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Algarve a Seis Mãos – Turismo coloca Portugal no Pódio
enquanto o PS afunda o Turismo
Pasme-se o leitor e toda uma nação. Segundo o comissário europeu da Economia, Paolo
Gentiloni, as pr...

Pasme-se o leitor e toda uma nação. Segundo o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, as
projeções para Portugal são “realmente boas, tanto para o crescimento, como em relação ao rácio da
dívida face ao PIB (produto interno bruto)”, e estas projeções colocam o nosso país no pódio do
crescimento dos países da União Europeia (UE) em 2022.

E como chegamos aqui? Segundo Paolo Gentiloni, a reabertura ao turismo externo contribui para uma
projeção de crescimento do nosso PIB de cerca de 5,8%, a mais alta da UE.

Que o nosso país e a nossa economia dependem em muito do Turismo já todos sabemos. Que o
Turismo externo tem um impacto enorme no sector, também.

Segundo o relatório da Comissão Europeia, este crescimento do PIB pode revelar-se mais impactante
porque em 2021 o nosso país teve um crescimento menos acentuado do que os restantes países da UE.
A realidade é que vamos crescer este ano mais do que os restantes países da UE porque estamos um
ano atrasados.

Portugal apresenta um ano de atraso na recuperação da economia em relação aos restantes países da
UE, mas sejamos positivos, as projeções indicam que vamos recuperar. Para recuperar, Portugal está
mais uma vez a reboque do sector do Turismo. E como tem sido o sector do Turismo tratado pelo
Governo do nosso país?

Esta rubrica, como o próprio nome indica, tem foco na região do Algarve, e não há região que dependa
mais do Turismo do que a nossa. Os últimos dois anos além de atípicos foram os mais desafiantes para
todos, mas para uma região que tem a sua economia baseada no Turismo, e acima de tudo no turismo
externo, estes foram provavelmente os dois anos mais difíceis de sempre.

O Turismo é o motor de toda a região do Algarve, direta ou indiretamente a economia da região depende
do sucesso e acima de tudo da possibilidade de trabalho de todos os intervenientes neste sector. Perante
a crise provocada pelo Covid-19, por variadíssimas vezes o governo Socialista acenou com pacotes de
ajuda de milhões de euros para a nossa região. Ainda por estes dias, Rita Marques, agora secretária de
Estado do Turismo, Comércio e Serviços, veio ao Algarve visitar a região e oferecer-nos um programa
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“especial” de 200 milhões de euros para “Reativar Turismo” na região, dizendo que o Algarve vai
beneficiar de uma “discriminação positiva” e que será a única região a ter um programa dedicado
exclusivamente a si.

Problema número um deste tipo de programas: ninguém sabe como funcionam. Nem o próprio governo
sabe. Vem acenar com 200 milhões de euros, mas ainda está a definir o seu funcionamento. Relembro
que da última vez que o primeiro-ministro António Costa “ofereceu” um pacote extraordinário para a
região, foi em plena véspera de eleições autárquicas e que até hoje, nenhum empresário desta região
sabe onde estão os 300 milhões anunciados.

Problema número dois, apesar de não querer avançar já com o formato deste apoio “Reativar Turismo”,
Rita Marques falou num sucedâneo do “365 Algarve”, ou seja, mais uma vez vamos financiar projetos
inteiramente públicos deixando de parte as empresas, que relembro são o principal motor deste sector
na região, e vamos criar uma série de “jobs for the boys”. Ainda há tempo, e vamos acreditar que esta
será uma pequena componente do Plano “+ Algarve” e que este plano se centrará acima de tudo em
apoiar as empresas e dar-lhes condições para trabalharem sem depender de financiamentos do Estado
no futuro próximo.

Os problemas não terminam aqui. É a própria secretária de estado a dizer que ficou surpreendida com o
impacto da falta de mão de obra qualificada e com a dificuldade de retenção da mão de obra existente.
Salientou os problemas da habitação e da mobilidade, ou melhor, da falta de habitação e da falta de
opções de transporte para quem opta por viver e trabalhar na região do Algarve. Diz Rita Marques que a
sua secretaria de estado está a trabalhar no sentido de solucionar estas questões. A minha bola de cristal
dá-me indicação de que não haverá uma solução eficaz.

