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Dois meses depois, novo aeroporto está na mesma
Pedro Nuno Santos anunciou há dois meses a solução para o novo aeroporto, Costa
revogou a decisão porque queria um acordo com o PSD, mas o processo continua parado.

No dia 29 de junho ao início da tarde, o ECO revelou que o Governo tinha decidido avançar com um
novo plano aeroportuário, que passava pela construção do aeroporto complementar do Montijo e, a
prazo, com o novo aeroporto em Alcochete em substituição da Portela. Pedro Nuno Santos divulgou um
despacho ao final desse dia com os detalhes dessa opção e, logo na manhã seguinte, António Costa
revogou o despacho e isso quase levou à demissão do ministro. Era, para o primeiro-ministro,
obrigatório uma discussão com o PSD e com o seu novo líder, Luís Montenegro, mas passados
exatamente dois meses, está tudo literalmente parado. Sem decisão sobre aeroporto complementar,
menos ainda um novo aeroporto.

A história daquelas 24 horas é (mais ou menos) conhecida, uma crise política e um pedido de desculpas
público e notório do ministro das Infraestruturas, depois de anunciar uma medida e divulgar um despacho
assinado pelo seu secretário de Estado com os passos a seguir. Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se
desconfortável com o anúncio que desconhecia e Costa voltou a repetir que não tomaria uma posição
sem prévias discussões com Luís Montenegro, que seria formalizado em congresso nos dias seguintes,
Já em julho, no dia 22, Costa e Montenegro reuniram pela primeira vez e pouco ou nada saiu: “Sobre o
aeroporto trocámos informações de que cada um dispõe e ficámos de voltar a falar brevemente sobre o
tema. O Dr. Luís Montenegro também está a fazer audições no PSD”, disse o primeiro-ministro, o único
que falou após o encontro. Passado mais de um mês, continua tudo na mesma.

Por um lado, há um concurso de Avaliação Estratégica Ambiental (AAE) em terreno de ninguém. O
concurso para a AAE tinha sido ganho por um consórcio internacional composto pela empresa
portuguesa de engenharia COBA e pela Ingeniería Y Economía Del Transporte – INECO, conforme noticiou
o ECO, Pedro Nuno Santos queria a sua anulação e um novo estudo realizado pelo LNEC para o Montijo
e Alcochete, só que a decisão de Costa deixou tudo na mesma. Há um consórcio vencedor, o concurso
está válido, mas nada avançou. Por outro lado, o PSD ainda não comunicou a António Costa a sua
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decisão, e passaram exatamente dois meses sobre o anúncio falhado do ministro das Infraestruturas.

Nas últimas semanas, o presidente do partido ouviu várias personalidades, associações e empresas
sobre alternativas ao atual aeroporto de Lisboa. Luís Montenegro mantém o silêncio sobre uma decisão,
e já disse publicamente que a dirá primeiro a António Costa, mas a solução do Montijo acaba por ser,
também para o PSD, a menos má. Por causa do tempo que já se passou — o PS é governo há sete
anos –, e porque o setor do turismo continua a pressionar uma decisão. A possibilidade de reabrir novos
estudos — para um aeroporto em Beja ou Alverca, por exemplo — seria um trunfo para o PS e o
Governo acusarem o PSD de ser responsável pelo atraso numa solução aeroportuária. De resto, os
social-democratas percebem que uma solução como a do Montijo será exequível nos próximos dois a
três anos como complementar à Portela, enquanto uma solução como a de Alcochete, construído de
raiz, demoraria anos e não é claro como se pode financiar, porque Bruxelas não autoriza um
prolongamento do contrato de concessão da Vinci/ANA. E as diferentes contas apontam para um
investimento global entre os seis mil e os dez mil milhões de euros, incluindo aeroporto e infraestruturas
de acesso.

As alternativas de Luís Montenegro são, por isso, limitadas. O PSD defendeu, no consulado de Passos, a
solução do aeroporto complementar do Montijo, e posteriormente, Rui Rio admitiu viabilizar a solução do
Montijo se houvesse uma Avaliação Ambiental Estratégica, o referido concurso que está agora num
impasse. É também por causa deste histórico que o PSD deverá acabar por subscrever a opção do
aeroporto complementar do Montijo, mas mantendo a exigência da avaliação estratégica.

Depois do repto de António Costa, o líder do PSD não se comprometeu com datas para o anúncio de
uma decisão, mas o tempo esgota-se. A proposta de orçamento para 2023 será apresentada até 15 de
outubro, portanto, a janela de oportunidade para a afirmação política do PSD sobre a política
aeroportuária — e o partido vai incluir o TGV nesta discussão — começa a contar já esta semana.

Desde 1969, recorde-se, já foram avaliadas 17 soluções para o reforço da capacidade aeroportuária. E
ainda recentemente a Confederação do Turismo de Portugal divulgou um estudo da EY que conclui que
atraso na construção de uma nova infraestrutura aeroportuária representa uma perda potencial de
riqueza de 6,8 mil milhões de euros até 2027 e menos 27,7 mil empregos. Os vários agentes do setor
têm apelado a uma decisão e urgente.
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O turismo no Algarve apresenta bons resultados neste Verão,
mas há três grandes ameaças
O turismo no Algarve apresenta bons resultados neste Verão, mas há três grandes
ameaças

O turismo no Algarve apresenta bons resultados neste Verão, mas há três grandes ameaças
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Greve na Portway afectou cerca de 200 voos em três dias
Paralização decorreu entre sexta-feira e domingo. Empresa e Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Aviação Civil trocam acusações e continuam de costas voltadas.

