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Projeto «Renature Monchique» vai ser relançado com novidades
O «Renature Monchique» está no terreno desde 2019 e entra agora no quarto ano de
ação para plantar mais 75 mil árvores na serra algarvia.

O «Renature Monchique» está no terreno desde 2019 e entra
agora no quarto ano de ação para plantar mais 75 mil árvores na
serra algarvia.
O relançamento do projeto que pretende compensar a pegada carbónica da companhia aérea Ryanair,
revitalizando a ecologia de Monchique, acontece na quinta-feira, dia 10 de novembro, às 11h00, no
auditório da Região de Turismo do Algarve, em Faro.

 

Este projeto visa o restauro ecológico dos principais tipos de habitat da Rede Natura 2000 afetados nos
incêndios de 2018 e resulta de uma parceria entre a Ryanair, o Grupo de Estudos de Ordenamento do
Território e Ambiente (GEOTA), a Região de Turismo do Algarve (RTA), o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF) e a Câmara Municipal de Monchique.

Na sessão aberta à comunicação social será ainda feito o balanço do «Renature Monchique» pelos
representantes das cinco entidades parceiras.

(Link)
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https://www.ryanair.com/pt/pt
https://www.icnf.pt/
https://barlavento.sapo.pt/ambiente/projeto-renature-monchique-vai-ser-relancado-com-novidades
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Economia entra a travar no quarto trimestre
Os primeiros dados sobre o arranque do quarto trimestre põem a economia a travar: dos
indicadores de confiança do INE aos de alta frequência do BdP e da OCDE todos vão no
mesmo sentido. Ainda assim, economia deve crescer em 2022 acima da meta inscrita no
OE.

Os dados sobre a atividade económica de outubro ainda são escassos, mas apontam, para já, para uma
entrada no quarto trimestre em abrandamento. O que, ainda assim, deverá ser suficiente para que o PIB
cresça em 2022 mais do que os 6,5% previstos anteriormente pelo Governo.

Mas vamos por partes. Segundo o INE, a confiança das famílias recuou, em outubro, para níveis de abril
de 2020, no início da pandemia. E a deterioração das expectativas dos consumidores piorou em outubro
em relação a todas as vertentes analisadas: as famílias estão mais pessimistas quanto à evolução da
sua situação financeira, da situação económica do país e da evolução dos preços – agravando as
expectativas de poupança e de consumo.

Aliás, disso mesmo deu conta Teresa Gil Pinheiro, analista do BPI, numa nota no início da semana: “Os
indicadores disponíveis para o quarto trimestre são ainda muito escassos, relacionam-se essencialmente
com o consumo – cerca de 65% do PIB – e sugerem menor dinamismo.” 

O abrandamento no consumo é visível, por exemplo, nos dados relacionados com a compra de veículos
automóveis. Segundo dados da ACAP, divulgados esta semana, a venda de carros aumentou 10,6% em
outubro em termos homólogos, abrandando face ao mês anterior (12,8%).

Recorde-se que a subida dos preços ainda não deu sinais de alívio e continua a pesar no consumo. Em
outubro, a inflação homóloga subiu 10,2%, atingindo o valor mais alto dos últimos 30 anos.
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Da mesma forma, os indicadores sobre o sentimento das empresas também mostram, nos diferentes
setores, um enfraquecimento em outubro. Indústria, construção, comércio e serviços todos mostram
perspetivas menos positivas para os próximos meses. 

Também os dados de alta frequência sintetizados pelo Banco de Portugal (BdP) apontam para um
abrandamento no início deste quarto trimestre. O indicador de atividade económica do BdP (que junta
informação como o tráfego rodoviário de pesados, o consumo energético, a carga e correio
desembarcados nos aeroportos e compras efetuadas com cartões em Portugal) mostra um avanço de
0,9% (em termos médios do mês). Embora este seja um ritmo superior ao verificado em setembro, fica
abaixo da média do terceiro trimestre.

Por fim, os dados do “tracker” semanal da OCDE (que tem uma lógica semelhante ao do BdP) apontam
igualmente para um abrandamento em outubro. Aliás, a OCDE admite mesmo que a economia
portuguesa tenha crescido menos 0,5% na última semana de outubro face ao período homólogo.

Com estes indicadores, as previsões oscilam entre o pequeno crescimento ou a pequena contração no
quarto trimestre. “O consumo das famílias enfraqueceu, principalmente devido à perda de poder de
compra. Contudo, a nível agregado, isto está a ser compensado pelo bom desempenho do setor
externo, especialmente do turismo”, explica Paula Carvalho, economista-chefe do BPI. Por isso, “o
crescimento do PIB será provavelmente ligeiramente superior a 0% neste trimestre”, diz, numa nota.
Também o Montepio, na sua análise semanal da economia, diz que com os indicadores já conhecidos o
PIB pode contrair 0,1% no último trimestre de 2022.

Assim, parece para já claro um abrandamento da economia no final do ano. Recorde-se que, e de
acordo com a estimativa rápida do INE, a economia portuguesa cresceu 0,4% em cadeia no terceiro
trimestre.

PIB sobe acima da meta e deve evitar queda em 2023

Apesar da travagem no final do ano, os economistas reveem em alta as suas estimativas para o
conjunto do ano, entre os 6,6% e os 7% – sobretudo porque o terceiro trimestre acabou por ser melhor
do que o esperado. A estimativa rápida do INE diz, aliás, que o consumo privado cresceu de forma
destacada, apesar da subida dos preços.

Aliás, tal como o Negócios escreveu na semana passada, mesmo que a economia estagne no último
trimestre, isso seria suficiente para que, no conjunto do ano, o PIB avançasse 6,7%, acima da meta
inscrita na proposta de Orçamento do Estado para 2023. E só uma contração expressiva, na ordem dos
0,7%, impediria o cumprimento da meta. E na quinta-feira passada, foi o próprio ministro das Finanças a
admitir que o PIB pode crescer os tais 6,7% este ano, acima dos 6,5% previstos há um mês.

