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“No Algarve há uma oferta de emprego que leva os jovens a
abandonar a escola”
Economia centrada no turismo, pobreza e baixas qualificações dos pais explicam por que
motivo o abandono escolar aumenta na região, em contraciclo com o resto do país,
entende o sociólogo João Eduardo Martins. “A falta de professores é uma questão u

Professor na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, João Eduardo Martins conhece por
dentro a região que o ministro da Educação, João Costa, apontou recentemente como um “caso de
estudo” em matéria de resultados escolares.

O abandono em alta e as taxas de retenção superiores ao resto do país exigem um trabalho mais
aprofundado de pesquisa, defende. No entanto, este investigador do CICS.NOVA — Centro Interdisciplinar
de Ciências Sociais, sediado na Universidade Nova de Lisboa, avança algumas explicações estruturais
para o fenómeno: emprego sazonal, baixas qualificações e pobreza.

O que é que o Algarve tem de diferente que possa justificar esta posição em contracorrente
com o resto do país em matéria de abandono escolar?
O ministro da Educação tem razão quando diz que é preciso estudar estas razões mais a fundo. É
preciso entrar dentro das “caixas negras” das escolas para ver o que lá se passa, para, a partir daí, ter
um entendimento que vá para além do retrato estatístico.

Mas eu penso que podemos, desde logo, começar por dizer que há uma estrutura da economia e do
mercado de trabalho na região do Algarve muito dependente do sector do turismo. Esta é uma
actividade económica sazonal, assente no trabalho intermitente e precário, que, não sendo
necessariamente bem remunerado, pode sê-lo o suficiente para atrair os jovens, sobretudo das classes
populares.

Os jovens procuram construir a sua autonomia e independência, ganhando alguns “trocos” em
actividades como hotelaria, os bares e discotecas e indústria do lazer e do entretenimento. Penso que
não deixa de ser relevante verificar que a taxa de conclusão no tempo esperado nos cursos profissionais
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é a pior do país (61%, em 2019/20) e significativamente inferior à verificada, também no Algarve, nos
cursos científico-humanísticos (67%).

Há uma estrutura de qualificação das populações bastante baixa na região do
Algarve, que leva a uma menor valorização da escolarização

Porque é que os alunos que vão para o ensino profissional têm mais facilidade em sair da
escola?
Os alunos que vão para o ensino profissional são maioritariamente das classes populares. E também,
sabe-se a nível nacional, é no ensino profissional que está a maior parte dos alunos de nacionalidade
estrangeira. No Algarve, isso é evidente.

Estes são alunos pouco orientados para o prosseguimento de estudos e com uma apetência para uma
integração precoce no mercado de trabalho.

Há uma oferta na região que permite alguma empregabilidade, mesmo que seja precária, e que leva
esses jovens a abandonar a escola. Tanto que, nos cursos científico-humanísticos, esta taxa de
conclusão no tempo esperado aproxima-se mais dos valores nacionais.

Há, portanto, uma barreira social, especialmente para os alunos que procuram o ensino
profissional.
Claramente. Os cursos profissionais servem para aumentar as probabilidades de inserção social e
profissional dos alunos que têm menos apetência pelo ensino teórico e abstracto, mas isso gera um
efeito de homogeneização social que é segregador. Creio que esse efeito pode ser forte no Algarve.

Depois, há outro factor que me parece importante que é a existência de uma pobreza muito significativa
na região. O Algarve tem neste momento a maior taxa de risco de pobreza (21,6% em 2020). Ou seja,
por um lado, os alunos de condição socioeconómica mais desfavorecida direccionam-se mais para o
mercado de trabalho. E, por outro lado, o parco rendimento das famílias também pode levar a que não
vejam com maus olhos essa inserção precoce dos seus filhos no mercado de trabalho.
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Foto

O Algarve tem neste momento a maior taxa de risco de pobreza. Ou seja, por
um lado, os alunos de condição sócioeconómica mais desfavorecida, direccionam-
se mais para o mercado de trabalho. E o parco rendimento das famílias também
pode levar a que não vejam com maus olhos essa inserção precoce

As famílias têm um impacto muito grande no percurso dos filhos.
Há uma estrutura de qualificação das populações bastante baixa na região do Algarve, que leva a uma
menor valorização da escolarização e que, associado a um mercado de trabalho que, tradicionalmente,
não valoriza qualificações de alto nível, faz com que os alunos provenientes de famílias com menor
capital escolar e económico se orientem mais cedo para o mercado de trabalho.

