo
– e poderá até superar 2019 quer em volume quer em preço, o que é importante para as empresas do
Algarve e portuguesas em geral. Foram dois anos de perda que vai levar muitos anos a recuperar”.
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Mão-de-obra. O verdadeiro problema

E, numa altura, em que a falta de mão-de-obra é transversal a todos os setores e uma verdadeira dor
de cabeça para alguns, o turismo não é exceção e ganha maiores contornos quando se perspetiva um
aumento da procura. João Fernandes não tem dúvidas: “A nossa principal dificuldade neste momento é
recrutar recursos humanos”. Ao i, o responsável acrescenta: “Sabemos que há um problema que é
estrutural”, que está relacionado com o facto de o país ter “uma demografia que é desfavorável na
medida em que há cada vez menos jovens e, na população ativa, há menos pessoas disponíveis”.

Mas não é o único problema. “Temos uma realidade estrutural que tem a ver com o bom desempenho
de turismo noutras regiões onde nós, no Algarve, íamos muitas vezes recrutar pessoas”, ao Alentejo,
Centro e no Norte. “Felizmente, nessas regiões hoje já há turismo e, portanto, essas pessoas fixam-se
e já não vêm trabalhar muitas vezes para o Algarve”. Junta-se o facto de, durante a pandemia, “muitas
pessoas terem mudado de setor e muitos emigrantes que trabalhavam nesta área regressaram aos seus
países.

Mas defende que o Governo “tem estado atento a esta matéria, nomeadamente através do acordo de
mobilidade com a CPLP que já foi subscrito por oito países”. Ainda assim, diz, “é preciso que esta
subscrição encontre igual rapidez na regulação que cada país produz para que este acordo se possa
tornar efetivo”. E não é o único acordo. João Fernandes recorda os acordos bilaterais com a Índia e com
Marrocos que defende que “são boas oportunidades” mas que, “no curto prazo, ainda não produziram
os efeitos que gostaríamos”.

Além disso, diz que está a ser feito um trabalho contínuo com o Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP) para que todos os inscritos nos centros de emprego “tenham uma oportunidade de
trabalho porque há muitas oportunidades mas não chega”.

Lembrando que também países como Espanha, Grécia, Reino Unido e outros países europeus sofrem
com este problema, João Fernandes diz que esta é uma situação que “temos que tentar ultrapassar e
usar todos os mecanismos de recrutamento interno ou externo mas é, de facto, a maior dificuldade
neste momento”.

O responsável lembrou ainda a presença de dois dias da secretária de Estado do Turismo na região, onde
reuniu com vários agentes locais e onde foram debatidas também estas questões. “para trilharmos o
futuro e não ficarmos presos neste problema”. E não deixou de parte o facto de a Comissão Europeia
apontar Portugal como o país com perspetiva de crescimento mais favorável no seio da UE identificando
como razão o setor do turismo. “É porque tem uma capacidade de reagir e de se articular com outras
áreas”, finaliza.

Também Francisco Calheiros defende que este é um problema “que se coloca em todo o país e é
transversal a muitos setores da economia e, claro, também atinge o turismo”. E diz que na CTP esse é
um tema que preocupa. “Mas estamos atentos e temos como prioridade agilizar o quanto antes as
melhores soluções que permitam encontrar para o turismo a mão-de-obra suficiente e de qualidade para
responder à elevada procura de turistas que teremos este verão”.

Mas não tem dúvidas: “É um problema estrutural, que carece de intervenção governamental o quanto
antes, pelo que teremos de olhar para o futuro e juntos, empresas e Governo, encontrar soluções
estruturantes de médio e longo prazo”.

Já para Cristina Siza Vieira, este não é um problema apenas português mas que se alastra a toda a
Europa Ocidental. “Estamos neste momento a verificar um problema muito sério de escassez de
recursos humanos, particularmente para a nossa indústria”. E vai mais longe: “Estamos numa situação
em que a escassez de recursos humanos pode prejudicar a qualidade de serviço e esse é um ponto
crítico”, lembrando que “para crescermos em termos valor e para atendermos bem precisamos de
pessoas para que nos possamos posicionar, em termos de preço a outro nível. Temos um serviço
excelente, mas esse serviço excelente só se faz com pessoas. E neste momento, a escassez, por um
lado, a rotatividade por outro, dificultam o serviço prestado. Sem pessoas não conseguimos prestar um
bom serviço”.