Com estes resultados, “a economia deverá superar os níveis pré-pandemia em quase 3%, o que
permitirá acomodar mais facilmente o abrandamento que se avizinha”, defende Paula Carvalho.

Para a economista-chefe do BPI, “as previsões para 2023 são francamente mais baixas”, mas “não se
perspetiva uma recessão e muito menos uma recessão profunda”.

Ainda assim, os economistas, tanto do BPI como do Montepio alertam para a incerteza do próximo ano:
a guerra na Ucrânia, a subida ainda acentuada de preços (acima dos 5%, estimada por ambos) e das
taxas de juros vão continuar a pesar no consumo das famílias. E a isto somar um abrandamento
(superior) na Zona Euro, a agravar-se ainda este ano.

3/25



EXPRESSO

04/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CÁTIA MATEUS

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Nómadas digitais já podem pedir visto
Só profissionais com rendimentos acima de €2820 têm acesso
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Vai voar na TAP até ao fim do ano? Fique atento
A empresa anunciou que pode cancelar, em média, até sete voos por dia, entre 15 de
Novembro e 31 de Dezembro. A empresa garante que contactar os passageiros
afectados.

Clique para ouvir
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https://observador.pt/programas/boa-moeda-ma-moeda/vai-voar-na-tap-ate-ao-fim-do-ano-fique-atento/
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SINTAC e ANA chegam a acordo para aumentos salariais entre
2% e 7,5%
SINT AC anunciou que chegou a acordo com a ANA Aeroportos para aumentos salariais
entre 2% e 7,5%. O sindicato considerou que não é um acordo "excelente", mas
reconheceu a "abertura" da empresa.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) anunciou este sábado que chegou a
acordo com a ANA Aeroportos para aumentos salariais entre 2% e 7,5%, uma parte já em novembro e
o restante em janeiro.

“Informamos que foi alcançado um acordo entre o SINTAC e a ANA para os aumentos salariais, além dos
1,5% já realizado em 2022“, disse o sindicato, em comunicado enviado à comunicação social, onde
adianta que “o referido aumento será compreendido entre 2% e 7,5%”.

O SINTAC explicou que os trabalhadores da gestora de aeroportos do grupo Vinci “terão um aumento
mais que merecido, já no presente mês de novembro e outra parte desse aumento no mês de janeiro”.

Ainda assim, o sindicato considerou que não é um acordo “excelente”, mas reconheceu a “abertura e
boa vontade” da empresa, que tornaram o acordo possível.

Além dos aumentos, para fazer face ao aumento do custo de vida devido à escalada da inflação, o
sindicato detalhou que “será também pago um prémio no mês de março a todos os trabalhadores”.

“Face à imprevisibilidade do cenário macroeconómico para o ano de 2023, estaremos atentos à eventual
necessidade de voltar a negociar alguma reposição do poder de compra, no decorrer do próximo ano”,
rematou o SINTAC.
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TAP: Chega pede ao STJ suspensão de negociações
O Chega pretende suspender “quaisquer actos negociais relativos à reprivatização da
T AP” até que “sejam transmitidas todas as informações relevantes” e que “a gestão da
T AP seja sujeita a uma nova auditoria pelo T ribunal de Contas”, lê-se na providência
cautelar interposta ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ)
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Balão de oxigénio para época baixa
Responsáveis da hotelaria e restauração admitem que estes quatro dias acabam por
prolongar a época alta durante a primeira semana de novembro. Procura dispara e
preços também.

Prolongar a época alta. É desta forma que a restauração, hotelaria e alojamento local encaram eventos
como a Web Summit. Tal como tem acontecido em edições anteriores, este ano a procura disparou
nesta primeira semana de novembro e os preços também.

Numa ronda feita pelo Nascer do SOL, um quarto clássico no centro de Lisboa que há umas semanas
custava entre 180 e 200 euros, agora está nos 300 euros. Mas os valores podem ser bem superiores
consoante a escolha e a localização pretendidas.

Também o setor do alojamento local não fica alheia a esta tendência. E se há empresas que falam em
aumentos de preços de 80% e de apartamentos a ultrapassar os 500 euros por noite, Eduardo Miranda,
presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) é mais contido, referindo subidas
entre os 15 e os 20% face à média que é cobrada.

«Isso é ótimo, porque estamos a conseguir que os preços de outubro se mantenham até ao final da
primeira semana de novembro. Com o fim da Web Summit arranca a época baixa até ao Natal», diz ao
nosso jornal.

O responsável revela ainda que as taxas de ocupação rondam os 90%: «A boa ocupação começou no
fim de semana antes do evento e termina na sexta-feira, a partir de sábado começa a diminuir».

Quanto a valores, garante que tudo depende das tipologias e das zonas da cidade. «É possível que um
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T1 à porta da Web Summit tenha uma valorização acima de um imóvel com a mesma tipologia, situado
em outra zona da cidade, mas o que vimos, em geral, em Lisboa é que neste período mantém-se os
preços de outubro e os que estão mais perto da Expo andam com valorizações na ordem dos 15%,
20% em relação a outubro. Acaba por ser uma semana com bastante procura e que se alastra para
outras partes da cidade». E garante que sem o alojamento local seria impossível realizar um evento
desta dimensão, já que esta atividade representa metade das dormidas em Lisboa.

Eduardo Miranda diz ainda que a maior procura verifica-se em relação aos apartamentos maiores. «É
comum ficarem no mesmo apartamento duas a quatro pessoas da mesma empresa, do mesmo grupo.
Isso acaba por representar uma comodidade porque trabalham juntos. Neste caso a oferta tem de se
traduzir em bons apartamentos, apartamentos maiores com internet em alta velocidade. Logo os mais
pequenos não sentem tanto esse efeito de procura», refere o presidente da ALEP.