E porquê? Porque o governo não quer. Problemas de falta de habitação resolvem-se com mais
licenciamentos e com menos burocracias, resolvem-se com mais casas e com liberalização do mercado
de arrendamento que estava a funcionar até 2015 e António Costa reverteu. Problemas de mão de obra
resolvem-se na base com oferta formativa, e estes últimos governos têm destruído o que de melhor
tínhamos no nosso país em relação a formação hoteleira e turística.

Para captar mão-de-obra qualificada, seriam necessários salários líquidos mais elevados, e como seria
isso possível de forma imediata? Reduzindo impostos, mas o Governo socialista não está disponível.

Em suma, este Governo mantém a sua posição, sabe perfeitamente identificar os problemas, não quer
assumir as soluções e continua a acenar com milhões de euros que nunca ninguém viu ou verá. Aumenta
as receitas em impostos de forma histórica em pleno ano de crise provocada pela pandemia e bate
recordes no número de funcionários públicos.

O governo de António Costa e de Rita Marques gosta de títulos bonitos e pomposos, mesmo que esses
títulos mascarem derrotas, e gosta acima de tudo de fazer do nosso país um país de pobres
dependentes do Estado, pois essa é a receita para se manterem no poder.
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Páscoa ajudou desemprego no Algarve a cair quase 20%
A nível concelhio, Portimão é o município que tem mais desempregados (2800), seguindo-
se Loulé (2134) e Albufeira (1842)

O desemprego registado no Algarve desceu quase 20% de Março para Abril, de acordo com os dados
divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). A boa ocupação hoteleira no
período de Páscoa deu uma ajuda.

Segundo o relatório do IEFP, no final de Abril, havia 14.929 desempregados registados, no Algarve, o que
representa uma descida de 19,7% em relação a Março deste ano.

Curiosamente, esta foi a mesma percentagem registada, de Março para Fevereiro.

Se a comparação for feita com o ano passado, quando havia 32.271 inscritos, há uma redução de cerca
de 17 mil pessoas à procura de emprego no Algarve.

A quebra homóloga do desemprego em Abril (-53,7%) é também a maior registada em todo o país.

Estes dados registaram-se num mês em que a hotelaria algarvia voltou a trabalhar ao nível pré-
pandemia.

Devido às celebrações da Páscoa, a região acolheu milhares de turistas, tal como mostram os dados da
ocupação hoteleira.
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A nível concelhio, Portimão é o município que tem mais desempregados (2800), seguindo-se Loulé
(2134) e Albufeira (1842).

Segundo o IEFP, havia, no final de Abril, 1686 ofertas de emprego no Algarve, uma subida de 1,1% em
relação a Março.

Já se compararmos com o período homólogo (Abril de 2021), o crescimento é de 164,7%, o maior em
todo o país.
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Desemprego no turismo cai para metade
Com o verão à porta e a falta de mão de obra no turismo, as vagas de recrutamento
somam-se para as várias funções

5/13



6/13



EXECUTIVE DIGEST

23/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 3530

REACH: -1

Desemprego cai 26% em comparação a 2021 e está abaixo dos
números pré-pandemia, revela IEFP
O Instituto de Emprego e Formação profissional (IEFP), divulgou esta segunda-feira os
números referentes ao desemprego no mês de abri ed 2022, onde revela uma quebra de
25,8% nos números face a abril

O Instituto de Emprego e Formação profissional (IEFP), divulgou esta segunda-feira os números
referentes ao desemprego no mês de abri ed 2022, onde revela uma quebra de 25,8% nos números
face a abril de 2021, com cerca de menos 110 mil pessoas desempregadas.

Os números hoje divulgados mostram também uma descida de 2,1% abaixo do nível observado em abril
de 2019, no pré-pandemia, com menos 6.805 pessoas desempregadas.

No que respeita ao desemprego jovem (pessoas com menos de 25 anos), este regista uma diminuição
em cadeia de 6,4% em abril face a março para 32.433 inscritos (menos 2.215 jovens) e uma diminuição
de 34% (menos 16.735 jovens) face ao período homólogo.

Analisando por setores, descidas em todos os grandes setores de atividades, com destaque para o
desemprego oriundo do alojamento, restauração e similares que diminuiu -10,3% entre março e abril.