14/28



É aí que a AHP diz estar a fazer pressão para que o acordo entre Portugal e os países da CPLP avance
com a facilitação de emissão de vistos de trabalhos, “tal como estava prometido e francamente não se
vê que vá por bom caminho”.

Para Cristina Siza Vieira “os resultados não estão à vista”. E deixa um exemplo: “O caso de Cabo Verde
que tem uma taxa de desemprego entre os 14 e os 15% que tem uma escola de hotelaria e onde há
operadores turísticos presentes em Cabo Verde, há grande vontade de vir, mas as dificuldades são
grandes”.

Questionada sobre se os refugiados ucranianos podem fazer parte da solução, a responsável diz que
“não falamos de um volume substancial apesar dos protocolos”. Em números, deveremos andar nas 70
pessoas que estarão a trabalhar na hotelaria, “mas a língua é uma barreira, sobretudo para determinadas
funções”. No entanto, diz que existe outro tipo de trabalho que pode ser desenvolvido “e da parte deles
há muita vontade de trabalhar e de se integrarem no mercado de trabalho, mas é uma situação em que
eles próprios encaram como transitório”.
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Dependência do turismo mantém o Algarve refém das baixas
qualificações e salários
A universidade atrai alunos com um slogan apelativo: “Estudar onde é bom viver.”
T erminado o curso, os diplomados estão condenados a ser empregados de hotel ou bar.
Ou a sair de uma região onde a formação não é valorizada.

Um quadro superior aufere, em média, menos 514 euros no Algarve do que se estivesse noutra região
do país. Os dados publicados pelo INE, referentes a 2019 (período pré-pandémico), traduzem uma
realidade bem conhecida. Quem tem qualificações superiores não é quem mais ganha no Algarve.
“Trabalhar aqui é menos interessante do que fazê-lo noutra região do país”, comenta o representante
regional da Ordem dos Economistas, Luís Serra Coelho, também professor da Universidade do Algarve
(UAlg), referindo-se aos diplomados que não encontram emprego compatível com as suas habilitações.
Os empresários, por outro lado, reclamam que não há mão-de-obra que chegue para satisfazer a
procura — e não é apenas no sector do turismo.

A questão dos recursos humanos disponíveis, prossegue Luís Coelho, é um dos principais desafios com
que o Algarve se confronta. “Estamos numa região com uma economia baseada num trabalho pouco
qualificado”, sublinha. No país, a taxa média de jovens (18 aos 22 anos) a frequentar o ensino superior
no país situa-se em 40%, mas na Universidade do Algarve fica-se por pouco mais de metade — 22%
(INE, 2021).

Chegados ao mercado de trabalho, um quadro superior aufere, em média, os tais menos 514 euros/mês
do que se optasse por fazer carreira noutra região. Os dados, disponibilizados pela Pordata, referentes a
2019, mostram, porém, uma realidade contrária. Um trabalhador não qualificado, com o 1.º ciclo do
ensino básico, ganha mais 21,6 euros do que a média de Portugal continental.

Mesmo assim, persistem problemas. O Verão que se aproxima apresenta-se com cenários de “casa
cheia”: turistas em massa, com os preços a disparar. No grupo dos hotéis Tivoli (seis unidades), a tabela
do alojamento aumentou 30 a 40 euros/dia em relação a 2019. Situação idêntica verifica-se noutras
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cadeias hoteleiras. Os anúncios, entretanto, começaram a surgir nas ruas. “Empregados de mesa e
ajudantes de cozinha precisam-se”. Mas embora os preços aumentem para o cliente, os salários não
acompanham.

O coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares,
Tiago Jacinto, critica a situação: “Se derem melhores condições de trabalho e salário, não faltarão
trabalhadores.” Mas a generalidade das empresas do sector, diz o sindicalista, paga o salário mínimo
(705 euros).