Já para Daniel Serra, presidente da PRO.VAR, «atendendo ao número de pessoas que chegam a Portugal
é positivo».

Defende que «é uma forma de equilibrar a quebra que já se começa a sentir» e lembra que eventos
como a Web Summit são sempre importantes para o turismo.

«É um evento que, acima de tudo, representa uma forma de atenuar as quebras, tendo em conta que o
setor de restauração enfrenta uma situação de incerteza em relação ao futuro porque em termos de
resultados líquidos poderão não ser aqueles que muitos esperam, em função da subida dos custos não
só das matérias-primas mas também dos recursos humanos que têm subido bastante».

E não hesita: «Tudo o que pode ajudar o setor é ótimo e este evento vem adiar esta tendência de
decréscimo acentuado do consumo que já estamos a sentir, nomeadamente na zona de Lisboa».
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Balão de oxigénio para época baixa
Responsáveis da hotelaria e restauração admitem que estes quatro dias acabam por
prolongar a época alta durante a primeira semana de novembro. Procura dispara e
preços também.

Prolongar a época alta. É desta forma que a restauração, hotelaria e alojamento local encaram eventos
como a Web Summit. Tal como tem acontecido em edições anteriores, este ano a procura disparou
nesta primeira semana de novembro e os preços também.

Numa ronda feita pelo Nascer do SOL, um quarto clássico no centro de Lisboa que há umas semanas
custava entre 180 e 200 euros, agora está nos 300 euros. Mas os valores podem ser bem superiores
consoante a escolha e a localização pretendidas.

Também o setor do alojamento local não fica alheia a esta tendência. E se há empresas que falam em
aumentos de preços de 80% e de apartamentos a ultrapassar os 500 euros por noite, Eduardo Miranda,
presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) é mais contido, referindo subidas
entre os 15 e os 20% face à média que é cobrada.

«Isso é ótimo, porque estamos a conseguir que os preços de outubro se mantenham até ao final da
primeira semana de novembro. Com o fim da Web Summit arranca a época baixa até ao Natal», diz ao
nosso jornal.

O responsável revela ainda que as taxas de ocupação rondam os 90%: «A boa ocupação começou no
fim de semana antes do evento e termina na sexta-feira, a partir de sábado começa a diminuir».
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Quanto a valores, garante que tudo depende das tipologias e das zonas da cidade. «É possível que um
T1 à porta da Web Summit tenha uma valorização acima de um imóvel com a mesma tipologia, situado
em outra zona da cidade, mas o que vimos, em geral, em Lisboa é que neste período mantém-se os
preços de outubro e os que estão mais perto da Expo andam com valorizações na ordem dos 15%,
20% em relação a outubro. Acaba por ser uma semana com bastante procura e que se alastra para
outras partes da cidade». E garante que sem o alojamento local seria impossível realizar um evento
desta dimensão, já que esta atividade representa metade das dormidas em Lisboa.

Eduardo Miranda diz ainda que a maior procura verifica-se em relação aos apartamentos maiores. «É
comum ficarem no mesmo apartamento duas a quatro pessoas da mesma empresa, do mesmo grupo.
Isso acaba por representar uma comodidade porque trabalham juntos. Neste caso a oferta tem de se
traduzir em bons apartamentos, apartamentos maiores com internet em alta velocidade. Logo os mais
pequenos não sentem tanto esse efeito de procura», refere o presidente da ALEP.

Já para Daniel Serra, presidente da PRO.VAR, «atendendo ao número de pessoas que chegam a Portugal
é positivo».

Defende que «é uma forma de equilibrar a quebra que já se começa a sentir» e lembra que eventos
como a Web Summit são sempre importantes para o turismo.

«É um evento que, acima de tudo, representa uma forma de atenuar as quebras, tendo em conta que o
setor de restauração enfrenta uma situação de incerteza em relação ao futuro porque em termos de
resultados líquidos poderão não ser aqueles que muitos esperam, em função da subida dos custos não
só das matérias-primas mas também dos recursos humanos que têm subido bastante».

E não hesita: «Tudo o que pode ajudar o setor é ótimo e este evento vem adiar esta tendência de
decréscimo acentuado do consumo que já estamos a sentir, nomeadamente na zona de Lisboa».
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Tecnologia portuguesa na linha da frente dos avanços na
Inteligência Artificial
A primeira-dama ucraniana Olena Zelenska, com Paddy Cosgrave, CEO da Web Summit
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140 entrevistadores, 620 mil preços e 1.300 produtos. Como o
INE calcula a inflação?
A taxa de inflação é um dos indicadores mais acompanhados pelos portugueses este ano.
E o seu impacto já é sentido devido à perda de poder de compra. Mas, afinal, como é
calculado o IPC?

A inflação entrou em força no léxico dos portugueses. Seja na ida ao supermercado, a atestar
combustível, na fatura da eletricidade ou a jantar fora, a escalada dos preços já faz “mossa” no bolso
das famílias devido à perda de poder de compra. A invasão russa à Ucrânia veio puxar ainda mais pelos
preços da energia e dos transportes, e aliada à seca, agravou o custo de vários bens alimentares e não
só. Mas, afinal, como é calculado o índice de preços no consumidor (IPC) e que produtos são
contemplados neste indicador?

Todos os meses o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o IPC, que mede a evolução média dos
preços de um cabaz de bens e serviços representativo da despesa dos consumidores. “A amostra é
composta por cerca de 1.300 produtos”, que vão deste o arroz carolino ou agulha até às estadias em
alojamentos turísticos, propinas, despesas de manutenção de contas bancárias ou aos automóveis.

Para cada um destes produtos são recolhidos mensalmente, em média, “cerca de 150 a 160
variedades“, explica Vítor Mendonça, diretor do Serviço de Estatísticas de Preços do departamento de
Contas Nacionais do INE, ao ECO. “Mas depois também depende do produto. Há produtos que têm mais
oferta do que outros”, acrescenta.

