
JORNAL DO ALGARVE

29/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 840

REACH: -1

O melhor verão de sempre para o turismo
O Algarve foi a região que mais receitas captou em julho, mês que concentrou 37,8% dos
proveitos totais nos estabelecimentos de alojamento turístico do País
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RTP 3

28/09/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 12

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Há menos pessoas a visitar o Sul do país, mas a receita subiu
Há menos pessoas a visitar o Sul do país, mas a receita subiu

Há menos pessoas a visitar o Sul do país, mas a receita subiu
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JORNAL DE NEGÓCIOS

29/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CATARINA ALMEIDA

PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Parceiros criticam falta de compromissos do Governo
Reiterando os objetivos que já tinha apresentado em maio, o Executivo sugere que os
parceiros se entendam para aumentos salariais nominais médios de 4,8%.
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JORNAL DO ALGARVE

29/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Sindicato intensifica luta por melhores condições dos
trabalhadores
O Sindicato dos T rabalhadores da Indústria de Hotelaria, T urismo, Restaurantes e
Similares do Algarve revelou esta semana que vai intensificar a luta por melhores salários
e condições de trabalho, após uma reunião que decorreu na Casa Sindical de Faro
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JORNAL DO ALGARVE

29/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Qualificações, emprego e inclusão social com apoios de 92
milhões de euros
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve vai
disponibilizar a partir de 2023 cerca de 92 milhões de euros para apoiar projetos
prioritários em matéria de qualificações, emprego e inclusão social
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BARLAVENTO

28/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 610

REACH: -1

ALGARVE 2030 terá 92 milhões para o emprego e a qualificação
Próximo quadro comunitário vai apostar na formação para ultrapassar os problemas
estruturais da região
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DINHEIRO VIVO

28/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Castro Marim prevê investimento de 4,6 milhões de euros na
Estratégia Local de Habitação
Estratégia vai apoiar 109 famílias.

A Câmara de Castro Marim, no distrito de Faro, estimou esta quarta-feira que será necessário investir
4,6 milhões de euros para implementar a Estratégia Local de Habitação (ELH), esta quarta-feira
homologada, permitindo apoiar 109 famílias do concelho.

A homologação permite que o município se candidate ao 1.º Direito, programa do Instituto de Habitação
e da Reabilitação Urbana (IHRU), e a fundos do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), prevendo-
se que sejam apoiadas um total de 282 pessoas, revelou a vice-presidente da autarquia, Filomena
Sintra.

O presidente da autarquia, Francisco Amaral, destacou a importância da criação de instrumentos de
apoio à criação ou reabilitação de habitações num município que é dos que "mais segundas residências
tem no país", com cerca de "65% do parque habitacional", e onde os preços das casas "quase duplicam"
os de outras regiões do país, à exceção de Lisboa.

"Castro Marim não é exceção à região do Algarve, que é a segunda do país onde é mais caro comprar
ou arrendar cassa, só Lisboa nos supera, nas restantes regiões do país, à exceção de Lisboa e Madeira,
os valores de compra ou arrendamento são, em média, menos de metade. Esta realidade cria grandes
assimetrias territoriais e constrangimentos", afirmou o autarca.

Francisco Amaral explicou que o concelho tem uma "baixa oferta de imóveis para arrendamento" e as
dificuldades para encontrar residência são sentidas por professores que são colocados no concelho e não
conseguem encontrar residência para permanecer em Castro Marim a dar aulas.

"Há uma professora que foi colocada na escola de Castro Marim, vinda de Viseu, com três filhos
menores, e estou convencido de que não vai encontrar casa. Os jovens têm imensa dificuldade em
conseguir casa e ter uma vida estável e digna junto daqueles que os viram nascer", exemplificou.
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Simultaneamente, acrescentou Francisco Amaral, "há restaurantes que têm de reduzir horário de
funcionamento porque não têm funcionários devido à escassez de habitação" e a "hotelaria deixou de
ser atrativa", estando "carente de mão-de-obra por dificuldades de alojamento dos colaboradores".

Por isso, o autarca agradeceu a colaboração do IHRU e do Estado na "busca de soluções" para um
"problema que, atendendo à dimensão, precisa de apoio do Governo na construção e implementação de
respostas mais eficazes e eficientes".

"A Estratégia Local de Habitação é uma dessas respostas conjuntas, mas precisamos de medidas
estratégicas e de coesão que reduzam a fatura que os algarvios pagam por ser região turística", afirmou
ainda Francisco Amaral, sublinhando que é preciso "atenuar" estas assimetrias e "proporcionar uma
verdadeira igualdade de oportunidades" na área da habitação.