Uma economia de baixos salários
Lucília Santos, de 62 anos, trabalha na copa de um restaurante de Vilamoura. O ordenado é de 750
euros (ilíquidos). “Pago 400 euros de renda de casa em Quarteira.” O contrato foi assinado há 15 anos,
quando se deslocou de Setúbal para o Algarve. “Agora, por um T1 pedem 800 euros, e não se
encontra”, refere. Outros trabalhadores do sector turístico, para conseguirem ter melhores rendimentos,
arrendam a casa onde vivem durante o Verão e vão viver para o parque de campismo.

Lucília complementa o magro salário fazendo limpezas numa casa particular. “Vida de pobre”, desabafa.
A economia paralela, reconhece, é uma “prática instituída, mas não beneficia ninguém” porque, quando
se chega à idade da reforma, “nota-se a diferença entre quem fez descontos e quem recebeu por baixo
da mesa”.

Começou a trabalhar aos 16 anos. Em circunstâncias normais, diz, poderia optar pela aposentação
antecipada por ter uma longa carreira contributiva: “Pedi uma simulação, e receberia pouco mais de 300
euros/mês — não posso parar, tenho contas por pagar.”

O restaurante onde Lucília Santos exerce a actividade, por estar muito vocacionado para o cliente
golfista, diz, “trabalha muito bem todo o ano”. O mesmo não sucede com outros estabelecimentos e
empreendimentos turísticos da zona. Uma vez terminado o Verão, fecham porta e mandam o pessoal
para o desemprego. No final de Março, encontravam-se inscritos nos centros de emprego 18.589
trabalhadores. Do total de desempregados, 30% possuíam o ensino secundário e cerca de 8% o ensino
superior.

“Queremos pessoas para trabalhar e não se encontra”, queixa-se o director regional dos hotéis Tivoli,
Jorge Beldade, criticando: “Os desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP), na maioria dos casos, apresentam-se de uma forma desleixada, no vestuário e na atitude, para
não serem admitidos. Preferem o subsídio.”

Recentemente, para discutir o assunto e encarar estas e outras acusações, as associações patronais
representativas do sector reuniram-se na Região de Turismo do Algarve (RTA) com o IEFP. “Vamos
desenvolver um projecto-piloto no recrutamento de trabalhadores”, afirmou ao PÚBLICO o presidente da
RTA, João Fernandes, adiantando: “Os técnicos do IEFP passaram a estar presentes nas entrevistas dos
candidatos a emprego.” Em paralelo, acrescentou, estão a ser desenvolvidos esforços com outras
entidades para atrair imigrantes.

Mas a questão de fundo é sempre a mesma: o ordenado que se recebe ao fim de um mês. “Se tivesse
duas centenas de pedreiros e outros tantos empregados de mesa, colocava-os todos numa semana”,
declara Pedro Melo, gerente da Visa Tempo (empresa de trabalho temporário). O problema é que o
salário, admite, pode não ser atractivo. “Um montador de cozinhas recebe 900 ou mil euros/mês,
enquanto o mesmo operário especializado na Suíça aufere cinco mil francos (3600 euros)”, compara.
Sobre a falta de trabalhadores na construção civil, outra das áreas muito carenciadas, repete-se o
cenário “Chegamos a enviar montadores de ferro para a Alemanha, onde recebem três mil euros líquidos
e direito a duas viagens por ano a Portugal.”

Nos últimos dois anos, período em que pandemia colocou a vida das pessoas entre parêntesis, alguns
trabalhadores do turismo encontraram alternativa de trabalho nos lares e centros de dia. “Mas já
estamos, novamente, com falta de gente para trabalhar”, diz a provedora da Santa Casa de Albufeira,
Patrícia Seromenho, quadro do IEFP, lembrando que nem tudo o que luz é ouro nas praias de areia
dourada. “Há muita gente a viver na pobreza”, enfatiza.

O presidente da câmara, José Carlos Rolo, sugere a construção de habitação, a preços controlados,
como uma das formas de atrair trabalhadores. Embora o número de casas milionárias continue a
crescer, os indicadores da CCDR revelam uma região de grandes assimetrias. No país, 3,9% dos
portugueses viviam, em 2020, em condições precárias de habitação, no Algarve esse valor situava-se
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nos 6,4%. Os novos Planos Directores Municipais (PDM), em fase de revisão, defende o autarca, deviam
prever “medidas de excepção” no ordenamento do território para beneficiar as classes sociais mais
desfavorecidas no que toca à habitação.