Contas feitas, o gabinete de estatísticas recolhe diretamente, em média, cerca de 120 mil preços por
mês, dos quais cerca de 60 mil dizem respeito a produtos alimentares relativos a mais de 250 bens e
outros 500 mil preços individuais com recurso a informação administrativa, websites e outras técnicas.

O objetivo é medir as variações de preço existentes em todas as regiões do país (incluindo nas regiões
autónomas), pelo que todos os meses são seguidos os mesmos produtos nos mesmos
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estabelecimentos comerciais, que incluem grandes superfícies e lojas de pequena dimensão. No entanto,
nem todos os produtos “têm a mesma importância”, sinaliza Vítor Mendonça, uma vez que os produtos
que as famílias “consomem em maior valor são os que têm o maior peso no IPC”.

Nos últimos dois anos, o produto mais relevante que entrou no IPC foram as máscaras cirúrgicas, que
até 2020 ninguém comprava e no início de 2021 entraram no IPC. Vítor Mendonça diretor do Serviço de
Estatísticas de Preços do departamento de Contas Nacionais do INE

A escolha dos produtos incluídos neste cabaz é feita, por um lado, “com base nos dados das contas
nacionais portuguesas que nos dão o nível de despesa das famílias até um nível relativamente
desagregado de informação”, bem como num inquérito realizado à despesa das famílias que é feito
quinquenalmente” pelo INE junto a 120 mil famílias. “Todos os anos a amostra é refrescada”, acrescenta
o diretor do Serviço de Estatísticas de Preços do departamento de Contas Nacionais do INE. “Nos
últimos dois anos, o produto mais relevante que entrou foram as máscaras cirúrgicas, que até 2020
ninguém comprava e no início de 2021 entraram no IPC”, atira, entre risos.

Assim, a partir destes dois critérios é feita “uma ponderação” por classes de consumo individual por
objetivo (COICOP) e por agregados de bens e serviços. No total existem 12 categorias, sendo que
mesmo dentro da mesma classe nem todos os produtos pesam da mesma forma para o cálculo do IPC.
“Há produtos que pesam mais dentro de cada uma das classes do que outros e isso tem a ver com a
despesa do consumo final das famílias”, destaca Pedro Oliveira, elencando que a classe 1, que diz
respeito aos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, representa cerca de 22% do IPC.

Pedro Oliveira, diretor do departamento de Contas Nacionais e Vítor Mendonça, diretor do Serviço de
Estatísticas de PreçosHugo Amaral/ECO

Como é feita a recolha de preços?

No que toca à recolha direta de preços, estes “são recolhidos, mensalmente, a meio do mês
normalmente com a ajuda de 140 entrevistadores distribuídos pelo país“, adianta Vítor Mendonça. Para o
efeito, os entrevistadores não têm em conta apenas o preço do artigo, mas outras características, como
é o caso da quantidade. “Há um preço para um determinada quantidade e qual o produto que está
associado a essa embalagem. Se houver uma redução da quantidade para o mesmo preço, isso no IPC
traduz um aumento de preço”, afirma Pedro Oliveira, diretor do departamento de Contas Nacionais, do
INE, ao ECO, referindo-se à reduflação. Além disso, maioritariamente vão já direcionados a um tipo de
produto e respetiva marca, isto se este já fizer parte do cabaz selecionado.

E se o produto não estiver disponível? No caso de existir uma quebra de stock pontual, os responsáveis
do INE estimam o preço desse produto e no mês seguinte retomam a sua recolha. Por outro lado, se
houver indicação de que esse produto foi descontinuado “o que entrevistador vai fazer é substituir esse
produto por outra marca e depois internamente tratamos esta diferença”. A partir daí será esse novo
produto a ser considerado.

Na saúde, neste momento, temos variações negativas de preço porque houve uma decisão política de
eliminar o pagamento das taxas moderadoras dos hospitais na maior parte das situações. Pedro Oliveira
diretor do departamento de Contas Nacionais do INE

Na maioria dos produtos a recolha de preços é feita apenas uma vez por mês, contudo, há produtos
com um tratamento ligeiramente diferente. É o caso das frutas, cuja recolha de preços é feita três vezes
por mês, dado que estes são habitualmente produtos com preços mais voláteis. Já no que diz respeito
às dormidas em hotéis ou viagens de avião, a recolha é feita com alguma antecedência, uma vez que
nestes casos, o preço também depende da antecipação com que é feita a compra. O objetivo é “ter um
preço representativo daquilo que as pessoas que dormiram naquele hotel naquele mês teriam pago se
tivessem feito a reserva com mais ou menos antecedência”, explica Vítor Mendonça.

No que toca à cobertura territorial feita por estes 140 entrevistadores, o número de produtos recolhidos
é tendencialmente o mesmo. Contudo, o número de preços recolhidos pode variar. “Da mesma forma
que usamos a despesa total para fazer a distribuição dos produtos, também usamos a despesa regional
para fazer a distribuição regional do consumo. Como é evidente a região de Lisboa tem um peso muito
maior que o Algarve na maioria dos produtos”, afiança o diretor do Serviço de Estatísticas de Preços do
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departamento de Contas Nacionais do INE, ao ECO. Assim, nas regiões onde há menos despesa há
também uma menor recolha de preços e, consequentemente, de entrevistadores.

Da recolha manual nos sites ao “web scraping”

Além destes 140 entrevistadores, o INE conta ainda com uma equipa de cerca de 20 pessoas que faz o
trabalho de acompanhamento da recolha, verificação e validação da informação e dão apoio informático,
bem como outras quatro pessoas que ficam responsáveis por obter os resultados finais do IPC. Assim,
paralelamente da recolha direta de cerca de 120 mil preços por mês, o gabinete de estatísticas recolhe
outros outros 500 mil preços individuais com recurso a informação administrativa, websites e outras
técnicas. No que toca à recolha de preços manual através de sites esta ferramenta é maioritariamente
utilizada na área dos serviços, como é o caso das telecomunicações e luz.