A greve na Portway que decorreu entre sexta-feira e domingo levou ao cancelamento de cerca de 200
voos, e acabou em tom de conflito acentuado entre a empresa de handling e o Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC), com a troca de acusações. Se para a Portway a greve afectou
196 voos nos três dias de paralisação, com especial incidência em Lisboa e Porto, o SINTAC fala em
“pelo menos 230 voos cancelados”, abrangendo também Faro e Funchal.

Se a Portway, concorrente da Groundforce e detida pela ANA – Aeroportos de Portugal, diz em
comunicado que houve 33 cancelamentos em Lisboa e 36 no Porto, afectando companhias como a
Easyjet, o sindicato contrapõe que os números dados pela empresa “contabilizam apenas as chegadas, e
não as partidas”. Assim, defende o SINTAC, este domingo citando os dados do site da ANA, foram
cancelados “70 voos em Lisboa e 38 no Porto”. “De referir que grande parte dos voos de carga e correio
- que não fazem parte da contabilização da empresa – foram cancelados”, adianta o sindicato em
comunicado.

“No final, ficam os enormes prejuízos para passageiros, companhias aéreas e para a Portway, que sai
desta situação com uma posição comercial e económica mais fragilizada”, diz a empresa, defendendo
que “esta foi uma greve sem razão e um acto irresponsável, que prejudica a recuperação financeira da
empresa e a capacidade de traduzir essa recuperação em melhores condições para os trabalhadores”.

Por parte do sindicato, este diz “lamentar” que a Portway considere irresponsável a paralisação, e que a
empresa “não tenha ainda se consciencializado de que a responsabilidade é única e exclusivamente sua”.

“Esta greve, e as consequências que a mesma causou nos passageiros, empresas de transporte aéreo,
entre outros, poderiam ter sido evitadas se a Portway tivesse aceitado reunir com o SINTAC e ido ao
encontro daquelas que são as pretensões dos trabalhadores”, diz o sindicato.

Os maiores prejudicados, diz o SINTAC “continuam a ser os trabalhadores da Portway que, ao final dos

4/35



três dias de greve e dados os dias de pré-aviso com vista a negociações, ficaram ‘órfãos’ de uma
palavra e de uma proposta concreta da empresa para a qual trabalham”.

De acordo com o sindicato, quando houve o último pré-aviso de greve, em Abril, este acabou por ser
retirado “depois de a Portway se ter comprometido a reunir com o SINTAC”. No entanto, diz, essa
reunião “não aconteceu por ausência dos representantes da empresa no Ministério do Trabalho, tendo
apenas aparecido um advogado”.

Do lado da empresa, esta reitera que “os motivos alegados para convocar” a paralisação “não
correspondem à verdade”. “A Portway cumpre com toda a legislação e regulamentação aplicáveis,
incluindo os acordos de empresa em vigor e os direitos laborais dos seus trabalhadores, defende,
avançando, entre outros aspectos, que fez “actualizações remuneratórias no valor de 11%, desde o
exercício de 2019 até à presente data” e que está a pagar os feriados “com um acréscimo de 150%
face ao valor/hora”.

Já o sindicato garante que a Portway “não tem cumprido com a legislação e regulamentação aplicáveis,
uma vez que os feriados continuam a não ser pagos a 100%”, e que lhe tem sido dada razão “por parte
de alguns tribunais”, e que “as únicas valorizações remuneratórias de 11% atribuídas pela Portway foram
realizadas a chefias e a um número muito reduzido de trabalhadores”.

No final do ano passado, a Portway contava com 1324 trabalhadores, tendo assistido 30.797 voos e
gerado receitas de 51,4 milhões de euros, valores que comparam com os 53.834 voos e 83,2 milhões
de euros de volume de negócios em 2019, antes da pandemia de covid ter paralisado o sector da
aviação.

Este domingo foi também marcado por uma greve de pilotos da Easyjet em Espanha e que, segundo a
agência de notícias espanhola Efe, obrigou ao cancelamento de 12 voos. Já esta segunda-feira está a
decorrer uma acção de paralisação marcada pelos tripulantes de cabine da espanhola Iberia Express, que
afectou dez voos.
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O Algarve faz um balanço muito positivo deste Verão
O Algarve faz um balanço muito positivo deste Verão

O Algarve faz um balanço muito positivo deste Verão
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União Europeia vai suspender vistos a russos
Os ministros dos Negócios Estrangeiros reúnem terça-feira em Praga, onde a decisão
deve ser aprovada. Suspensão total deve ser evitada, mas vai ficar mais caro e mais difícil
para os cidadãos russos conseguirem viajar livremente pela Europa.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) devem aprovar a suspensão do acordo
de facilitação dos vistos a russos durante esta semana.
O Financial T imes citou uma fonte que trabalha para a União Europeia e que considerou que é
"inapropriado para os turistas russos passearem nas nossas cidades", assim sendo a UE tem de "enviar
um sinal à população russa de que esta guerra não é aceitável". Outro funcionário partilhou com o jornal
que o bloco pretende, até ao final do ano, remover totalmente o acordo que atualmente dá aos cidadãos
russos tratamento preferencial quando solicitam qualquer tipo de visto.

Está prevista uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros esta terça-feira, em Praga, uma vez
que a República Checa detém a presidência rotativa da UE, onde os ministros devem dar o seu apoio à
suspensão.