A puxar para baixo
A política de baixa remuneração acaba por se repercutir em todos os sectores de actividade na região. A
Universidade do Algarve tem como slogan “Estudar onde é bom viver”. Trabalhar é que já não é assim
tão atractivo para quem pensa fazer carreira em investigação e ciência. A falta de médicos especialistas
no Hospital de Faro é, porventura, a face mais visível de um fenómeno que se estende a outras áreas. “A
região tem um grau de especialização [turismo] que torna difícil a criação de trabalho bem remunerado”,
refere Luís Coelho, professor da UAlg.

O grosso do capital humano é formado por pessoas com habilitações e formação profissional abaixo da
média. No país, o abandono precoce de educação e formação é de 5,9% (2019), no Algarve chega a ser
três vezes mais — 19,9%. O dirigente sindical Tiago Jacinto aponta o fim da obrigação, a partir de 2012,
da abolição da “carteira profissional” no turismo como uma explicação possível, criticando o impacto que
essa decisão teve a outro nível: “Deixou de existir progressão de carreiras e o resultado está à
vista — cada vez há mais reclamações no serviço que é prestado ao cliente.”

“Os quadros que pensam, e que tomam decisões, esses não estão cá”, diz Luís Coelho, lembrando que a
maior parte dos grupos de hotelaria e turismo é administrada a partir de outras regiões do país ou do
estrangeiro. A oferta e a procura de emprego na região resumem-se praticamente ao trabalho intensivo
na época turística. Um trabalho pouco qualificado e mal remunerado que se deve à cultura intensiva do
turismo

Este sector, no contexto da economia regional, acentua-se ano após ano: 40% do Valor Acrescentado
Bruto (VAB) produzido na região está directamente concentrado nos sectores do comércio, transporte e
turismo. Os sectores primário e secundário não chegam aos 9%.

“O turismo só tem a ganhar com a diversificação da base económica”, diz o presidente da Região de
Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, sublinhando que esta actividade, se bem aproveitada,
poderia ter um efeito multiplicador transversal a toda a sociedade. Note-se que, em termos de
rendimentos, o Algarve é considerado uma região rica. A questão é o desequilíbrio na distribuição desta
riqueza.

Também a provedora da Misericórdia de Albufeira insiste na necessidade de “diversificar a base
económica”. A situação, descreve, pode ser ilustrada com uma metáfora: “O barco, com a pandemia,
sofreu um rombo no casco, mas a continuar pelo mesmo caminho [modelo turístico] nem a Marrocos
chega.”

A criação de “emprego de qualidade” foi um dos compromissos assumidos por Portugal na cimeira do
Porto (7 de Maio de 2021), subordinada ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Um outro objectivo, saído
desse encontro, foi a meta de garantir uma percentagem de 60% de jovens com 20 anos a frequentar o
ensino superior em 2030 — o que significa quase triplicar o número de alunos que frequentam a
Universidade do Algarve.

Embora o Programa Operacional (PO) regional (2021-2027) disponha de um adicional de 300 milhões
para diversificar a base económica regional, apostando na ciência e na investigação, não há efeitos
visíveis desse investimento, mantendo-se a aposta num único sector que, em vez de ser motor dos
outros, os puxa para baixo.

O presidente da CCDR-Algarve, José Apolinário, manifesta-se “firmemente” empenhado no cumprimento
dos objectivos do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). “Investir na escolaridade é um desígnio
essencial para a diversificação da base económica”, enfatiza. A região, de acordo com o estudo
apresentado pelo director regional da Ordem dos Economistas, “é incapaz de criar/segurar o seu capital
humano mais diferenciado”. Apolinário considera que a verdadeira massa crítica, que possa fazer a
diferença, se encontra “na universidade, e estão a ser dados passos significativos nas áreas das
tecnologias de informação e comunicação (TIC)”, sublinha.