Já o “web scraping” consiste na recolha de grandes volumes de informação a partir dos sites, sendo que
atualmente esta ferramenta está restrita apenas algumas categorias, como o vestuário e mobiliário. Mas
nestes dois casos há que ter “um certo cuidado”, dado que se os preços forem “substancialmente
diferentes dos preços praticados em loja” há que “ponderar essas duas vertentes de forma diferente”,
realça Vítor Mendonça, chamando a atenção para a necessidade de “verificar se o comportamento dos
preços é comparável”.

O INE recolhe, em média, diretamente, cerca de 120 mil preços por mês para o apuramento do IPC,
mais cerca de 500 mil preços individuais com recurso a informação administrativa, websites e outras
técnicas.Hugo Amaral/ECO

Por outro lado, o INE recorre ainda a bases de dados administrativas. Neste âmbito incluem-se, por
exemplo, as rendas de habitação, dado que mensalmente o gabinete de estatísticas tem acesso aos
recebidos eletrónicos de renda da Autoridade Tributária, para apurar a variação dos preços na habitação.

O cálculo do IPC contempla uma grande variedade de produtos, que vão desde despesas do dia-a-dia a
aquisições poucos frequentes como é o caso dos automóveis, consultas médicas ou os seguros. E
apesar da atual conjuntura económica, marcada por um contexto de alta inflação e subida dos juros,
nem todos os produtos estão a contribuir para a subida do IPC. “Na saúde, neste momento, temos
variações negativas de preço porque houve uma decisão política de eliminar o pagamento das taxas
moderadoras dos hospitais na maior parte das situações”, destaca Pedro Oliveira, dando ainda o
exemplo dos transportes públicos, nomeadamente na Área Metropolitana de Lisboa.
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André Jordan, precursor do turismo algarvio de qualidade: "Não
considero o Algarve massificado nem desordenado
urbanisticamente" - Postal do Algarve
André Jordan, 89 anos, reconhecido como uma das referências do turismo mundial,
idealizou e concretizou o empreendimento turístico Quinta do Lago, modelo de projeto
onde se conjugam harmoniosamente o espírito empresarial e a qualidade ambientalAndré
Jordan, 89 anos, reconhecido como uma das referências do turismo mundial, idealizou e
concretizou o empreendimento turístico Quinta do Lago, modelo de projeto onde se
conjugam harmoniosamente o espírito empresarial e a qualidade ambiental

“Não havia acesso construído e o terreno era um areal e um pinhal”. Foi ali, há 50 anos, naquele espaço
de 650 hectares com vista para o mar, que tudo começou no sonho de um visionário. André Jordan
conta como foi o princípio de tudo, e como concebeu e levou por diante o projeto Quinta do Lago,
inscrito, com certificado de elevada qualidade, nos roteiros do turismo imobiliário de lazer de todo o
mundo.

P – Nasceu na Polónia e devido à guerra seguiu com o seu pai e família para o exílio no Brasil. Que idade
tinha e porquê a escolha do Brasil pelo seu pai?R – Cheguei com a família ao Brasil aos seis anos de
idade, tendo saído da Polónia no dia da invasão alemã, 1 setembro de 1939, chegando a Lisboa em
janeiro de 1940 e depois, a conselho de pessoas que o meu pai conheceu em Lisboa, fomos para o
Brasil.

P – Fixando-se no Rio de Janeiro, o seu pai inicia uma nova etapa de vida. A que ramo de atividade se
dedicou?R – A família do meu pai, desde o meu bisavô, foi pioneira na indústria do petróleo na Europa.
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Estava localizada na região polaca chamada Galícia, que atualmente faz parte da Ucrânia. Este era o
negócio do meu pai, impossível no Brasil, porquanto o petróleo, que ainda não havia sido descoberto, era
já naquela altura propriedade do Estado.

O meu pai com um grupo de exilados polacos soube da incipiente indústria imobiliária, foi a isso que se
dedicou com sucesso.

P – O sr. André Jordan, entretanto, ganhou autonomia e lançou-se na vida empresarial. Como e quando
descobriu o Algarve ou o que é que viu no Algarve de há 50 anos que o atraiu para aqui se instalar?R –
Colaborei com o meu pai, Henryk Spitzman Jordan, intermitentemente enquanto mantive atividade na
imprensa do Rio de Janeiro. Em 1963, o meu pai voltou a Portugal aonde criou uma empresa que
realizou o empreendimento das Torres do Alvor, no Algarve, conhecido como Torralta e desenvolveu em
Lisboa o empreendimento Bairro Augusto de Castro, no concelho de Oeiras. Ambos com sócios
internacionais.

Após a morte do meu pai, depois de ter trabalhado nos Estados Unidos e na Europa, pensei em realizar
um empreendimento de lazer e habitação. Tinha conhecido o Algarve, mas não tendo reconhecido o seu
potencial.

“Num alto com vista para a Ria, as dunas e o mar e olhando para os terrenos em volta visualizei a
Quinta do Lago, como veio a ser chamada, sendo que o lago ainda não existia”

P – Como é que foi o começo? Como descobriu o terreno, o espaço, e como concebeu aquilo que viria
ser a atual Quinta do Lago?R – Um encontro nas Bahamas com um agente imobiliário sueco, que vendia
no seu país o empreendimento ao qual ambos estávamos ligados, disse-me que o futuro do imobiliário
de lazer estava no Algarve. Acendeu-se uma luz e, tendo já conhecido o Algarve, resolvi tentar criar um
empreendimento nessa zona. Contactei o arquiteto João Caetano, que havia colaborado com o meu pai
e me organizei para visitar propriedades no Algarve. Contactei também o banqueiro Afonso Pinto
Magalhães, dono de várias propriedades e que eu havia conhecido numa reunião em Paris dos acionistas
da Anglopor, que havia realizado o empreendimento no Alvor.