Estas dinâmicas também explicam as taxas de reprovação elevadas no Algarve? Em 2019/20,
17% dos estudantes do 12.º ano chumbaram, a taxa mais elevada do país.
Embora com mecanismos idênticos, a questão da retenção tem lógicas próprias. Há factores exteriores
à escola, como as condições socioeconómicas das famílias e o baixo capital cultural dos pais, de que
acabámos de falar. Também há factores explicativos internos às escolas. A gramática da escola continua
a funcionar muito numa lógica de indiferente às diferenças, agravando as desigualdades. Esta questão
parece-me muito relevante numa região em que habita a escola uma população muito diversificada social
e culturalmente, com alunos de várias nacionalidades.
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Aumentar

Aumentar

Falando em professores, o Algarve também vive com o problema da falta de docentes.
É até uma das regiões mais afectadas. Além disso, o professorado está bastante envelhecido, o que,
conjuntamente com o facto de ter sido maltratado politicamente nas últimas décadas, faz com que não
tenha muita disposição para a implementação de inovações pedagógicas e educativas. Para ultrapassar
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esta situação, quer ao nível do abandono, quer ao nível dos resultados escolares, é importante haver
projectos de escola e de ligação à comunidade. A instabilidade nos corpos docentes não é, de nenhuma
maneira, favorável à elaboração de projectos de longo prazo.

Muitas destas questões são estruturais, vão muito para lá da dimensão educativa. Mas, do
ponto de vista do Ministério da Educação, onde devia ser colocada a prioridade relativamente
aos problemas identificados no Algarve?
Há sociólogos da educação que dizem que não se pode mudar a escola sem mudar a sociedade. Mas há
coisas que se podem fazer.

Temos uma escola que funciona numa lógica industrial, voltada para a
competição

Desde logo, políticas de combate às desigualdades e à pobreza. A falta de professores é uma questão
urgente a resolver. O corpo docente está altamente e desmotivado e é fundamental o seu
rejuvenescimento, assim como políticas de valorização do professorado.

Depois, temos uma escola que funciona numa lógica industrial, voltada para a competição, sob a pressão
dos rankings e com o secundário virado para o acesso ao ensino superior. Essa lógica da competição
colide com a lógica da inclusão. Precisamos de formar os professores para a diferença social e cultural e
para uma prática pedagógica que consiga, não só trabalhar com os alunos que conseguem responder
melhor àquilo que a escola pretende, mas também que consiga ir ao encontro daqueles que estão mais
afastados dos padrões de cultura que a escola exige.
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No Algarve dos turistas o sucesso escolar pode ser uma
miragem.
Por que razão diz o ministro da Educação que o Algarve é um caso de estudo? Ainda que,
durante o Verão, trajandoo de calções e chinelos, não se notem diferenças sociais, aqui a
dicotomia ricos/pobres está bem presente em muitas comunidades escolares.

A música é a paixão, a escola convencional uma obrigação. A banda ensaia para o concerto, logo à noite,
no bar O Farol. “Quando alguém faz um som, os outros arreiam a bolinha”, avisa Domingos Caetano, o
veterano músico, da banda rock Iris, na vila piscatória da Fuseta, Olhão, dirigindo-se aos jovens na sala.

A Associação Cultural Fusetense, onde os Íris estão sediados, funciona como porto de abrigo para
jovens que desistem da escola. “Conseguimos dar a volta a muitos que se sentem perdidos, mas não
todos. Outros têm de se ir embora”, porque persistem no mau comportamento, “basta um e dá-me
cabo dos que cá estão”, diz Caetano.

“Em termos sociais, temos aqui um barril de pólvora, que exige uma abordagem interdisciplinar”, salienta
o presidente da União de Freguesias Moncarapacho/Fuseta, Manuel Carlos. “Há famílias pobres, muito
pobres, nesta terra.”

Nas Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. João Lúcio, em Bias, a 15 minutos a pé da associação, apenas
35% dos alunos conseguem fazer o 7.º, 8.º e 9.º anos seguidos, sem chumbar (dados de 2019/20). A
média nacional para alunos com um perfil semelhante é de 65%.