Luís Coelho aponta um exemplo de como a riqueza gerada pelo turismo olha para as praias mas esquece
a biologia marinha: “Os diplomados nesta área não encontram trabalho e quando emigram dão cartas no
estrangeiro.” A carreira de investigador, à semelhança do que se passa no resto do país, não é atractiva.
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Mas o Algarve é uma das regiões que ficam mal na fotografia quando se analisam os números do INE
(2019). A percentagem média dos alunos com diploma do ensino superior nas áreas da Ciência e
Tecnologia (C&T) é de 20,9% no país, na UAlg é menos de metade — 8, 6%.

As condições geográficas — e, excepcionais, em termos turísticos — levam a que o turismo exiba o selo
de “excelência”, atraindo um número cada vez maior de clientes. Porém, os estudos comprovam que
uma região praticamente dependente de um monoproduto corre o risco de se afundar. Quando os
grandes operadores “batem asas” e voam para outros destinos, treme todo o tecido social e
económico. E as alterações climáticas, entretanto, vão deixando avisos numa faixa litoral onde os
investidores continuam a meter todos os “ovos” no cesto do futuro.
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Sara Marote: "A Madeira é um destino para todos e de ano
inteiro"
A nova diretora executiva da Associação de Promoção da Madeira diz que é preciso reter
a mensagem de que a região é um destino turístico com uma série de atividades que pode
fazer o ano todo.

Na primeira grande entrevista desde que assumiu a direção executiva da Associação de Promoção da
Madeira, em fevereiro, Sara Marote, revela ao Económico Madeira o esforço que tem sido feito para
tornar a região um destino turístico com ofertas durante o ano inteiro, e também como a promoção da
Madeira é feita junto dos vários mercados.

Entre os mercados emergentes identificou  os países de leste, Polónia e o báltico. Que tipo de influência
podem ter estes mercados? Podem assumir a importância de mercados mais tradicionais como
Alemanha, Reino Unido, França?

Isso é uma previsão muito ambiciosa porque eles ainda têm um expressão pequena de crescimento, e
desde logo em termos de tradição já somos visitados por alemães, ingleses, já há décadas. Eu acredito
que o potencial é grande, acredito que os números cresçam bastante, porque nós temos tudo o que eles
valorizam.

Tem existido uma maior aposta em termos de promoção junto desses mercados ….

Estamos sempre atentos a oportunidades. Nós estamos sempre muito junto dos agentes do setor. A
Associação de Promoção da Madeira não promove apenas através de marketing, e de campanhas de
marketing direto. Nós temos campanhas co-branded, nós temos parcerias com os agentes principais,
tour operadores, companhias aéreas, de todos esses países. Nós apoiamos em termos de campanhas
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de marketing a promoção do destino através dessas entidades que no fundo são as que vão trazer
turistas. Estamos constantemente à procura de novas oportunidades, novos parceiros. Fazemos uma
avaliação importante dos business cases que nos são trazidos em termos de número de pessoas, de
nicho de mercado. Nós também avaliamos o tipo de turistas que esses países e esses agentes nos
trazem. E fazemos uma avaliação tendo em consideração todos esses aspetos que são importantes
para o destino.

Estamos muito próximos deles. Apoiamos. Não só marketing direto, mas também co-branded, no fundo
em parceria com eles. Nós é que lhes damos os conteúdos, nós é que lhes entregamos as fotografias
que devem publicar, os próprios conteúdos. Nós somos muito cuidadosos para que eles alinhem a sua
estratégia de marketing e promoção da Madeira aquilo que são os objetivos promocionais da Associação
de Promoção da Madeira.

É um trabalho de equipa que fazemos com eles. Temos pessoas dedicadas exclusivamente à validação
das  campanhas co-branded que fazemos com os nossos operadores.

Na promoção do destino tem existido uma tentativa de colagem do destino a vários tipos de atividades
como a serra, o mar. Já não se vê o destino como um destino mais sénior. Que impacto é que esta
estratégia tem trazido na atração e diversificação de públicos?