Quando vim a Portugal, contactei-o e ele designou o presidente da sua empresa Aquazul, que controlava
várias propriedades no Algarve. No dia 26 de abril de 1969, um domingo, aniversário da minha mulher,
tendo previsto continuar naquela tarde a viagem até Espanha para explorar possibilidades na costa da
Andaluzia, fui acordado pelo representante da Aquazul para ir visitar o terreno que o presidente dessa
empresa, Albano Castro e Sousa, tinha indicado.

Não havia acesso construído e o terreno era um areal e um pinhal. Andávamos perdidos até que eu disse
ao homem – para deixarmos para a próxima visita. Ele respondeu – se o senhor não for ver o terreno,
vou ser despedido. Foi assim que chegámos à propriedade. Num alto com vista para a Ria, as dunas e o
mar e olhando para os terrenos em volta visualizei a Quinta do Lago, como veio a ser chamada, sendo
que o lago ainda não existia.

P – Partiu de algum modelo de empreendimento conhecido para aplicar no terreno que adquirira?R – A
minha conceção era de um empreendimento residencial com um campo de golfe, hotel, residências, e
alguns aldeamentos. A minha inspiração básica foi um local no Uruguai, Punta del Este, aonde existia um
empreendimento chamado Cantegrill, de baixa densidade e um ótimo ambiente. Também o
conhecimento de clubes de golfe e country clubs nos Estados Unidos fizeram parte da fórmula que
concebi, inclusive com algumas ideias originais.

O que sei, é que a inspiração daquele dia nos trouxe até ao esplendoroso aniversário de 50 anos, um
empreendimento agora propriedade de um bilionário irlandês, um dos líderes mundiais do setor das
comunicações em vários países.

P – Qual era a área do espaço e quanto é que lhe custou?R – A propriedade, que tinha 650 hectares,
custou o equivalente a 5 milhões de dólares da época, pagos com um sinal e o restante saldo a pagar
com o produto das vendas, uma demonstração de confiança que Afonso Pinto Magalhães me concedia.

P – Nessa altura era o princípio do futuro no Algarve. O projeto Quinta do Lago foi precursor de um
modelo na imobiliária turística e no turismo de qualidade, mas nem todo o Algarve, à exceção de poucos
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empresários, lhe seguiram o exemplo. Acha que era possível evitar a massificação e o desordenamento
urbano turístico que acabou por prevalecer?R – Não considero o Algarve massificado nem desordenado
urbanisticamente. É óbvio que faltou alguma qualidade no planeamento, principalmente ao nível das
cidades, mas pode acreditar que não é preciso ir muito mais longe do que a Espanha para encontrar o
que é verdadeira massificação e baixa qualidade da grande maioria dos empreendimentos. Essa realidade
aplica-se a muitos outros lugares, inclusive à minha inspiradora Punta del Este, a sua zona residencial é
hoje uma floresta de edifícios.

É preciso reconhecer que o mercado residencial de turismo de qualidade não é gigantesco e o sucesso
dos empreendimentos é limitado. Basta dizer que a Quinta do Lago aos 50 anos está vendendo ainda as
últimas propriedades disponíveis.

Vilamoura, na qual desenvolvi a segunda fase denominada Vilamoura XXI, continua o seu
desenvolvimento após 60 anos. Também devemos reconhecer que a receita gerada para as câmaras
através de impostos prediais, permite a requalificação de muitas áreas urbanas, sendo difícil de encontrar
zonas degradadas no Algarve.

“Não considero o Algarve massificado nem desordenado urbanisticamente. É óbvio que faltou alguma
qualidade no planeamento, principalmente ao nível das cidades, mas não é preciso ir muito mais longe do
que a Espanha para encontrar o que é verdadeira massificação”

P – Não está, portanto, desencantado com o rumo que o Algarve tomou?R – Não estou desencantado
com o Algarve e tenho muito orgulho e satisfação de ter colaborado com o seu desenvolvimento
económico, social e cultural. O Algarve de hoje tem uma prestigiada universidade e até algumas valências
de serviços que são as melhores de Portugal.

P – Há quem associe o projeto imobiliário e de lazer da Quinta do Lago a uma urbanização para ricos,
mas o André Jordan gosta de falar num projeto social para ricos. Há alguma diferença ou não passa de
um eufemismo?R – Quando disse que a Quinta do Lago era um projeto social para ricos, foi de
brincadeira, como dizendo que os ricos também merecem, mas têm de pagar.

P – Politicamente como é que se afirma e quais são as preocupações sociais do cidadão André Jordan?R
– Tendo crescido no Rio de Janeiro em contacto com a realidade de grandes contrastes económicos e
sociais e estudado nos Estados Unidos quando prevalecia uma política de desenvolvimento económico e
social lançado pelo maior Presidente democrático da história, Franklin Delano Roosevelt, o seu modelo –
New Deal – é um exemplo bem-sucedido, aplicável a qualquer sociedade, sendo uma social democracia
progressista com livre empresa e de um estado que fiscaliza o sistema financeiro e realiza obras de
infraestruturas, mas não se mete em negócios. Trata-se da social-democracia aplicada com rigor e
sucesso.

P – Hoje como vê o Algarve no seu todo e no turismo em particular?R – Vejo o Algarve com amor e
carinho e recebo dos algarvios afeto e reconhecimento que me comovem e me motivam.

Nota-se nos novos empreendimentos e hotéis, bem como no upgrade dos antigos, um aumento de
qualidade que é muito importante para a consolidação da região no mercado.

P – Os responsáveis algarvios têm por hábito apontar o dedo ao centralismo de Lisboa para o
planeamento e atraso de obras fundamentais para a região. Não haverá culpas dentro de casa?R –
Quando diz centralismo em Lisboa, refere-se ao atraso das obras fundamentais, tais como a EN 125 ou
o Hospital Central. Não há problema em relação ao planeamento, porquanto a CCDR tem tido um grande
e eficiente papel nesse sentido.