Na apresentação da ELH, a vice-presidente da autarquia, Filomena Sintra, estimou em 4,6 milhões de
euros o valor necessário para dar resposta aos 109 agregados familiares e 282 pessoas que foram
identificadas no levantamento feito pelo município sobre as carências habitacionais do concelho.

Neste valor, estão incluídas, entre outras, a "construção de prédios/empreendimentos habitacionais",
com um valor de 2,4 milhões de euros, "a aquisição e reabilitação de frações/prédios", com 230.000
euros, a reabilitação de frações/prédios vagos para fins habitacionais, com 569.000 euros, ou "a
reabilitação de habitações sociais ocupadas", com 1,1 milhões de euros, precisou a mesma fonte.

A cerimónia contou com a participação da secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves,
juntamente com a presidente do IHRU, Isabel Dias, e destacou a importância destes programas para a
política de habitação pública e para garantir o direito constitucional à habitação.

Marina Gonçalves seguiu depois para Vila Real de Santo António para homologar a ELH do concelho, que
foi anunciada em julho e prevê um investimento de 101 milhões de euros para apoiar mais de 812
agregados familiares.

14/30



JORNAL DO ALGARVE

29/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 840

REACH: -1

Marina de Vilamoura é a melhor do ano a nível internacional
A Marina de Vilamoura, no concelho de Loulé foi eleita a Melhor Marina Internacional em
2022, com um prémio atribuído na quarta-feira, dia 21 de setembro, pela T he Yatch
Harbour Association

15/30



BARLAVENTO

28/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA SIMIRIS

FAV: 4

AVE: € 2100

REACH: -1

Geoparque Algarvensis candidato à UNESCO até 2025
Cristina Veiga Pires, coordenadora científica, geóloga, investigadora do Centro de
Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) e professora universitária, traça um ponto de
situação sobre o aspirante geoparque. Próximo ponto na agenda é a apresentação de
um livro dedicado ao Escarpão, em Albufeira
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JORNAL DO ALGARVE

29/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Mais de 45 mil pessoas foram ao Never Ending Summer
O festival Never Ending Summer, que decorreu na marina de Albufeira entre os dias 16 e
18 de setembro, contou com a participação de mais de 45 mil pessoas, anunciou a
organização
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JORNAL DE NOTÍCIAS

29/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

TGV “encolhe o país” e permite reduzir tempo noutras linhas
Além da ligação de alta velocidade entre Porto e Lisboa, haverá outra até Vigo, que
também chegará ao Aeroporto Sá Carneiro
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CORREIO DA MANHÃ

29/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

Governo cede e promete debate plural
AEROPORTO
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OBSERVADOR

29/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

Aeroporto. Pedro Nuno Santos "confortável com o fato de
executor", mas diz que também participa na decisão
Ministro das Infraestruturas rejeita ter perdido autonomia após desautorização de
António Costa no aeroporto. Assumiu o erro, situação foi resolvida. Mas chocou-o ter sido
visto como uma humilhação.

Pedro Nuno Santos não tem problemas em assumir-se como um executor no processo sobre o novo
aeroporto de Lisboa. “Gosto de fazer, estou confortável com o fato do executor, mas participo na
decisão”, afirmou o ministro das Infraestruturas sobre o caso em que o primeiro-ministro o mandou
revogar o despacho onde definia já a solução que seria sujeita a avaliação ambiental estratégica.

Na grande entrevista à RTP, o ministro rejeitou a ideia de que perdeu a autonomia e quando questionado
sobre se tinha sido o momento mais difícil no Governo, respondeu que se lembrava de outros. E disse
que não pediu a demissão.

Não foi um momento bom, mas temos de aprender a superá-los e seguir em frente. É assim em casa,
no trabalho e no Governo. Os desencontros fazem parte da nossa vida. Tenho o meu feitio e a minha
teimosia e o primeiro-ministro tem o dele. Mas no final do dia sei que sou ministro e que ele é o primeiro-
ministro”.

O que mais “chocou” Pedro Nuno Santos foi o ter assumido um erro e isso ter sido interpretado por
analistas como uma humilhação, “com o ele me ter humilhado”. A questão fundamental, sublinha, é
“saber lidar com os problemas”.

Lembrando que ainda esta quarta-feira esteve com António Costa na apresentação do projeto de alta
velocidade no Porto, Pedro Nuno Santos defende que os dois tiveram a maturidade para resolver a
situação. “Esse assunto está ultrapassado para mim,  mesmo que não esteja para outros e não tenho
interesse em voltar a ele. Não deixou marcas”. E questionado sobre se o episódio marca o seu futuro
político, respondeu: “Tudo o que fizermos de bem ou mal vai-nos acompanhar e temos de saber lidar
com isso”.