No entanto, apesar de países como a República Checa, Polónia, Estónia, Letónia e Lituânia já terem
parado de emitir vistos a russos, muitos estados membros continuam a emitir documentos de viagem
para cidadãos russos o que significa que estes passam a poder viajar livremente pelo espaço Schengen.

Já na semana passada a Finlândia afirmou que os russos estavam a conseguir contornar o encerramento
do espaço aéreo através da utilização do aeroporto de Helsínquia como porta de entrada para a União e
que, por isso, iria restringir os pedidos de vistos russos para um décimo do número atual.

Outros países, como a Alemanha, consideram que a proibição total pode ser mal-interpretada e o alto
representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell concorda que "não é uma boa ideia"
deixar de emitir vistos. Mas aponta que é necessário que a UE "seja mais seletiva".
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Este ano, o Algarve teve um dos melhores verãos de sempre
Este ano, o Algarve teve um dos melhores verãos de sempre

Este ano, o Algarve teve um dos melhores verãos de sempre
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A falta de mão de obra está a afetar os setores da hotelaria, da
restauração, da agricultura e da construção civil
A falta de mão de obra está a afetar os setores da hotelaria, da restauração, da
agricultura e da construção civil

A falta de mão de obra está a afetar os setores da hotelaria, da restauração, da agricultura e da
construção civil
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Ode à Ria Formosa
Por: Cristóvão Norte
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Associações patronais pedem mais imigrantes
Falta de mão de obra preocupa agricultura, construção e turismo
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Alta velocidade Lisboa-Faro? Especialistas chumbam ideia
IP levantou cenário de nova linha entre a capital e o Algarve com passagem por Évora e
Beja mas a própria empresa tem estudos para modernização das linhas atuais por um
total de 460 milhões de euros.

Em 2022, demora mais de três horas a viagem de comboio entre as estações de Lisboa-Oriente e de
Faro. Para encurtar a deslocação, a Infraestruturas de Portugal (IP) lançou a proposta de uma nova linha
de alta velocidade entre as duas capitais de distrito, passando por Évora e por Beja. A sugestão,
contudo, é chumbada por dois especialistas em transportes contactados pelo ECO. A própria IP também
tem estudos para acelerar a ligação de Lisboa e Faro através da atual Linha do Sul.

Com a construção de uma linha de alta velocidade, a viagem de comboio entre Lisboa-Oriente e Faro
passaria a demorar uma hora e 40 minutos, praticamente metade do tempo da atualidade. Seriam 20
minutos a menos do que a diminuição do percurso depois das obras na atual Linha do Sul e da
construção da Terceira Travessia do Tejo (TTT), sinalizou a IP numa apresentação feita no final de julho,
na comemoração dos 100 anos da chegada do comboio ao Algarve.

“A alta velocidade é, pela sua natureza, um sistema exclusivo e nós precisamos de sistemas que
favoreçam a inclusão, não a exclusão. […] Uma solução com duas ou três circulações por dia e,
portanto, com longos períodos de espera intercalar, é menos eficiente e muito mais cara”, sustenta
Eduardo Zúquete, especialista em Mobilidade e Transportes.

“A construção de uma linha de alta velocidade pode gerar grandes ganhos de acessibilidade às cidades
servidas, mas tem um custo muito elevado que só vale a pena incorrer se houver depois uma utilização
intensiva da infraestrutura”, acrescenta José Manuel Viegas, professor emérito da Universidade de Lisboa.

Modernizar linha atual é opção
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Há mais de cinco anos que a IP tem estudos para aproximar Lisboa e Faro pela atual Linha do Sul. A linha
foi totalmente eletrificada a tempo do Euro 2004, num investimento de 225 milhões de euros. Entre
Pinhal Novo e Torre-Vã – durante mais de 100 quilómetros –, os comboios podem seguir a 200 ou
mesmo 220 km/h, no caso do Alfa Pendular.

No entanto, nos 150 quilómetros seguintes, até Tunes, o comboio raramente ultrapassa os 100 km/h.
Para acelerar os comboios, a modernização da linha entre Torre-Vã e Tunes pode retirar até 30 minutos
ao tempo de viagem, num investimento que pode ascender a 253 milhões de euros. Neste cenário,
seriam 2h30 entre Lisboa e Faro pelo Alfa Pendular ou 3 horas pelo Intercidades – passaria a ser mais
rápido do que o autocarro expresso.

Com a construção de uma variante entre Torre-Vã e Loulé, poderiam cortar-se mais 10 minutos de
viagem mas o investimento ascenderia a 504 milhões de euros e implicaria o fecho de sete estações,
segundo um estudo da IP publicado no início de 2017.

Para pôr Faro mais perto de Lisboa também é necessário construir a terceira travessia sobre o Tejo
(TTT) na região de Lisboa, retirando mais meia-hora à viagem. Lisboa ficaria a duas horas de comboio de
Faro. Quando o projeto foi cancelado, o custo estimado, em setembro de 2010, estava previsto um
investimento entre 1,7 mil milhões de euros e 1.9 mil milhões de euros. O Programa Nacional de
Investimentos para 2030 (PNI 2030) inclui um estudo de viabilidade técnica e económica sobre esta
travessia ferroviária.

Apostar na atual Linha do Sul “parece ser a opção mais sensata, admitindo que a construção da TTT
ocorra durante esta década”, destaca José Manuel Viegas. A travessia também pode reduzir o tempo de
viagem para Madrid, para o Alentejo e também para o novo aeroporto de Lisboa (“se a decisão incluir o
Campo de Tiro de Alcochete”).