P – Mas o que tem faltado para a afirmação do Algarve junto do poder político no Terreiro do Paço?R –
O que falta para a afirmação política do Algarve é a união dos empresários para representarem em
conjunto o grande investimento existente e a geração de divisas que são um fator crucial nas
exportações.

Infelizmente, tivemos durante várias décadas uma associação das empresas que se dedicava a emitir
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estatísticas. Atualmente, está na direção da AHETA um dos mais competentes gestores do Algarve,
Hélder Martins, que poderá mobilizar o verdadeiro potencial da capacidade política económica do setor
para consciencializar o poder central. Os membros da AHETA representam muitos votos e têm o apoio
da população.

P – Depois de tantos projetos concretizados, o que é que gostaria de ter feito e não fez? Tem ainda
alguns sonhos?R – A minha capacidade de sonhar é apenas limitada pela realidade. Como sempre olhei
para o dinheiro como uma afirmação da validade e utilidade dos meus projetos, nunca tive como
afirmação a necessidade do gigantismo. Estou com 89 anos, preocupo-me com o mundo e com os
grandes e difíceis problemas que todas as comunidades enfrentam, que de certa maneira são geradas
pela ambição do gigantismo e do poder do dinheiro. Isto é bem exemplificado pelo empresário Elon Musk
nos seus passeios pela estratosfera.

Desejo ao Algarve e ao seu povo, no qual encontro várias gerações de famílias que trabalharam e
ajudaram a construir e desenvolver os empreendimentos que desenvolvi, um futuro de equilíbrio
económico e paz social, que aliás é exemplificada pela harmonia das relações da população local e os
residentes e visitantes vindos de fora.

P – Nasceu polaco, numa cidade que hoje, julgo saber, é parte integrante da Ucrânia. Como refugiado de
uma guerra, como olha agora para a nova guerra no leste europeu?R – A guerra é produto da
megalomania de um homem que se encontrou com o poder de destruição e para dar satisfação ao seu
ego e ao seu sentimento de inferioridade, não hesita em prejudicar a humanidade, que infelizmente lhe
permite fazer.

“Sou tudo isso que diz (visionário, cidadão do mundo), mas como algarvio de Almancil, é que serei
enterrado no seu cemitério de São Lourenço, aonde aqueles que sentirem a minha falta poderão me
visitar”

P – Polaco, brasileiro, português… cidadão do mundo, há quem o considere uma das 12 personalidades
mais influentes no turismo a nível mundial, com reconhecimento e comendas em vários países, mas foi
aqui no Algarve que se realizou. Revê-se nesse reconhecimento internacional?R – Tenho participado de
organismos internacionais, tais como The Duke of Edinburgh’s International Award, que realiza ações de
formação de jovens em 140 países e já processou mais de 8 milhões de pessoas. Fui Vice-Chairman do
World Travel and Tourism Council (WTTC), no qual criei a Cimeira Mundial de Viagens e Turismo, que
junta anualmente as maiores empresas do setor com as autoridades públicas do turismo, incluindo as
maiores cadeias hoteleiras e as principais companhias de aviação de todos os continentes numa
conferência que é realizada em muitos países e é considerada a Davos do turismo.

P – Como gostaria de ser recordado para a posteridade? Um visionário empreendedor, cidadão do
mundo, ou um algarvio de Almancil?R – Gosto muito do reconhecimento pela capacidade de poder influir
para o bem e olho para um gajo que conheço e que se chama André Jordan com um certo orgulho. O
reconhecimento nacional e internacional vale para a alegria da minha mãe e do meu pai, aonde quer que
eles estejam e para a motivação dos meus filhos, da minha filha, das minhas netas e netos, sendo que
estes são todos nascidos em Portugal.

Não acredito muito na perenidade do prestígio e na fama. Vejo que poucos são lembrados. Sou tudo isso
que diz, mas como algarvio de Almancil, é que serei enterrado no seu Cemitério de São Lourenço, aonde
aqueles que sentirem a minha falta me poderão visitar.
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Rota do Petisco consolida-se como um dos maiores eventos
gastronómicos a nível nacional
Em 2022, a Rota do Petisco voltou a «invadir» o Algarve, desta vez com uma imagem
renovada e com a vontade de consolidar o seu papel como um dos maiores eventos
gastronómicos a nível nacional, conquistando muitos turistas estrangeiros.

Em 2022, a Rota do Petisco voltou a «invadir» o Algarve, desta vez com uma imagem renovada e com
a vontade de consolidar o seu papel como um dos maiores eventos gastronómicos a nível nacional,
conquistando muitos turistas estrangeiros.

Essa vontade foi cumprida e prova disso são os resultados positivos que o evento continua a apresentar,
segundo os dados da organização, a cargo da Associação Teia D’Impulsos. 

«Despedimo-nos da 12.ª edição da Rota do Petisco, terminada a 16 de outubro, dando conta do forte
impacto que a iniciativa continua a ter para a restauração e o turismo de toda a região algarvia. Este
ano, foram 11 os municípios parceiros desta aventura com 220 estabelecimentos aderentes, que
venderam mais de 105.807 ementas da Rota (petisco ou doce). A Associação organizadora estima
assim que o evento tenha gerado um impacto económico direto próximo dos 343.000€», referiu a
organização.

Já a resposta dos petiscadores ao espírito solidário da Rota do Petisco, «o valor de 1,5€ pago pelo
Passaporte reverte na íntegra para projetos sociais - permitiu a venda de mais de 12.500 passaportes, o
que possibilitou a angariação de um total de 18.850€ a favor de seis projetos de instituições da região
(Agrupamento de Escolas Engº Nuno Mergulhão, Âncora - Associação Centro Comunitário de Santa
Luzia, CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo, Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, ECOS -
Oficina de Dança e HELP - Apoio ao Cuidador), que irão contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento
pessoal dos jovens, neste que é o Ano Europeu da Juventude». 