Ainda sobre o novo aeroporto, Pedro Nuno Santos garantiu que “serão dadas as condições para a
comissão fazer bem o seu trabalho. Precisamos de um trabalho sólido para todos possam analisar o
relatório”. O ministro justificou a inclusão de Santarém com a informação que chegou ao Governo que
foi relevante e achamos por bem concluir essa localização.

E não se vai perder mais tempo para decidir o projeto? Pedro Nuno Santos reafirma que gosta de fazer e
de concretizar, o quanto mais rápido melhor. “Mas não sou só seu, sou eu, o Governo e o primeiro-
ministro também. Mas se este estudo nos der estabilidade futura para evitar mais para e arrancas,
podemos estar a ganhar e não a perder.”

Pedro Nuno Santos não se comprometeu com uma data para o arranque das obras e admitiu que as
localizações que vão ser estudadas não têm o mesmo grau de maturidade nos estudos. Logo, “não vão
ter os mesmos prazos de concretização”. Mas espera chegar ao final da legislatura com o dossiê
encaminhado, de forma a evitar mais travagens e resolver um problema que tem 50 anos.

Na entrevista à RTP, Pedro Nuno Santos indicou ainda que a questão das obras de melhoria no aeroporto
da Portela está resolvida. “Estamos em condições de renegociar as bases da concessão”, mas avisou: 
Não haja ilusões, as obras são importantes para garantir mais conforto e fluidez — reduzindo os atrasos
— mas não vão aumentar a capacidade do aeroporto.”

Sobre a alta velocidade ferroviária, o ministro defendeu que é o projeto mais importante das ultimas
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décadas em Portugal. “É a A1 ferroviária que vai permitir ao país encolher e não só entre Lisboa e Porto.
Vai revolucionar a forma como olhamos para a organização espacial no nosso país. O interior vai ganhar,
apesar de não parecer à primeira vista”. E deu vários exemplos de cidades que vão ficar mais próximas
porque os comboios podem passar da linha de alta velocidade para outras linhas do Norte, Oeste, Beira
Alta.

Quanto ao prazo de 2030 para concluir a ligação entre Lisboa e Porto com um tempo de viagem de
1h15, o ministro diz que o modelo encontrado lhe dá esperança de que será cumprido, mas haverá
também responsabilidade dos privados que vão executar a obra. E sublinhou também que “há hoje um
consenso na ferrovia (ao contrário do aeroporto) que devemos aproveitar.”

Sendo o ministro com a pasta da habitação, Pedro Nuno Santos alertou que qualquer medida de apoio às
pessoas que estão a pagar mais juros no crédito à habitação terá sempre um impacto orçamental
relevante ou então no sistema bancário. É um tema que deve ser tratado “com cautela” e garante que
está coordenado com o Ministério das Finanças.

Ainda sobre a privatização da TAP, reafirma o desígnio do Governo de integrar a empresa num grupo de
aviação, o que implica abrir o capital.  Mas o “quando, o quanto e o como não estão fechados”. Não são
processos rápidos, concluiu.
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JORNAL I

28/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 11000

Turismo. Setor recupera números mas ainda há um lado negro
T urismo vai dando cartas no que diz respeito ao crescimento da economia, mas se o PIB
agradece, por outro lado, os problemas continuam ou agravam-se. A subida dos preços
das casas não dá tréguas, a pressão junto dos locais históricos também não e o problema
da falta de mão-de-obra é uma dor de cabeça para os empresários. Em termos de
receitas, os museus aplaudem e a restauração tem motivos para sorrir. Conheça os prós
e contras do crescimento deste setor.

Por Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto

O aumento do turismo volta a colocar pressão junto dos locais turísticos. E as opiniões do setor são
unânimes ao considerarem que “os turistas não podem estar apenas na Baixa ou Belém” e, face a esse
cenário, é preciso diversificar os destinos. A AHP tem vindo a defender a criação de novas infraestruturas
de forma a tornar o turismo sustentável.

“Caso contrário, as pessoas chegam a Lisboa e ficam todas na Torre de Belém e no Mosteiro dos
Jerónimos, o que faz com que essas zonas fiquem sobrecarregadas. Isso não pode acontecer”.

Também Vítor Costa, diretor-geral da Associação de Turismo de Lisboa, tem dito que no último plano
estratégico já foi incluída a Área Metropolitana de Lisboa, procurando “desviar” os turistas para a Costa
da Caparica, Sesimbra, Cascais e Mafra.

Mais turismo, mais residentes estrangeiros que procuram o mercado nacional como primeira ou segunda
residência, logo os preços disparam. Aliado a isso há que contar com a oferta de alojamento local. Todos
estes fatores fazem com que os preços das casas no nosso país disparem.
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E os dados do INE não deixam margem para dúvidas: No segundo trimestre, o Índice de Preços da
Habitação (IPHab) registou um aumento, em termos homólogos, de 13,2%, mais 0,3 pontos
percentuais (p.p.) face ao observado no trimestre anterior, “atingindo um novo máximo histórico da
série disponível”, diz o organismo.