Linha do Alentejo como redundância

A sugestão de alta velocidade da IP também teria impacto sobre a Linha do Alentejo. Atualmente, esta
linha funciona entre Barreiro e Beja, não servindo como redundância em caso de problemas na Linha do
Sul por causa do encerramento do troço Beja-Funcheira em 1 de de janeiro de 2012. A Linha do Alentejo
apenas está eletrificada entre Barreiro e Casa Branca. Daí até Beja, apenas material a diesel funciona
sobre carris.

Em 2015, estimava-se que as obras de modernização e eletrificação do troço entre Casa-Branca e Beja
(63,5 quilómetros) poderiam custar entre 68 e 94 milhões de euros, de acordo com um estudo
publicado na altura pela Refer, a antiga gestora da rede ferroviária nacional. A versão mais económica
permitiria que os comboios atinjam uma velocidade máxima de 140 km/h. A versão mais cara traria
mais benefícios para os passageiros, com os comboios a poderem atingir os 200 km/h.

Para modernizar e eletrificar o troço Beja-Funcheira (63,7 quilómetros), seriam necessários mais 77 ou
86 milhões de euros, conforme a velocidade máxima pretendida seja de 140 km/h ou de 200 km/h,
respetivamente.

Com 27 milhões de euros, seria possível ligar a Linha do Alentejo à Linha do Sul – através da
Concordância de Castro Verde – permitindo comboios Lisboa-Faro via Évora e Beja sem inversão de
marcha, indo ao encontro da sugestão da IP.

“A reabertura da ligação de Beja à Funcheira poderá justificar-se para assegurar a ligação Beja – Faro se
e quando houver uma decisão de não construir a linha de alta velocidade Lisboa – Faro (ou se esta for
adiada para um futuro distante), caso contrário não parece fazer sentido, exceto se houver outros
investimentos indutores de fortes aumentos de procura”, considera o professor emérito da Universidade
de Lisboa.
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Algarve com comboios a toda a hora

Somando as obras na Linha do Sul (sem variante) com a modernização da Linha do Alentejo, seriam
necessários 460 milhões de euros para que a viagem entre o Algarve e Lisboa passasse pelo interior e
pelo litoral do Alentejo.

A partir desta realidade, Eduardo Zúquete propõe um novo modelo de exploração, com duas linhas de
Intercidades: a primeira, entre Vila Real de Santo António (Guadiana) e Braga, passando pela Linha do Sul
e pela Linha do Norte; a segunda, entre Lagos e Lisboa-Santa Apolónia, passando pela Linha do Sul até à
Funcheira e, depois, seguindo seguiria pela Linha do Alentejo.

“Estas ligações permitiriam uma ligação por hora de toda a região do Algarve ao resto do território
nacional, implicando, no máximo, dois transbordos de curta duração”, assinala o especialista, que assistiu
à apresentação da IP em Lagos.

Resta saber se Faro vai continuar a mais de três horas de Lisboa e com apenas cinco comboios por dia
por cada sentido, enquanto há mais de duas dezenas de ligações por sentido pelo autocarro expresso e
tempo de viagem praticamente igual.
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Climatização, iluminação e autoconsumo: as propostas das
associações empresariais para cortar na luz
Ar condicionado com temperaturas mais baixas no inverno e mais altas no verão, aposta
na eficiência e recurso ao autoconsumo entre as medidas propostas pelas associações
empresariais.

As associações setoriais, algumas delas chamadas a contribuir com propostas para o plano de poupança
energética, que deverá ser conhecido em breve, insistem na adoção de medidas estruturais de redução
de consumos e eficiência energética.

A ameaça do corte de fornecimento de gás russo à Europa levou a Comissão Europeia a definir metas de
poupança e os Estados-membros a preparar planos de redução do consumo de energia, para evitar
escassez no inverno. Em Portugal, o plano de poupança energética deverá ser conhecido até ao final do
mês e, para a sua elaboração, a Adene – Agência para a Energia recolheu propostas junto de várias
associações setoriais.

Entre as entidades consultadas, a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) defendeu a
importância da implementação de medidas estruturais, como “a agilização dos mecanismos de
licenciamento para centrais de autoconsumo”. “A energia fotovoltaica em grandes edifícios é uma
importante forma de reduzir a nossa dependência energética”, disse à Lusa o diretor executivo da APCC,
Rodrigo Moita de Deus.

Já no que diz respeito a medidas imediatas de poupança, a APCC defendeu três eixos distintos de
atuação: climatização, iluminação e meios mecânicos.

“Na área da climatização, a medida mais importante é o acerto das temperaturas para 19º no inverno e
26º no verão. A climatização é o grande consumo energético destes edifícios e o conjunto destes
acertos permitirá uma poupança entre 7-9%”, explicou o responsável.
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Na área da iluminação, a associação destacou a conclusão da passagem para iluminação eficiente (LEDs)
e os acertos de iluminação em áreas não comerciais (parques de estacionamento, áreas técnicas, entre
outras) e, por fim, no que diz respeito aos meios mecânicos, o acerto de velocidades em elevadores e
escadas rolantes. Segundo a APCC, estas medidas imediatas podem vir a ter um impacto total de 10%
na redução dos consumos.

Melhorar processos para incentivar autoconsumo

Por sua vez, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), que contribuiu com
propostas através da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, realçou que “o desafio de consumir
menos energia, não pode estar separado da necessidade de produzir mais e melhor energia”.