A escola também é conhecida por ter “problemas de indisciplina”, diz o presidente da União de
Freguesias. Mas o director do agrupamento, Idalécio Nicolau, contactado pelo PÚBLICO, não manifesta
disponibilidade para falar sobre o assunto.

João Melita, de 21 anos, músico dos Íris, sabe o que é não gostar de andar na escola: “Sempre fui mau
aluno, chegava a meio do ano e não sabia que matéria se estava a dar, tinha sempre a cabeça na lua ou
na música.”
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Quando chegou ao secundário, mudou de ciências para programação de sistemas informáticos. Não
resultou. “Temos pouca escolha nos cursos profissionais no Algarve, eu tive de ir para Lisboa para fazer
o curso profissional de produção e tecnologias da música, na EPI — Escola Profissional da Imagem.
Adorei, conheci professores fantásticos.”

O Algarve carece de uma análise mais aprofundada. Temos uma evolução muito positiva dos indicadores
de abandono escolar precoce e o Algarve tem um comportamento fora do normal. Importa-nos analisar
com mais profundidade o que se está a passar neste momento

João Costa, ministro da Educação (31/05/2022)

De regresso ao Algarve e à banda rock, no passado mês de Outubro, já está com outro projecto no
horizonte. Melita matriculou-se numa universidade em Roterdão. “Vou estudar guitarra eléctrica.” Nesta
altura, prossegue, “acredito que é possível fazer uma carreira e ganhar dinheiro com a música”. Já o
colega da banda, Flávio Henriques, 25 anos, lamenta a sorte que lhe calhou. “Fiz o curso de animador
sociocultural na escola de Olhão, arranjei emprego como leitor de consumos dos contadores de água. Se
pudesse, o que faria era mesmo só tocar guitarra.”

A Dr. João Lúcio fica afastada do meio urbano. Os estudantes, deslocados da área de residência,
sentem-se “estrangeiros” no concelho onde nasceram.

José Alberto Correia, ex-professor ali, explica: “Esta escola recebe os alunos dos cursos técnicos de todo
o concelho até ao 9.º ano.” E Ana Simões denuncia o “estigma” que existe em relação a este tipo de
formação: “Os alunos que não obtêm bom resultado no ensino regular são ‘convidados’ a entrar nos
cursos profissionais e isso está errado.”
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O autarca local, do PSD, comenta: “Não será por acaso que as famílias de maior poder económico vão
pôr os filhos nas escolas de Olhão e Moncarapacho, desde a pré-primária.”

“Perguntem ao Domingos Caetano [líder dos Íris], ele é que sabe como cativar a juventude”, diz José
Correia, sociólogo de formação, desafiando a conhecer a banda que canta com pronúncia algarvia: “Vão
dar banho ó cão” e “Oh Mãe, aquêle moce batê-me”.

Domingos Caetano ensinou música em Vila Real de Santo António e em Loulé durante três anos. “Adorei
dar aulas, detestei o sistema de ensino. O professor perdeu autoridade na sala.” Dos tempos de infância,
quando foi aluno no Colégio Bernardette Romeira, em Olhão, recorda: “Apanhei tantas reguadas! Eu era
muito marau (desalinhado). A Bernardette, por vezes, dava-me logo dois chapadões à entrada, nem eu
sabia porquê.”

Manteve o tom irrequieto e enérgico, mesmo depois de ter ultrapassado a barreira dos 60 anos. Em
1997, já com os Íris na estrada, envolveu-se nos “Heróis do Rock”, dando a conhecer o projecto “Ser
Jovem sem Droga”, mote para uma intervenção cívica e social, no combate à sida e à
toxicodependência. Hoje, usa as precárias condições da sede da Associação Cultural Fusetense para
intervir junto de miúdos que também detestam o sistema de ensino.

Caso de estudo
A chamada de atenção foi feita recentemente pelo próprio ministro da Educação, João Costa: “O Algarve
carece de uma análise mais aprofundada. Temos uma evolução muito positiva dos indicadores de
abandono escolar precoce e o Algarve tem um comportamento fora do normal. Importa-nos analisar
com mais profundidade o que se está a passar neste momento.”

As declarações foram proferidas em Lisboa, após a apresentação do relatório Resultados escolares:
sucesso e equidade, que analisa o que se passou entre 2018 e 2020 na escolaridade obrigatória: há
cada vez mais alunos a conseguir concluir os seus estudos no tempo esperado; e, apesar de ainda haver
diferenças significativas entre os resultados das crianças e jovens mais pobres e os que não necessitam
de qualquer apoio do Estado para estudar, o hiato tem vindo a estreitar-se. Mas o Algarve é um caso de
estudo.