Museus Com a retoma do turismo, os museus também ficaram a ganhar. Estes registaram mais de 1,5
milhões de visitantes nos primeiros seis meses do ano. A recuperação foi clara face aos anos de
pandemia mas ainda está cerca de um terço abaixo dos valores de 2019, mas em gradual recuperação,
indicam dados estatísticos da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

O conjunto de 25 museus, monumentos e palácios tutelados pela DGPC receberam 1 508 362 visitantes
entre janeiro e junho, avançou aquele organismo à agência Lusa, um aumento de 574% por
comparação com os 223 802 visitantes contabilizados nos primeiros seis meses do ano passado.

Restauração Mais turismo é também sinónimo de mais refeições. E todos ganham com isso, desde as
tascas aos restaurantes de luxo. Do bitoque à mariscada, o importante é consumir e o turista traz este
privilégio consigo. Mas não só.

De acordo com os últimos dados da SIBS, só este verão – entre 1 de julho e 31 de agosto – foi
registado um aumento de 22% do consumo total e um recorde do consumo com cartões estrangeiros
em Portugal que aumentou 37% face a 2019 e 71% face ao mesmo período de 2021. Avaliando apenas
o valor das operações dos cartões portugueses, o crescimento foi de 19% face a 2019.

Mão-de-obra Os alertas chegam de todo o lado. E se a falta de mão-de-obra já era sentida antes da
pandemia, a covid-19 só veio trazer ainda mais à tona este problema.

“Este continua a ser um problema que preocupa muito a CTP e que não será resolvido no curto prazo.
As empresas estão a fazer os possíveis para amenizar os impactos deste problema. Mas tem de ser
encontrada uma solução estratégica e conjuntural numa união de esforços entre as empresas e o poder
político”, chegou a defender ao nosso jornal Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo
de Portugal.

E não é o único. Também João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve acredita que a principal
dificuldade neste momento é recrutar recursos humanos”. “Sabemos que há um problema que é
estrutural”, que está relacionado com o facto de o país ter “uma demografia que é desfavorável na
medida em que há cada vez menos jovens e, na população ativa, há menos pessoas disponíveis”.

A verdade é que os salários – ainda que acima da média nacional – não cativam quem queira trabalhar
no setor e defende-se que a solução é ir buscar fora.

Reclamações Desde o início do ano, o setor do turismo foi alvo de quatro mil reclamações. Os números
foram avançados pelo Portal da Queixa e dizem que os consumidores queixam-se principalmente das
companhias aéreas e dos sites de reserva de viagens.

A eDreams, a TAP e o Booking estão no pódio das entidades com mais reclamações. Nesse período, o
Portal da Queixa recebeu 3 882 reclamações relacionadas com este setor, um crescimento de 12% em
relação ao período homólogo de 2021, onde foram registadas 3 475 queixas.

“Comparativamente com 2019, o aumento é ainda mais expressivo, verificando-se uma subida de 56%.
Em ano de pré-pandemia, foram registadas apenas 2 495 reclamações durante o mesmo período”.

Prémios A edição deste ano ainda está a decorrer mas a verdade é que Portugal tem somado prémios
em catadupla. Se não, vejamos a edição do ano passado do World Travel Awards – conhecidos como os
óscares do turismo – em que Portugal trouxe para casa 12 prémios.

A título de exemplo, o nosso país destacou-se com o Algarve a ser nomeado o melhor destino de praia
ou com a Madeira como a melhor ilha para férias. Mas não só. Além da hotelaria de luxo, há World Travel
Awards também para os Passadiços do Paiva, Dark Sky Alqueva, Parques de Sintra e TAP.
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Mas houve mais prémios a aterrarem em Portugal como é o caso do Lapa Palace (melhor hotel
clássico), o Pestana Porto Santo (hotel de praia e lifestyle), Conrad Algarve (resort de lazer de luxo) e
L’AND Vineyards (hotel de enoturismo). Tudo bons motivos para visitar Portugal que continua a dar
cartas lá fora para todos aqueles que o querem visitar.
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RTP 3

29/09/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • GRANDE

ENTREVISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Grande Entrevista, Pedro Nuno Santos | Ep. 37, 28 Set. 2022 |
temporada 15
Grande Entrevista, Pedro Nuno Santos | Ep. 37, 28 Set. 2022 | temporada 15

(Vídeo)

 Grande Entrevista, Pedro Nuno Santos | Ep. 37, 28 Set. 2022 | temporada 15
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https://www.rtp.pt/play/p9766/e643477/grande-entrevista