O IEFP revela ainda que o número de desempregados de longa duração é de 154.493 pessoas, sendo
que se registou uma diminuição 13,2% em comparação com o nível registado em abril de 2021 e 9,1%
abaixo do nível observado no mesmo mês de 2019.
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Portugal Ventures investe em startup algarvia que torna hotéis
mais eficientes
A sociedade pública de capital de risco, do grupo Banco Português de Fomento, fez este
investimento na MT I - Managing the Intelligence no âmbito da quarta edição da 'Call
Turismo'. E atenção aos empreendedores do turismo: há mais candidaturas abertas.

A Portugal Ventures (PV) anunciou esta segunda-feira que o seu mais recente investimento, cujo valor
não foi revelado, foi na startup algarvia MTI – Managing the Intelligence, que se dedica a desenvolver
dispositivos de Internet das Coisas (ou IoT) e software de inteligência artificial para o mercado da
hotelaria e alojamento local.

A diretora financeira da MTI considera que este financiamento reconhece o “esforço” e a “paixão” da sua
equipa, bem como o “potencial inovador e disruptivo” da MTI Smart Room, uma solução digital de
eficiência energética, criada pela empresa, que se instala em qualquer sistema e marca de ar
condicionado e visa aumentar o conforto térmico dos hóspedes, reduzir o custo com a fatura da
eletricidade e ajudar os empreendimentos turísticos a cumprirem os seus critérios de ESG
(Environmental, Social & Governance).

Com a tecnologia desenvolvida pelos empreendedores portugueses Miguel Silva e Sofia Romão, os
gestores hoteleiros podem controlar os equipamentos de aquecimento de acordo com o check-in e
check-out dos hóspedes. O MTI Smart Room está instalado em mais de 400 quartos em Portugal, mas
o objetivo é internacionalizar o negócio noutros países da Europa.

“[A ronda de investimento] irá potenciar o crescimento sustentado da MTI com o objetivo de nos
tornarmos numa referência a nível global, juntando a tecnologia à sustentabilidade do planeta que
habitamos. A parceria com a Portugal Ventures irá proporcionar à MTI aceder às melhores práticas
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corporativas, a uma rede e comunidade de empreendedorismo e inovação de excelência, fazendo com
que o caminho para o sucesso seja mais rápido e com maior impacto”, sublinha Sofia Romão.

A sociedade pública de capital de risco, do grupo Banco Português de Fomento, fez este investimento no
âmbito da quarta edição da ‘Call Turismo’, lançada no final do ano passado, para reanimar a recuperação
do turismo. Desde a primeira chamada, a PV recebeu mais de 240 candidaturas, com um montante total
de 150 milhões de euros.

“Este investimento tem como objetivo apoiar o crescimento da oferta de produtos e serviços que
transformem o sector turístico num sector cada vez mais responsável em termos de sustentabilidade,
eficiência energética e pegada ecológica. Acreditamos que, ao investir neste tipo de soluções
tecnológicas, estaremos a trabalhar para tornar Portugal num destino cada vez mais sustentável e
alinhado com a Estratégia do Turismo 2027”, diz Pedro de Mello Breyner, vogal executivo do conselho de
administração da PV e responsável pelo Turismo.

Fundada em 2019, a MTI tem sede na cidade de Faro e nasceu de um spin-off do Centro de Investigação
Tecnológica do Algarve, da Universidade do Algarve.

Mais 5 milhões para melhorar o turismo

O início da semana é ainda marcado pelo lançamento da quinta edição da ‘Call Turismo’, em parceria com
o Turismo de Portugal e o Nest – Centro de Inovação para o Turismo. O investimento será de entre 200
mil euros e um milhão de euros e destina-se a projetos que contribuam para a inovação, sustentabilidade
e eficiência do turismo, como por exemplo automação, reciclagem, reutilização e redução de resíduos,
integração de energias limpas, eficiência energética e hídrica e mobilidade inteligente. O total alocado é de
5 milhões de euros, previstos no Plano Reativar o Turismo – Construir o Futuro.

Que empresas são elegíveis?