Ainda que, durante o Verão, trajando de calções e chinelos, não se notem diferenças sociais, aqui a
dicotomia ricos/pobres está bem presente na comunidade escolar.
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A situação socioeconómica, diz a dirigente do Sindicato dos Professores da Zona Sul, Ana Simões,
reflecte-se nos resultados dos alunos: afinal, “a escola é o espelho da sociedade”.

Por exemplo, no 3.ºciclo, é a terceira região (NUTIII) em 23 do país menos equitativa: sete em cada dez
alunos apoiados pela ASE não conseguem fazer 7.º, 8.º e 9.º ano sem chumbar no caminho, seis pontos
abaixo da média nacional para alunos com perfil semelhante. No secundário, sai-se melhor, mas em
compensação descamba no indicador da retenção no 12.º ano, com mais do dobro da média nacional
(28% contra 13%).

No ranking dos exames nacionais, a escola que melhor se sai está na 139.ª posição (Secundária Tomás
Cabreira, Faro).
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“As escolas não são edifícios, são pessoas”
Seguimos para o agrupamento de escolas D. Dinis, em Quarteira. Explica Manuel Nora, director há cerca
de um ano. “A população escolar é constituída por 40 nacionalidades, com predominância de famílias
vindas do Brasil.”

Esta é mais uma escola da região a destacar-se com uma taxa de conclusão do 3.º ciclo em tempo
esperado bem abaixo da média comparável: só 60% dos alunos conseguem um percurso sem chumbos
(contra 83% dos do resto do país com o mesmo perfil). Se olharmos apenas para os alunos abrangidos
pela ASE, a taxa baixa para 46% (contra 77% de média nacional comparável). Todos os dados são
fornecidos pelo Ministério da Educação.

A escola, um edifício de modernas linhas arquitectónicas, custou 6,5 milhões de euros. Da apresentação
do projecto até à conclusão da obra, decorreu mais de uma dezena de anos. Resultado: quando o
primeiro-ministro, António Costa, presidiu, em Dezembro, à cerimónia inaugural, já não havia salas que
chegassem para os alunos.

“Temos o pré-escolar instalado em quatro contentores. Precisamos, com urgência, de uma nova escola
Básica Integrada”, apela.

A presidente da Associação de Pais, Rute Aleixo, defende um rejuvenescimento do corpo docente. “Não
basta ter uma escola, nova e bonita, para melhorar a qualidade do ensino. Temos cá professores que já
cá estavam quando fui aluna, aguardam pela reforma.”
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Saltando da Fuseta para Quarteira, encontra-se a pesca a tecer a identidade histórica das duas
localidades. Nas sombras do ambiente cosmopolita e do “glamour” da vida à beira-mar (real ou
imaginário), esconde-se uma certa pobreza mitigada. “Há jovens com vidas muito complicadas, filhos de
pais que trabalham seis meses, a outra metade do ano ficam desempregados”, diz Ana Simões,
insurgindo-se contra os rankings das escolas: “Muitos dos jovens, das escolas bem cotadas, não
imaginam o sacrífico de outros estudantes que se esforçam para ajudar os pais e estudar”, enfatiza.
Competição entre escolas e alunos “não favorece o combate à desigualdade, exclusão e discriminação”.

Neste estabelecimento de ensino, paredes-meias com a turística Vilamoura, 33% da população tem
origem em fluxos migratórios. “Gostava de ver os jovens a entrar na aula a sorrir, felizes”, confidencia o
director do agrupamento, Manuel Nora, defendendo uma mudança no currículo e métodos de ensino. Por
isso, propôs ao Ministério de Educação que o agrupamento fosse considerado Território Educativo de
Intervenção Prioritária.

Com 1200 alunos no agrupamento, pede: “Estamos numa zona turística, em franco crescimento,
precisamos de mais salas de aulas.”

O sumário da primeira aula, do próximo ano lectivo, esse, está já escrito: “Ensinar o miúdo a pensar,
compreender o mundo e agir sobre ele.”
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Actividades extracurriculares
O ensino da música, só por si, pode não representar um acesso ao elevador social. Porém, na Fuseta,
como em Quarteira, esbate barreiras sociais: “Dino d’Santiago foi meu aluno”, diz, cheio de orgulho,
Aníbal Soutinho, professor na localidade há 30 anos.