Nós temos aproveitado as oportunidades todas que nos surgem. Temos uma mistura fabulosa de
montanha, mar, e cultura. E cultura entenda-se é património, gastronomia, a nossa história, tudo isso.
Temos tido oportunidade e temos agarrado e temos apoiado. Temos apoiado vários iniciativas como o
Oceanman, os trails, Miut’s. Temos sido visitados por surfistas que já escolhem o destino para a prática
do desporto. E não há dúvidas nenhumas que nós temos todas as condições para poder receber esse
turista e produto que só vem valorizar a Madeira. Lançamos o novo site Madeira Ocean and Trails que
pretende agregar toda a informação relevante para os nossos visitantes e atividades de mar e serra.
Tem toda a informação disponível e necessária para poder fazer a prática de desportos tanto de mar e
serra. E tem sido um sucesso.

Temos também feito parcerias com marcas. Dou-lhe o exemplo da Deeply. Traz-nos um público jovem,
uma camada jovem que arrasta atrás de si uma série de pessoas. São os tais influencers que são
também um meio importantíssimo, e um veiculo importantíssimo, de promoção do nosso destino. São
pessoas que se destacam na suas redes sociais, e pela influência que podem ter sobre os seus
seguidores. Tudo isso conjugado e todas estas atividades fantásticas. Acho que as pessoas procuram
novos desafios e experiências e a Madeira é rica em proporcionar essas novas experiências e desafios de
férias por assim dizer. E mesmo a prática do desporto. Tivemos o campeonato do mundo de fotografia
subaquática no ano passado. Vamos ter o europeu este ano.

Com o apoio que demos adquirimos os direitos de utilização das fotografias. Que são absolutamente
incríveis.

Esta ideia de que o destino Madeira era de um público mais sénior já não corresponde à realidade ….

De maneira nenhuma. A Madeira é um destino para todos e de ano inteiro. É muito importante que se
retenha essa mensagem. Que é isso que nós tentamos transmitir. E temos de continuar o nosso
empenho em que não é um destino só de verão. É um destino de ano inteiro. Onde quem nos escolhe
vem e vai ter sempre uma série de atividades que pode fazer o ano todo. E que na realidade é isso que
acontece.

Nas filmagens da Deeply. O testemunho que a surfista nos deu é que num dia só vive as estações todas
do ano. Teve chuva, sol, frio, calor, e pode usufruir. E depois há outra coisa importantíssima. Podem ir de
um sítio a outro, do mar à serra, sem exagero, em 30-45 minutos. Isto é um privilégio ao alcance de
poucos.

Pode estar na praia e em 45 minutos segue pela Encumeada e já está no Paul no meio da serra, a fazer
escalada, caminhada, a correr. E podemos ver o nascer do sol no Pico Ruivo e ao mesmo tempo
acompanhar o sol e ir ver o por do sol no Jardim do Mar.

E isto para os jovens é absolutamente fabuloso.
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Também pensando nesse público mais jovem também apoiamos algumas iniciativas como concertos.
Vamos ter em breve os Dire Straits em junho. Vai arrastar uma série de público jovem e mais uma vez
vamos ficar nas bocas do mundo.

Ao mesmo tempo que fazemos tudo isto continuamos a nos promover nos meios tradicionais.

A promoção do destino acaba por inclui vários setores …..

Nós temos público, nós fazemos estudos de mercado. Nós atuamos tendo em conta estudos de
mercado que fazemos para direcionarmos o melhor possível o nosso investimento e energia criativa.

E dou-lhe o exemplo do público norte-americano que valoriza muito a cultura. A cultura e a ligação que
têm ao Vinho Madeira e isso está muito enraizado nas decisões e devemos potenciar tudo o que temos
de bom culturalmente. Temos os tetos da Sé que acabaram de ser recuperados e que são uma
verdadeira maravilha. Que quem vem e vê fica de facto impressionado. São todas estas ofertas culturais
que temos espalhadas pela ilha toda que temos de potenciar e fazer uma promoção coordenada.