“Uma política pública que não tenha em conta a necessidade de melhorar os processos inerentes à
instalação de centrais de produção de energia para autoconsumo, não tem em conta a realidade e uma
perspetiva de médio prazo”, defendeu o diretor-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, em resposta escrita
à Lusa.

Para a associação, “a resposta à situação de crise energética deve passar sobretudo pela consulta e
envolvimento dos diferentes setores de atividade e por iniciativas de duração limitada”. Lobo Xavier
lembrou ainda que, nos últimos 10 anos, as empresas do setor da distribuição implementaram medidas
de ecoeficiência que permitiram uma redução até 30% no consumo de eletricidade por metro quadrado
(m2) de área de venda.

Já a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), que não recebeu, até ao momento, qualquer
pedido da Adene para apresentação de propostas, reiterou a necessidade de implementação de um
programa que permita aos agricultores produzirem energia renovável para autoconsumo, sendo o
excedente introduzido na rede, uma proposta que estava já incluída num documento estratégico
apresentado ao Governo, em 2020.

“A proposta prevê que, através de um balanço de consumo anual (ou até mesmo intra-anual, de três
anos), e por forma a dar resposta à especificidade da atividade e à sazonalidade dos produtos agrícolas,
seja criada uma espécie de “conta corrente”, em que os agricultores vão utilizando os seus respetivos
‘saldos’ energéticos sempre que necessitarem”, explicou à Lusa o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e
Sousa.

O responsável apontou, no entanto, que a legislação em vigor não permite a implementação efetiva
deste tipo de medida, tendo a confederação enviado uma carta ao então ministro do Ambiente, João
Pedro Matos Fernandes, a expor a proposta, mas à qual nunca obteve resposta.

Melhorar eficiência energética

“Atendendo aos tempos muito desafiantes que vivemos e ao impacto que os aumentos de custos têm
vindo a provocar no setor e nos preços ao consumidor, é fundamental garantir a implementação de
medidas estratégicas e estruturantes que mitiguem os custos associados à energia e, naturalmente,
cumpram o desígnio da descarbonização da economia”, sublinhou Eduardo Oliveira e Sousa.

Para a CAP, que representa um setor “muito amplo e heterogéneo”, e, por isso mesmo, com “realidades
distintas”, devem ser garantidos incentivos que promovam a adoção, “por parte de todos”, de soluções
energeticamente mais eficientes, como, por exemplo, a renovação da frota dos tratores agrícolas.

“Infelizmente, o Governo anterior, lançou um programa com este fim, mas que nasceu torto à partida e,
por isso, sem resultados palpáveis”, lamentou o presidente da CAP, referindo-se ao anúncio de 35
milhões de euros para candidatura à renovação dos tratores agrícolas velhos, anunciado pela ministra da
Agricultura, Maria do Céu Antunes, em maio de 2021.

No entanto, segundo a confederação, foram apenas pagos, até ao momento, cinco milhões de euros, o
que representa um valor seis vezes inferior ao total anunciado.

CCP aceita discutir redução de horários
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Já a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) disse, esta semana, em comunicado, estar
disponível para discutir a redução dos horários de funcionamento dos estabelecimentos, superiores à
média europeia.

Como medidas a adotar no curto prazo, a CCP admitiu o controlo de temperaturas em estabelecimentos
comerciais ou edifícios de serviços e a diminuição da iluminação noturna (montras e iluminação pública),
tal como está a ser adotado noutros países europeus, mas advertiu para a “necessidade de garantir o
reforço da segurança e policiamento”.

Adicionalmente, a confederação liderada por João Vieira Lopes defendeu incentivos fiscais para a adoção
de soluções energeticamente mais eficientes como, por exemplo, lâmpadas LED e painéis fotovoltaicos
e, no setor dos transportes, destacou o apoio à renovação de frotas para veículos que consumam
menos combustível.

No entanto, a CCP lembrou que o setor do comércio e serviços está a recuperar de dois anos “atípicos”,
devido à pandemia do vírus SARS-CoV-2, pelo que eventuais medidas vinculativas de redução de
consumo energético para os agentes económicos não devem contemplar “objetivos inalcançáveis” ou
que, para os alcançar, seja necessário “reduzir os níveis de atividade para patamares que seriam
insustentáveis”.

A confederação alertou ainda para as diferentes realidades dentro do setor do comércio e serviços, que
devem ser consideradas na adoção de medidas de redução de consumo e defendeu que devem ser
evitadas “medidas compulsivas e penalizações imediatas, uma vez que o investimento a fazer pelas
empresas deve ser paulatino e comportável”.

Também a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defendeu, esta
semana, que o Governo deve disponibilizar programas de apoio à eficiência energética dirigidos às
empresas, de acesso direto e simplificado.