A imagem do músico de carreira universal serve de inspiração às novas gerações. “Criámos uma banda
na escola, a adesão é extraordinária”, sublinha. Manuel Nora acrescenta: “Viveu no antigo bairro dos
pescadores, fez parte do grupo de teatro da escola de São Pedro do Mar, eu dava lá aulas.”

Nessa altura, a cobertura da escola D. Dinis ainda era com telhas de lusalite, mas via-se o mar. Agora
está rodeada por blocos de apartamentos turísticos. Perdeu as boas vistas, ganhou novas instalações.
Mas os resultados continuam a ser negativos. Mas Manuel Nora garante: “Tenho a certeza de que
vamos mudar esses resultados.”

O professor Aníbal Soutinho, além da banda de música, tem outro projecto extracurricular. Deste há sete
anos, dinamiza o clube de aeromodelismo. “Gosto disto”, diz Ema Peixoto. “Sinto-me mais próxima do
meu avô, que vive no Porto. Ele é mecânico de automóveis”, esclarece.
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Na carreira profissional, pensa seguir outros voos. “Quero tirar Medicina.” O professor dá exemplos de
como a partir desta actividade se pode ensinar física ou aerodinâmica. A filha, Dina Soutinho, de 36 anos,
começou no aeromodelismo, actualmente é comandante da TAP.

Albufeira “dá que pensar”
O concelho de Albufeira é outro caso que “dá que pensar”, reconhece o presidente da câmara, José
Carlos Rolo, tomando como referência a Escola Básica da Correeira, onde apenas 48% dos miúdos
conseguem fazer um 1.º ciclo em quatro anos, contra uma média nacional de 90%. O autarca, antigo
professor de Matemática, recorda: “Quando a escola abriu, há cerca de uma dúzia de anos, todos
queriam lá pôr os filhos.”

O edifício situa-se perto de Montechoro, numa zona de apartamentos turísticos. “Temos um fenómeno
demográfico no concelho que se reflecte no ambiente escolar”, lembra o director do agrupamento de
escolas das Ferreiras. “As pessoas que vêm trabalhar no turismo”, continua, “têm dificuldade em
encontrar alojamento a preços compatíveis com os salários”.

Quem consegue casa mais próximo do centro da cidade, diz, “tem de partilhar a habitação com outras
pessoas para conseguir pagar a renda”. Noutros casos, relata, os imigrantes são empurrados para a
periferia. O aumento da população, grande parte, descartável no final de cada Verão, reflecte-se nas
escolas. “Nas Ferreiras, há três anos, estávamos com 2400 alunos, já vamos nos 2600.”
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No nordeste algarvio, a situação é o inverso do que se passa na faixa litoral. O concelho de Alcoutim
dispõe de equipamentos escolares com capacidade para mais que triplicar o número de alunos. Na sede
do concelho, apenas há alunos para a frequência do 1.º ciclo. A continuação dos estudos até ao 12.º ano
decorre em Martinlongo, freguesia mais no interior da serra do Caldeirão. O transporte, de autocarro ou
em carrinhas, é assegurado pelo município. O objectivo é que essa escola possa agregar os alunos dos
montes dispersos, nos concelhos vizinhos de Mértola, Tavira e Almodôvar.

“Vamos aguentando isto até um dia”, diz o presidente da câmara, Osvaldo Gonçalves, referindo-se ao
despovoamento de um território, geralmente só notificado quando deflagram os incêndios. “Cada
concelho é um Algarve e, no sector do ensino, como noutras áreas, a tendência é para fazer leituras
com base no que se passa no litoral”, remata.

“Os números são castradores”
Na ponta ocidental da região, a Escola Waldorf a Oliveira, em Vila do Bispo, fica no vermelho, pelo pior
resultado no 1.º ciclo das escolas do país. Em 16 alunos, só metade (50%) conseguiu fazer os primeiros
quatro anos no período normal (dados de 2019/20); os restantes chumbaram. A média nacional para
alunos com as características socioeconómicas desta escola é de 92%.

Aqui, contudo, ninguém demonstra preocupação com estes dados.
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“Não trabalhamos para os rankings”, responde Pedro Miguel, membro do conselho pedagógico desta
escola privada que segue a pedagogia Waldorf, idealizada na Alemanha pelo filósofo austríaco Rudolf
Steiner em 1919. “A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres que sejam
capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direcção para as suas vidas”, é a frase de Steiner
destacada no site da escola.