O efeito da pandemia ainda está a ter reflexo nas dormidas …

Ainda não recuperamos a 100%, face a 2019, mas vamos a caminho. O ano passado já tivemos os
meses de verão com resultados muito positivos quando comparados com 2019. Foi noticiado pela
Secretaria Regional do Turismo que tivemos uma ocupação maravilhosa na páscoa e já se sente. Basta
andarmos na rua nós já temos a Madeira cheia, de turismo bonito, famílias, turismo jovem, gente feliz
por poder estar na rua outra vez e poder viajar, e poder usufruir de alguma paz e tranquilidade, de férias.
E vamos a caminho de conseguir recuperar os níveis de 2019.

Existe também este interesse em termos de promoção que o gasto do turista seja mais elevado ….

Todos ganham.

O último estudo que existe é de 2015. É preciso fazer um estudo do gasto médio. Acredito que tenham
evoluído positivamente. Mas eu não tenho como dizer com certeza. Creio que em breve será feito um
estudo. Tornamos a medir esse gasto médio. Um gasto médio que envolve o setor todo. Não é só a
viagem. A estadia. São os restaurantes, são as experiências. É tudo.

Tudo isto conta no gasto médio. Quanto mais conseguirmos posicionar o nível dos nossos turistas num
segmento mais alto todos vão ganhar.

Em termos promocionais como se trabalha o Porto Santo? Em termos da própria oferta hoteleira que
esforços têm sido feito para dar resposta à sazonalidade e oferta hoteleira?

Desde logo apoiando todas as iniciativas que possam ocorrer nos meses fora do verão. Normalmente
são iniciativas desportivas, temos por exemplo o padel, um desporto que podemos dizer emergente que
se propõe fazer um campeonato no Porto Santo e que nós vamos apoiar. Temos o campeonato de
fotografia subaquática. E o nosso esforço é acima de tudo de tentar criar o golfe, é também importante.
Tentar fazer com que sejam atraídos para o Porto Santo, fora da altura do verão, outras atividades
complementares, que não sejam apenas a praia. Que é uma praia maravilhosa. Eu como madeirense,
conhecendo o Porto Santo, a melhor época para lá estar é fora do verão. Acho que qualquer madeirense
escolhe ou nas pontas do verão onde podemos ter tranquilidade e um sítio espetacular para descansar e
que naturalmente terá que ter um esforço maior mas sempre com estas atividades extra que não são
propriamente o lazer, mas é um turismo desportivo, alguém que nos visita para participar num concurso,
num campeonato. E muitos mais que nos venham a ser apresentados e que nós vamos obviamente
fazer tudo para apoiar.

Em conversa com um operador turístico ele referia que por exemplo se fazia promoção da Madeira
através da praia do Porto Santo. Quando o turista chegava à Madeira e perguntava onde estava a praia
acabavam por não a encontrar porque a praia estava noutro sítio ….

O turista que nos visita no verão tem sempre a possibilidade de visitar o Porto Santo, um dia, fazer um
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dia de praia. Nós tentamos sempre, e o nosso papel é esse, é nas campanhas co-branded, juntamente
com os nossos parceiros ajustar a mensagem que passamos. Mas não é impossível e é pratica bastante
comum o turista que vem visitar a Madeira pode ir passar um dia no Porto Santo. E na altura do verão
pode ir de manhã cedo e voltar no fim do dia. E experiencia a praia na mesma. Tem o tempo de viagem
para ir e voltar mas ainda o dia completo. Não será de todo despropositado. Mas claro que não
podemos afirmar que temos uma praia à mão. Mas nós tentamos de alguma forma que a mensagem
seja passada de forma correta. Por isso é que temos alguém na nossa equipa a trabalhar em conjunto
com os nossos parceiros para que a mensagem e as campanhas sejam o mais ajustadas possível e o
mais corretas e fidedignas possível em relação aquilo que temos para oferecer. Sem defraudar
expetativas.