A associação avisou ainda que o contributo das empresas da restauração, similares e do alojamento
turístico para a redução de 7% no consumo de energia, “não pode passar por restrições” ao
funcionamento das suas atividades, nomeadamente a redução de horários, nem por “quaisquer outras
obrigações que se revelem penalizadoras” para as atividades económicas do setor.
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CORREIO DA MANHÃ

29/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Milhares regressam a casa após férias a Sul
Albufeira
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RTP 3

28/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 360º

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 70644

REACH: -1

Os empresários algarvios estão já a preparar 2023
Os empresários algarvios estão já a preparar 2023

Os empresários algarvios estão já a preparar 2023
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RTP 1

28/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 149631

REACH: -1

Seca, inflação e falta de mão de obra estão entre as principais
preocupações e podem travar os bons resultados obtidos este
ano
Seca, inflação e falta de mão de obra estão entre as principais preocupações e podem
travar os bons resultados obtidos este ano

Seca, inflação e falta de mão de obra estão entre as principais preocupações e podem travar os bons
resultados obtidos este ano
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CMTV

28/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL 20H

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7068

REACH: -1

Milhares de turistas regressam hoje a casa depois das férias no
Algarve
Milhares de turistas regressam hoje a casa depois das férias no Algarve

Milhares de turistas regressam hoje a casa depois das férias no Algarve

24/35



JORNAL SOL

28/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 11000

Mão-de-obra. Vários setores pedem medidas urgentes
A imigração faz parte de uma solução abrangente, de acordo com os responsáveis de
várias associações empresariais.

A agricultura, construção civil, hotelaria e restauração enfrentam a escassez de recursos humanos,
defendendo medidas que mitiguem este problema, sendo que a imigração faz parte de uma solução
abrangente, de acordo com os responsáveis contactados pela Lusa.

De acordo com a CAP,  Portugal “precisa de ter programas de qualificação mais adequados ao setor”,
estimando-se que nesta área de atividade faltem cerca de “cinco milhares” de recursos humanos
diferenciados. Já o presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas
(AICCOPN), Manuel Reis Campos, são necessárias medidas que permitam promover “uma maior
mobilidade transnacional dos trabalhadores”. E estima que neste setor falte cerca de 80 mil recursos
humanos.

Por sua vez, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) manifesta-se
preocupada com a escassez de recursos humanos no turismo, nomeadamente nos setores que
representa, e recorda que já apresentou propostas neste âmbito. A associação acredita que a “imigração
faz parte de uma solução abrangente de medidas” para mitigar a falta de recursos humanos no turismo,
com a secretária-geral, Ana Jacinto, a congratular-se “com os passos dados pelo Governo”,
nomeadamente no que respeita à “agilização dos vistos para os imigrantes” provenientes da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).
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EXPRESSO

28/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 85612

Com dificuldade em contratar, agricultura, construção e hotelaria
e restauração pedem medidas para mitigar escassez de
trabalhadores
Faltam cinco mil trabalhadores na agricultura, 80 mil na construção e pelo menos 61 mil
no sector do turismo. São profissionais que durante a pandemia foram para outros
sectores. Com o desemprego em mínimos e as dificuldades de contratação em máximos,
associações sectoriais e confederações empresariais pedem ao Governo medidas para
dinamizar o recrutamento

Com o desemprego em valores mínimos e a população empregada em máximos, basta fazer contas
para perceber que contratar profissionais é cada vez mais difícil, sobretudo para sectores mais intensivos
em mão-de-obra, como a agricultura, construção, hotelaria ou restauração. À agricultura faltam cerca de
"cinco milhares" de recursos humanos diferenciados", diz o presidente da Confederação dos Agricultores
de Portugal (CAP), à construção faltam 80 mil e o turismo continua, segundo os últimos dados do
Instituto Nacional de Estatística (INE), com menos 61 mil trabalhadores do que tinha antes da pandemia.
Recurso à contratação de imigrantes pode ser parte da solução mas não é a única via, sinalizam os
líderes das associações sectoriais que pedem ao Governo medidas para mitigar a escassez de
trabalhadores.
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DN

28/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 81591

Estrangeiros gastam mais de 160 milhões para se casar em
Portugal
O número de bodas de estrangeiros no país cresceu 43% no primeiro semestre do ano.
T uristas do Reino Unido, Irlanda, Brasil e Índia são os que mais escolhem Portugal para
casar.