O mais importante, em termos pedagógicos, explica o director ao PÚBLICO, é que a criança “ganhe
autonomia, aprenda de forma natural, em sintomia com o meio em que vive”.

As instalações na Figueira, uma antiga escola primária, têm 93 alunos. O ensino compreende três fases
do desenvolvimento da criança: intelectual, emocional e motriz. “Aprende-se com as mãos”, afirma
Pedro Miguel. Este ano, por exemplo, foi erguido um forno, com blocos de argila, amassados pelos
professores e alunos. A construção, explica, servirá para “fazer pizzas nas festas, onde juntamos, pais,
professores e amigos”.

Sobre o grau de satisfação dos alunos, que participam nos trabalhos manuais, ilustra: “Há crianças que
até fazem birra, quando os pais as vêm buscar, à tarte, para irem para casa. Sentem-se felizes na
escola.”

Por isso, desvaloriza os números. Os números, diz, “são redutores e às vezes castradores”.
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EXPRESSO

08/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 3

AVE: € 29750

REACH: 58000

Caos vai dar lugar à indemnização aos passageiros
Falta de trabalhadores e greves, sobredimensionamento das operações no verão e erros
de estratégia das companhias estão a provocar cancelamentos em catadupa
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OBSERVADOR

08/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

Quase 50 chegadas e partidas canceladas nos três aeroportos de
Portugal continental
O aeroporto de Lisboa era o que tinha mais cancelamentos às 7h30 desta sexta-feira,
quase todos da T AP. As indemnizações a passageiros portugueses entre maio e junho
aumentou 70% em relação a 2019.

As perturbações nos aeroportos e cancelamentos de voos um pouco por toda a Europa mostram como
as companhias aéreas estavam mal preparadas para o aumento da procura depois de dois anos
marcados pela diminuição das viagens por causa da pandemia, noticia o Público. As conclusões têm por
base os dados cedidos pela AirHelp, que presta apoio aos passageiros de voos de e para a União
Europeia.

Às 7h30 desta sexta-feira, tinham sido cancelados 16 voos para Lisboa e 16 que deveriam sair do
aeroporto da capital portuguesa, a maioria da TAP. Já no aeroporto Sá Carneiro, havia quatro
cancelamentos confirmados para o Porto e cinco com partida da cidade invicta, a maior parte da da
companhia lowcost EasyJet. No Algarve, estão cancelados três voos com chegada e três com partida do
aeroporto de Faro. Nos aeroportos de Ponta Delgada (Açores) e Funchal (Madeira) não havia registo de
cancelamentos a esta hora.

Recebemos quase seis vezes mais reclamações do que no Verão passado e 2,5 vezes mais do que no
Verão de 2020?, disse Pedro Madaleno, advogado da AirHelp, ao Público.

Como resultado dos cancelamentos, mas também dos atrasos, as companhias aéreas podem ter de vir
a pagar indemnizações a cerca de dois milhões de passageiros relativas aos meses de maio e junho de
2022 e que correspondem a um aumento de mais de 10% em relação ao período pré-pandemia, noticia
o Público. Entre estes passageiros, cerca de 75.800 são portugueses, um aumento de quase 70% em
relação a igual período de 2019.
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JORNAL I

08/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 5

AVE: € 5685

REACH: 14000

Turismo. Portugal recupera em 2021 mas não chega aos níveis
de 2019
Em 2021 registaram-se 16 milhões de hóspedes e 42,6 milhões de dorrnidas. Valores
estão acima dos de 2020 mas ainda abaixo de 2019, revela o INE.
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EXPRESSO

08/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ÂNGELA SILVA

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

Presidente quer que Alcochete passe pelo Parlamento
Presidente quer solução “concreta e consistente” para aeroporto enquanto PSD avisa
que o Governo não pode querer resoIver este assunto em sete dias
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JORNAL DE NEGÓCIOS

08/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PETRONILHO

FAV: 3

AVE: € 4800

REACH: 3700

Pilotos admitem avançar para tribunal contra a TAP
Sindicato dos Pilotos avisa que vai recorrer a vias judiciais caso a T AP ative a cláusula que
deixa de travar o planeamento de horas extras, sem cumprir com o limite de 300 mil
horas de voo anuais. SPAC só volta a sentar-se à mesa das negociações se a companhia
recuar.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