Não tecnológicos, que apresentem conceitos diferenciadores para a oferta turística do país, que
contribuam para o enriquecimento da experiência do turista e o reforço da competitividade de Portugal
como destino turístico. Tecnológicos, que apresentem soluções que permitam melhorar a eficiência das
empresas do sector do turismo e da sua oferta de produtos e serviços.
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Portos da Madeira ultrapassam escalas de cruzeiros de 2019 em
abril
Em abril, os portos da Madeira contabilizaram um total de 62 escalas de navios de
cruzeiro, o que indica mais 16 escalas que em igual mês de 2019

No passado mês de abril, os portos da Madeira contabilizaram um total de 62 escalas de navios de
cruzeiro, o que indica mais 16 escalas que em igual mês de 2019, quando os portos madeirenses tinham
recebido 46 escalas destes navios.

A informação foi avançada esta sexta-feira, através da newsletter da APRAM – Administração dos Portos
da Região Autónoma da Madeira, e indica que “em comparação com o ano de 2019, antes da pandemia,
houve mais 09 escalas no Porto do Funchal (44) e mais 07, em Porto Santo (02)”.

“Analisando o registo de todos os meses, nos últimos 10 anos, só novembro de 2012, um ano
completamente excecional, superou, com 64 escalas, uma delas no Porto Santo”, refere a APRAM na
informação divulgada.

Apesar dos números positivos no que respeita às escalas dos navios de cruzeiro, os portos madeirenses
ainda não recuperaram os números de passageiros de 2019, “a exemplo do que se passa na
generalidade do setor”, admite a APRAM.

A APRAM mostra-se critica em relação aos protocolos adotados na sequência da pandemia e que ainda
estão em vigor, considerando que a sua manutenção “por parte das companhias e as escalas de navios
de menor dimensão contribuem para este resultado”.

Em abril, os portos das Madeira contabilizaram 44.810 passageiros, menos 33.639 que no mesmo
período de 2019, enquanto o número de tripulantes foi de 8.784, menos 626 tripulantes em
comparação com o mesmo mês de há três anos.
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Em abril, os portos da Madeira receberam ainda a estreia de quatro navios de cruzeiro, com a primeira
passagem no arquipélago dos navios “Celebrity Edge” e “Scenic Eclipse”no Porto do Funchal e “Hebridean
Sky” e “Seabourn Ovation” no Porto Santo.
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Airbnb planeia encerrar atividade na China devido aos
confinamentos e concorrência
Airbnb começou a operar na China em 2016, mas o negócio naquela região tem
representado apenas 1% da receita da empresa.

A plataforma de alojamento local Airbnb planeia encerrar a sua atividade na China, devido ao impacto dos
confinamentos provocados pela pandemia de covid-19 e à força das empresas chinesas concorrentes,
noticiaram esta segunda-feira os 'media' norte-americanos.

O canal CNBC, que cita duas fontes ligadas ao processo, refere que a empresa com sede em São
Francisco, nos Estados Unidos, irá comunicar hoje a decisão aos funcionários na China e terminar com as
ofertas de hospedagem na potência asiática no próximo verão.

O Airbnb começou a operar na China em 2016, mas o negócio tem representado cerca de 1% da receita
da empresa nos últimos anos.

Estes números não têm melhorado devido ao aumento da concorrência local, mas também perante a
frequente aplicação de restrições para controlo da pandemia de covid-19 naquele país.

A plataforma de alojamento local planeia encerrar as suas operações na China para se concentrar em
oferecer acomodações para viajantes chineses que deixam o país, mantendo, desta forma, um escritório
em Pequim com "centenas" de funcionários, adiantaram as fontes citadas pela CNBC.

Segundo os mais recentes resultados, o Airbnb perdeu 19 milhões de dólares (cerca de 17,7 milhões de
euros) no primeiro trimestre do ano, um número consideravelmente menor que no mesmo período do
ano passado e 10% inferior que no primeiro trimestre de 2019, antes de surgir a pandemia.

Por mercados, na América do Norte as reservas cresceram 55% até março, em comparação com 2019,
sendo que na Europa, Médio Oriente e África (EMEA) o aumento é de 20% e na América Latina de 65%.
Na Ásia-Pacífico os números permaneceram abaixo dos níveis pré-pandemia.
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