Os encantos de Portugal continuam a atrair estrangeiros e não só para o turismo tradicional. Há cada
vez mais casais de outras nacionalidades que escolhem o país para dar o nó, aproveitando as
temperaturas amenas e o vasto leque de paisagens idílicas de Norte a Sul. Com o fim das restrições
impostas pela pandemia, os números de casamentos no país disparou 9% no primeiro semestre do ano
face a 2019, com 13 904 cerimónias realizadas. Destas, 3 294 dizem respeito a casais estrangeiros ou
a casais em que pelo menos um dos elementos é de outra nacionalidade, adianta o Ministério da Justiça
ao DN/Dinheiro Vivo. O número de bodas de estrangeiros disparou 43% quando comparado com o
mesmo período de 2021, embora ainda esteja 16% abaixo de 2019. Os turistas do Reino Unido e da
Irlanda são os principais mercados neste segmento, seguindo-se o Brasil e a Índia. Os suecos,
australianos, espanhóis e franceses também são apontados pelos empresários do setor como clientes
em crescimento. Apesar de ainda não existirem dados específicos sobre o número de turistas que viajam
para Portugal para casar, a duração da sua estadia ou os gastos associados, estima-se que os casais de
outras nacionalidades tenham investido cerca 158 milhões de euros em 2019, considerando um estudo
independente citado pelo Turismo de Portugal, que aponta um gasto médio de 25 mil euros por festa,
excluindo todos os restantes encargos associados como viagens e alojamento. "O valor total
movimentado será muito superior, tendo em conta que a este montante acresce o investimento
efetuado pelos convidados", ressalva o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo. Os turistas que
escolhem o país para dizer o "sim", acabam por aliar as férias à boda. Uma festa deste tipo contempla
pelo menos uma semana de estadia em unidades hoteleiras, para os noivos e convidados, bem como
todo o serviço da celebração, que inclui quintas, wedding planner, catering e animação. Os custos de
cada casamento podem ascender a valores bem superiores se forem somados todos os extras, e
considerando que se trata de um mercado com um poder económico elevado. "Este é um segmento
muito alto de mercado, e essa é a grande vantagem da aposta do país nestes casamentos. Os
estrangeiros gastam muito dinheiro quando vêm para Portugal porque trazem pessoas, ficam muitas
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vezes em mais do que um hotel, e prolongam a estadia por muitos dias. Gastam muito e procuram
serviços de alta qualidade", enquadra Carina Monteiro, uma das fundadoras do Portugal In Love, um
fórum internacional de casamentos realizado em Portugal para captar estes mercados e divulgar a oferta
disponível em território nacional. A responsável explica que o objetivo é posicionar o país como um
wedding destination e competir com os principais concorrentes como a Itália ou a Grécia. O Turismo de
Portugal tem apostado na promoção deste segmento fora de portas, assumindo que o mercado dos
casamentos "começa a assumir um papel preponderante na economia nacional". "O clima, a segurança,
os preços competitivos, a riqueza gastronómica, a paisagem diversificada, a oferta cultural, a qualidade
do serviço e dos venues disponíveis, a par da arte de bem receber, da capacidade de falar diferentes
idiomas, da simplicidade da documentação legal requerida, da preparação minuciosa e a disponibilidade
dos agentes envolvidos na organização do evento, são fatores que colocam Portugal na dianteira
quando se trata de optar por um destino para casar", explica Luís Araújo. Procura cresce e Algarve
continua a crescer A procura cada vez maior dos casais de outras nacionalidades já pesa nas contas das
empresas do setor. O hotel Convento do Espinheiro, em Évora, revela que os pedidos continuam a
aumentar e que, atualmente, os estrangeiros já totalizam 30% do total de casamentos realizados na
unidade, quando em 2019 esta percentagem era de apenas 10%. Uma das vantagens mais procuradas
é a possibilidade de concentrar todos os serviços no mesmo espaço: cerimónia, alojamento e festa. O
grupo Pestana confirma a tendência. "Os estrangeiros continuam a procurar os nossos hotéis por serem
uma opção confortável. Fora do destino de origem, mas no mesmo local, podem conciliar a celebração,
a festa e o alojamento para a família e amigos. A preferência é por hotéis perto do mar e que possuam
uma vista impar ou em edifícios históricos como castelos ou palácios", descreve o grupo. O Algarve
continua a ser um dos destinos preferidos, já com larga tradição na celebração destes enlaces, também
por ser, há largos anos, um destino de férias de estrangeiros, principalmente britânicos. A Associação
Turismo do Algarve (ATA) revela que já foi retomado o nível de casamentos de estrangeiros de 2019 na
região e que já se somam as reservas para 2023. O número de empresas especializadas em bodas
internacionais está também a crescer. Este é um segmento no qual a ATA tem feito uma forte aposta
nos últimos anos, focando-se na divulgação da região em eventos especializados em casamentos quer
internacionais ou nacionais, como são exemplos o Portugal In Love, que decorre em novembro no Porto
em Braga, ou o Amour Forum, que se realiza em outubro em Cascais. "Promovemos o Algarve como
um destino totalmente preparado para acolher estas cerimónias. Desde a diocese, que dispõe de uma
equipa dedicada aos casamentos estrangeiros de diferentes credos cristãos e que colabora, diretamente,
com o setor do turismo à divulgação de todos os procedimentos necessários que a ATA faz junto de
fornecedores, empresas e meios deste segmento. As autoridades regionais estão também preparadas
para tratar de toda a parte processual dos noivos que não falam português", explica o presidente da
ATA. João Fernandes acredita que o Algarve é capaz de " dar resposta a todos os desafios", pela vasta
oferta disponível.
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EXPRESSO

27/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 85612

Empresários dão nota positiva à recuperação da diversão
noturna, mas permanecem preocupações
Hábitos mudaram durante a pandemia. Portugueses procuram menos os espaços de
diversão noturna e a recuperação está a ser alavancada pelo turismo. Cenário preocupa
empresários

A recuperação do setor da diversão noturna neste primeiro verão sem restrições associadas à pandemia
tem nota positiva entre os empresários, com vários registos de casa cheia, reconhecendo-se, contudo,
que alguns hábitos mudaram e que o negócio enfrenta desafios.

O elevado fluxo de turistas tem contribuído para que, no Porto, os empresários tenham “casa cheia” e
consigam “minimizar” alguns dos danos financeiros causados pela pandemia, adiantaram à Lusa as duas
associações representativas do setor da diversão noturna da região.

Destacando que o negócio “está a funcionar bem” e a permitir “resolver alguns problemas de tesouraria”,
o presidente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto defendeu ser preciso “prevenção” por
parte dos empresários, temendo que a recuperação impulsionada pelo turismo, que “representa 60% a
80% dos clientes”, se esgote.

“O negócio está a funcionar bem, mas a recuperação está a ser feita à boleia do turismo”, salientou
António Fonseca, dizendo que muitos dos portugueses já não procuram aqueles estabelecimentos por,
em parte, "terem mudado de hábitos durante a pandemia".

Lembrando que os estabelecimentos da cidade estão habituados à sazonalidade do turismo, o presidente
da Associação de Bares e Discotecas da Movida do Porto afirmou que este verão o negócio está
“idêntico” ao de 2019, assim como as dinâmicas de funcionamento, com os turistas a usufruírem dos
espaços à semana e os locais ao fim de semana.