08/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Uma crise estagflacionista à espreita
Por: Nouriel Roubini
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PÚBLICO

08/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Passageiros portugueses com direito a indemnização
aumentaram 70% em 2022
Com o caos nos aeroportos, companhias europeias estão em risco de ter de pagar
indemnizações a dois milhões de passageiros
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JORNAL I

08/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Aeroporto
PSD ainda não fechou posição
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NOTÍCIAS AO MINUTO

07/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4978

REACH: -1

Reativar Turismo com mais de 78% de implementação
O plano Reativar T urismo. Construir o Futuro apresenta uma implementação acima de
78%, o correspondente a 2.100 milhões de euros de investimento, com 40 das 52
medidas com iniciativas lançadas ou em curso, foi hoje anunciado.

"[...] Das 52 medidas constantes do plano, 40 têm já iniciativas lançadas ou em curso. Este nível de
cumprimento coloca o plano Reativar Turismo. Construir o Futuro com uma implementação acima de
78%", indicou, em comunicado, o Ministério da Economia, citando dados do Turismo de Portugal.

A esta percentagem corresponde um investimento de 2.100 milhões de euros em termos de medidas
lançadas, ou seja, cerca de 36% da dotação inicial do plano.

Deste valor, 825 milhões de euros foram disponibilizados às empresas, através de medidas como as
linhas de apoio ao Turismo, à Qualificação da Oferta, à Tesouraria de Micro, Pequenas e Médias Empresas
ou dos programas Transformar Turismo, Adaptar Turismo, Portugal Ventures Call for Tourism e Portugal
Events.

O Turismo de Portugal fez hoje um balanço da implementação do plano, numa sessão presidida pelo
ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, que destacou a "importância para Portugal de
termos um setor do turismo em plena atividade o mais rapidamente possível".

Para o governante, este plano constitui um "instrumento muito poderoso para esse efeito".

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, sublinhou, por sua vez, a necessidade do setor
aproveitar a oportunidade que plano oferece às empresas para "que definitivamente enveredem pela
dupla transição verde e digital".

Aprovado em junho de 2021, o plano tem por objetivo ultrapassar os 27.000 milhões de euros de
receitas turísticas em 2027.
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SIC

07/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 128088

REACH: -1

Pelas contas da Associação de Bares, Discotecas e restaurantes
de Albufeira, com a pandemia o concelho terá perdido cerca de
sete mil residentes estrangeiros
Pelas contas da Associação de Bares, Discotecas e restaurantes de Albufeira, com a
pandemia o concelho terá perdido cerca de sete mil residentes estrangeiros

Pelas contas da Associação de Bares, Discotecas e restaurantes de Albufeira, com a pandemia o
concelho terá perdido cerca de sete mil residentes estrangeiros
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VISÃO

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 54

PROGRAMA • RAIO-X

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • MAFALDA ANJOS

FAV: 4

AVE: € 293100

REACH: 33100

"Quando um cliente compra um bilhete, tudo o que corre mal é
culpa da companhia aérea"
“Durona”, determinada e focada no destino sem se perder durante a viagem
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PORTUGAL RESIDENT

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve seeks tourism workers in Morocco and Cape Verde
The Algarve is turning to Africa to solve the labour short-age of its tourism sector.
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PORTUGAL RESIDENT

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

July in Algarve: Bikers rally, sweets, and traditions
The Algarve is gearing up for another round of major events
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PORTUGAL RESIDENT

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • COVER STORY

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 2

AVE: € 0

REACH: -1

“Everyone from TAP was just running away when they saw
people”, says exhausted passenger
Over 163 flights were cancelled in and out of Lisbon airport over last weekend and the
course of Monday and Tuesday
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PORTUGAL RESIDENT

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Portugal ditches Covid restrictions for incoming visitors
Civil Aviation authority ANAC has announced on Friday that anyone flying into Portugal
can now do so without having to take a Covid test Covid Digital Certificate.
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PORTUGAL RESIDENT

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve mayors warned police numbers are “well down on what
they’ve been told”
“There are no issues that jeopardise safety,” GNR guarantees
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PORTUGAL RESIDENT

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

New illustrated map “Algarve’s Food Landscape” unveiled
Starting this summer
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