Edição do Económico Madeira de 6 de maio.
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PÚBLICO

18/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1840

REACH: 15000

Técnicos de manutenção da Portugália fazem greve às horas
extraordinárias
Sindicato dos T écnicos de Manutenção de Aeronaves quer o fim dos cortes salariais
ligados ao acordo de emergência
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JORNAL DE NOTÍCIAS

18/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • JUSTIÇA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 790

REACH: 35000

Inspetor denuncia falhas no aeroporto
Elementos do SEF “no limite”. Diretor nega insegurança
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SUL INFORMAÇÃO

17/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Terra de Maio regressa ao Azinhal com balão de ar quente e
muita gastronomia
No cartaz musical, este ano haverá concertos de Némanus (dia 28 às 22h00) e ÍRIS (29
de Maio, às 19h00)

Andar de balão de ar quente, fabricar queijo artesanal, praticar equitação ou assistir a dois espetáculos
musicais. O evento “Terra de Maio” regressa, de 27 a 29 de Maio, à aldeia do Azinhal (Castro Marim),
sempre com a divisa da promoção e incremento da Cabra de Raça Algarvia e dos saberes e sabores a
ela associados.

A decorrer no Pavilhão Multiusos do Azinhal, nesta edição da Terra de Maio vai poder ainda experimentar
a arte da ordenha.

«O evento esforça-se por apresentar um diversificado leque de atividades articuladas com os valores do
interior e da região, bem como trazer ao recinto os sabores do mundo rural, quer nas tasquinhas de
gastronomia, quer em provas de vinho e showcooking, que vão animar os três dias de Terra de Maio»,
diz a Câmara de Castro Marim.

Neste campo, o destaque vai para as demonstrações da Escola de Hotelaria e Turismo de VRSA (27
Maio, às 18h30) e dos referenciados chefs Noélia Jerónimo (28 Maio, às 17h00), Leonel Pereira (29 de
Maio, às 16h30] e Ricardo Silva (29 de Maio, às 18h00].

Haverá ainda espaço ainda para apresentação de vinhos do Algarve, pela Comissão Vitivinícola do
Algarve, no 27 de Maio, às 19h00.
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Ainda na área da gastronomia, uma das grandes apostas do certame é a 4ª edição do “Maior Queijo de
Cabra de Raça Algarvia”, que acontece no dia 28 de Maio, às 18h00.

Este foi um desafio proposto pelo município de Castro Marim à ANCCRAL (Associação Nacional dos
Criadores de Caprinos de Raça Algarvia) e que resultará num queijo fresco com aproximadamente 40
quilos e 80 cm de diâmetro, para o qual serão necessários cerca de 170 litros de leite.

No cartaz musical, este ano haverá concertos de Némanus (dia 28 às 22h00) e ÍRIS (29 de Maio, às
19h00).

Num território onde a cultura algarvia se funde com a andaluza, haverá também palco a música
castelhana. Na animação, ainda a destacar a peça de teatro “É disto que a minha Maria gosta”, do
Centro e Cultura e Desporto do Trabalhadores da Câmara Municipal, que vai estrear no dia 27, às 21h00.

«No sábado, a manhã é dedicada a um seminário que vai trazer importantes contributos em relação aos
diferentes enquadramentos na criação de raças autóctones, com a participação da Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve e do Instituto
Conservação da Natureza e Florestas», diz a Câmara de Castro Marim.

Para os amantes de motorizadas, no domingo, às 9h00, acontece o 3º Encontro de Motorizadas, com
saída do largo do Mercado, numa organização da Associação Recreativa e Cultural do Azinhal. Na mesma
manhã, decorre uma caminhada, para todos os que se quiserem juntar, com partida da Casa do Povo do
Azinhal.

A exposição de Raças Autóctones: Cabra de Raça Algarvia; Ovelha Churra e Vaca de Raça Algarvia, a
exposição de “Artefactos Agrícola e do Mundo Rural” e a Queijaria do Centro Multiusos, em permanente
funcionamento, são outros fatores de atratividade desta Terra de Maio.

O evento é uma organização da Câmara Municipal de Castro Marim e Junta de Freguesia de Azinhal, com
a colaboração da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de St. António, Associação Nacional de
Criadores de Caprinos de Raça Algarvia (ANCCRAL), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve,
Direção Geral da Alimentação e Veterinária, Comissão Vitivinícola do Algarve, marca Natural.pt, Instituto
de Conservação da Natureza e das Florestas, Associação Odiana, Casa do povo do Azinhal, Associação
Recreativa e Cultural do Azinhal e CCD da Câmara Municipal de Castro Marim.
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