Apesar da retoma, observou Miguel Camões, a tesouraria dos empresários “ainda está à justa” e assim
continuará “por alguns anos”, tendo em conta o preço das rendas, os custos com recursos humanos e
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os empréstimos bancários contratualizados por vários empresários durante a pandemia.

A estas preocupações juntam-se o aumento dos preços e, consequentemente, a atualização dos
produtos que vendem, o que poderá vir a ter impacto na afluência dos clientes: “A situação não é muito
tranquila”, acrescentou.

Em Lisboa, o presidente da Associação Discotecas Nacional (ADN), José Gouveia, avançou com “uma
nota positiva para o negócio”, tendo em conta os espaços que fazem atualmente a noite lisboeta,
“bastante reduzidos em relação há uns anos” e circunscritos a “zonas limitadas”.

“O Cais do Sodré perdeu casas emblemáticas, o Bairro Alto está um pouco desfasado daquilo que era
antigamente, a 24 de Julho é uma zona sombra daquilo que já foi. O espaço noturno está agora a
concentrar-se na zona ribeirinha”, explicou.

A maioria dos espaços vão funcionando “sem grandes enchentes”, considerando que se pode estar a
falar de espaços noturnos “com a lotação a 70%” e que, desde 2019, têm “conseguido sobreviver” em
virtude da resiliência dos empresários.

O presidente da Associação Portuguesa de Bares, Discotecas e Animadores, Ricardo Tavares, contou que
a ‘movida’ voltou com “muito fôlego” em setembro do ano passado, mas com “o inverno os números
voltaram ao normal”.

O representante alertou para uma “guerra surda que está a proteger os moradores” porque algumas
juntas de Lisboa retiraram as esplanadas permitidas pelo município durante os meses em que a
pandemia esteve mais acentuada. Os empresários, referiu, “olham para o futuro com esperança”, mas
gostavam que o poder autárquico “se entendesse e que os empresários deixassem de ser prejudicados”.

Tanto José Gouveia como Ricardo Tavares reconhecem que a noite lisboeta mudou nestes dois últimos
anos, mas se para o primeiro a mudança já se estava a operar, o segundo considerou “um mito” dizer-
se que as pessoas estiveram fechadas sem sair: “Começou a haver mais festas privadas e um negócio
paralelo que não existia.”

Hilário Castro, da Associação de Comerciantes do Bairro Alto, disse que os negócios “estão a correr
bem”, não havendo falta de público, mas reconheceu um problema com o horário diferenciado para o
fecho das casas que faz com que as pessoas permaneçam na rua.

“Há muito que lutamos por uma estratégia delineada para fiscalizar os horários de encerramento e uma
de acompanhamento para o bairro ficar livre de pessoas. Agora ficam a vaguear, começa a venda
ambulante e também o consumo de drogas, com a noite a prolongar-se até às 04:00, 05:00”,
lamentou.

No geral, reconheceu, os estabelecimentos “têm cumprido e respeitado um regulamento da cidade de
Lisboa que refere os horários de funcionamento de portas”, mas há necessidade de fiscalização.

O presidente da Associação de Discotecas do Sul e Algarve (ADSA), Liberto Mealha, afirmou que a
retoma económica no setor da animação noturna “tem sido surpreendente” e que este ano “está a ser
um dos melhores de sempre” na região.

“Ao contrário da recuperação lenta que era esperada, o setor está com receitas muito superiores às de
2019, ano que foi considerado como um dos melhores do turismo em Portugal. A situação é confirmada
por todos os empresários com quem tenho falado", avançou.

O também empresário nas áreas da restauração e animação noturna de Albufeira, no distrito de Faro,
atribui o crescimento das receitas “ao facto de as pessoas sentirem a necessidade de conviverem, após
dois anos enclausuradas pela pandemia” da covid-19.

“É um ano muito positivo e de alívio para os empresários de um setor que esteve em agonia com o
encerramento dos estabelecimentos durante aquele período”, notou.

Na opinião de Liberto Mealha, o aumento da procura e das receitas dos estabelecimentos de animação
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noturna permite aos investidores “olharem com otimismo para o futuro”.

“A retoma económica foi conseguida, mas agora debatemo-nos com o problema da falta de mão-de-
obra em todos os setores, o que na hotelaria e restauração se pode traduzir na qualidade do serviço
prestado, nomeadamente nos tempos de atendimento”, concluiu.
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PÚBLICO

27/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34600

João Cravinho: “Aeroporto na Margem Sul é a escolha mais saloia
que pode passar pela cabeça”
O ex-ministro do Equipamento continua a defender a construção do novo aeroporto na
Ota, em nome da coesão nacional. Alcochete é para satisfazer “interesses económicos”.

Quando o PS se dividia entre “sampaístas” e “guterristas”, João Cravinho era o chefe dos sampaístas –
Jorge Sampaio afastou-se da vida partidária a caminho de Belém. Antigo ministro do Equipamento e
grande defensor do combate à corrupção, diz que construir o aeroporto em Alcochete "é uma imposição
dos grandes interesses financeiros”. Em entrevista ao programa Interesse Público, a que pode assistir no
site do PÚBLICO, João Cravinho afirma que em Portugal “não está controlada a venda de influências no
plano político”.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

27/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Férias deste ano custaram umas centenas de euros a mais às
famílias
Aumento médio de preços chega a 71% em algumas das despesas habituais de quem vai
passar uma semana fora
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