«Depois da pandemia, por fim, a Rota do Petisco voltou a brindar os petiscadores com muita animação.
Nos dias dedicados a cada município, a equipa da Rota visitou muitas paragens, entre locais culturais e
parceiros do evento (por exemplo, a Casa Memória EN2 e a Fortaleza de Sagres), e até houve tempo
para o Baile da Rota», continuou a Associação Teia D’Impulsos.

De recordar ainda que o evento recebeu o galardão de Prémio Nacional de Turismo Gastronómico 2021:
«Esperemos que continue a ser uma festa da gastronomia, do turismo e de animação das nossas terras.
A Rota em 2011 nasceu precisamente para isto e, em 2022, foi coroada com um Prémio Nacional. O
caminho foi duro, mas acima de tudo foi o prazer que a Rota nos dá que motivou este crescimento»,
afirmou o coordenador da Rota do Petisco, Nuno Vieira.

22/25



«Uma vez mais, a Rota do Petisco voltou a juntar amigos e familiares à mesa, para degustar os
melhores petiscos que fazem parte da gastronomia da região. Após a pandemia, foi possível voltar a aliar
a gastronomia à cultura com muita animação pelos municípios parceiros. Os ingredientes para o sucesso
do evento, por muitos e longos anos, estão lá. A receita será o árduo trabalho e dedicação para com a
nossa região. Continuemos», são as palavras da Organização.

A Organização da Rota do Petisco manteve também a tradição de eleger as 10 Estrelas da Rota, nas
categorias de «Melhor Ementa» e «Melhor Espírito», entre os estabelecimentos aderentes. Os
petiscadores foram assim convidados a deixar os seus votos, além de desafiados a escrever uma frase
original sobre o evento para o Prémio Especial de uma estadia para duas pessoas, com pequeno-almoço
incluído, no White Shell Beach Villas.

 

Melhor Ementa

Chaparro (Aljezur)

Empanadas & CO. Bistrô (Lagos)

Sunset Restaurante (Lagos)

Humberto's (Portimão)

Bel Mondo (Portimão)

Restaurante Peixarada (Portimão)

Casa do Rio (Lagoa)

White Shell (Lagoa)

Restaurante Recanto dos Mouros (Silves)

Vila Petra - Bucha Tapas & Wine Bar (Albufeira)

 

Melhor Espírito

Restaurante Gigi (Vila do Bispo)

Take a Bao (Lagos)

Rest. La Terrazza Hotel Tivoli Lagos (Lagos)

Tapas Ó Destapas (Portimão)

Terraza by La Gioconda (Portimão)

Gelataria Frozen (Portimão)

Cervejaria Marisqueira AllGarbe (Portimão)

Velochique (Monchique)

V5 Petisqueira & Bar (Lagoa)

Bruncheria (Tavira)
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Turismo do Algarve promove Monchique em Espanha, Reino
Unido, França, Alemanha e Países Baixos
“Deixe que Monchique guie a sua aventura” é o mote da nova campanha promocional,
lançada pela Associação T urismo do Algarve (AT A), cujo objetivo passa por desafiar os
turistas a partirem à descoberta de Monchique e a deixarem-se surpreender pelas várias
experiências que este destino tem à sua espera.

 

“Deixe que Monchique guie a sua aventura” é o mote da nova campanha promocional, lançada pela
Associação Turismo do Algarve (ATA), cujo objetivo passa por desafiar os turistas a partirem à
descoberta de Monchique e a deixarem-se surpreender pelas várias experiências que este destino tem à
sua espera.

A campanha, que estará a decorrer até ao final do ano, é composta por várias peças de vídeo e de
fotografia, que revelam que, desde o turista que viaja sozinho, àquele que faz férias em casal ou que não
dispensa a companhia de família ou de amigos, todos eles conseguem viver, em Monchique, uma
aventura feita à sua medida. As imagens, captadas no município ao longo de nove dias, dão a conhecer a
riqueza da oferta turística que aqui é possível encontrar, colocando em destaque as atividades na
natureza, as termas, a cultura e o património e ainda a autenticidade da gastronomia local.

“Queremos, com esta campanha, despertar o interesse de todo o tipo de turistas e demonstrar
que Monchique tem muito mais para oferecer para além das suas fantásticas paisagens
naturais. A mensagem que pretendemos passar é a de que, independentemente dos planos e
das motivações que os trazem ao Algarve, todos os viajantes conseguem encontrar em
Monchique a aventura que procuram, tendo a oportunidade de serem surpreendidos e de aqui
viverem experiências únicas e verdadeiramente transformadoras”, explica João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve.

Direcionada sobretudo às redes sociais mais relevantes – Facebook, Instagram e YouTube – , a
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campanha vai também marcar presença em vários jornais e revistas, estrategicamente selecionados,
dos principais mercados internacionais que pretende alcançar: Espanha, Reino Unido, França, Alemanha e
Países Baixos. Todos os materiais vão estar disponíveis em seis idiomas (incluindo o português, para
além das cinco línguas dos já referidos mercados), prevendo-se o alcance de milhões de potenciais
visitantes. Para além das redes sociais, a campanha pode também ser vista no site dedicado.

Esta iniciativa está inserida no projeto “Revitalizar Monchique – o Turismo como catalisador”, que
procura dar uma nova vida a este concelho através da criação de condições atrativas para o
desenvolvimento do turismo local. Na promoção desta campanha, a ATA tem como parceiros a
Almargem - Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve e o Município de
Monchique, contando também com o apoio do Turismo de Portugal.

(Link)
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https://trymonchique.pt/
https://regiao-sul.pt/tag/ata
https://regiao-sul.pt/sociedade/turismo-do-algarve-promove-monchique-em-espanha-reino-unido-franca-alemanha-e-paises-baixos/602750

