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Desemprego sobe 0,7% em Outubro face a Setembro mase cai
17,8% em termos homólogos
O número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 0,7% em
Outubro face a Setembro, para 289.125, mas ficou 17,8% abaixo de Outubro do ano
passado, informou o IEFP.

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 0,7% em Outubro face a
Setembro, para 289.125, mas ficou 17,8% abaixo de Outubro do ano passado, informou o IEFP.

Segundo dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em Outubro havia
mais 1.885 desempregados inscritos do que no mês anterior e menos 62.542 do que em Outubro de
2021.

Ao longo do mês de Outubro, inscreveram-se nos serviços de emprego de todo o país 50.580
desempregados, mais 6.412 (+14,5%) do que no mesmo mês de 2021, mas menos 7.088 (-12,3%)
do que em Setembro.

De acordo com o instituto, «para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de
2021, na variação absoluta, contribuíram, com destaque, os grupos dos indivíduos que procuram novo
emprego (-58.142), os que possuem idade igual ou superior a 25 anos (-55.523) e os inscritos há 12
meses ou mais (-53.373)».

Quanto ao desemprego jovem (pessoas com menos de 25 anos), registou um aumento em cadeia de
4,5% em Outubro (+1.415 jovens) e uma diminuição de 17,7% (-7.019 jovens) face ao período
homólogo.

A nível regional, em outubro o desemprego registado no país, em termos homólogos, diminuiu em todas
as regiões, com destaque para a região autónoma da Madeira (-35,4%) e a região do Algarve (-35,2%).

Já em relação ao mês anterior, as regiões dividiram-se entre decréscimos (três) e acréscimos (quatro)
no desemprego, sendo a maior variação na região do Algarve (+20,7%).

A nível setorial, registaram-se descidas homólogas em todas as atividades económicas, tendo-se as
variações mais significativas verificado, por ordem decrescente, na ‘indústria do couro e dos produtos do
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couro’ (-32,6%), ‘alojamento, restauração e similares’ (-28,1%) e ‘fabrico de veículos automóveis,
componentes e outro equipamento de transporte’ (-27,2%).

Em outubro, havia 123.000 desempregados de longa duração, uma diminuição de 2,6% (-3310
pessoas) face a setembro, estando agora 30,3% abaixo do nível registado em Outubro de 2021 (-
53.373 pessoas).

Já os inscritos há menos de um ano totalizavam 166.125, tendo-se observado um aumento em cadeia
de 3,2% (+ 5195) e um recuo em termos homólogos de 5,2% (-9.169).

Os grupos profissionais mais representativos dos desempregados registados no Continente eram em
Outubro os ‘trabalhadores não qualificados’ (25,9%), ‘trabalhadores dos serviços pessoais, de protecção
de segurança e vendedores’ (20,0%), ‘especialistas das actividades intelectuais e científicas’ (11,7%) e
‘pessoal administrativo’ (11,6%).

Quanto às ofertas de emprego por satisfazer, no final de Outubro totalizavam 17.540, nos serviços de
emprego de todo o país, número que corresponde a uma diminuição anual (-6.066; -25,7%) e face ao
mês anterior (-1.531; -8,0%) das ofertas em ficheiro.

Já as ofertas de emprego recebidas em Outubro totalizaram 9529 em todo o país, um número inferior
em 3.360 às recebidas no mês homólogo (-26,1%) e em 2.785 às do mês anterior (-22,6%).

As actividades económicas com maior expressão nas ofertas de emprego recebidas ao longo deste mês
(sendo que neste caso o IEFP considera apenas os dados relativos ao Continente) foram as ‘actividades
imobiliárias e dos serviços de apoio’ (17,7%), o ‘comércio por grosso e a retalho’ (14,1%) e a
‘administração pública, educação, actividades de saúde e apoio social’ (10,6%).

As colocações realizadas durante o mês de Outubro totalizaram 6756 em todo o país, um número
inferior ao verificado em igual período de 2021 (-1.256; -15,7%) e ao mês anterior (-2.269; -25,1%).

A análise das colocações efectuadas, por grupos de profissões (dados do Continente), mostra uma
maior concentração nos ‘trabalhadores não qualificados’ (28,2%), nos ‘trabalhadores dos serviços
pessoais, de proteção e segurança e vendedores’ (18,8%) e no ‘pessoal administrativo’ (12,0%).
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"Agora que estávamos a recuperar, estamos a sentir esta quebra
brutal de vendas"
Presidente da União de Associações do Comércio e Serviços defende que o comércio é o
primeiro a sentir o peso da inflação, mas tem boas perspetivas – ainda que com
precaução – para o Natal. E diz que o Governo podia ter ido mais longe nos apoios.

A inflação continua a ser uma preocupação e mantém-se acima dos 10%. Vai refletir-se nos preços a
cobrar aos clientes?

Se os nossos fornecedores, fabricantes, indústrias, estão a ter aumentos de custos na produção,
também nos vão refletir no preço de custo dos produtos que nós comprámos e obviamente terá que
haver alguma atualização dos preços. O nosso setor, o comércio de proximidade, tirando a parte
alimentar, está a tentar até ao limite não proceder a aumentos dos produtos. Temos a perfeita noção
que somos um setor que não é de bens de primeira necessidade, e somos os mais diretamente logo
afetados. Neste momento há um aumento brutal da taxa de inflação. Por exemplo, em termos da
alimentação, as famílias quando vão aos supermercados sentem um aumento brutal no custo dos bens
alimentares. As prestações da casa ou outro tipo de empréstimos estão a começar a subir os juros e a
mensalidade. Tudo está a subir. Em março, abril as famílias começaram a ficar preocupadas com a
questão da guerra. Mas ainda não sentiam a inflação. Agora começam, no seu dia a dia, no final do mês,
a fazer as contas e a ver o que sobra para outras compras adicionais. Notamos claramente a partir de
meados de agosto que as pessoas estão a notar e principalmente no mês de outubro já se notou isso.
As pessoas estão muito preocupadas com 2023, até porque o panorama não é muito positivo. O que se
ouve nos meios de comunicação social deixa-nos um pouco preocupados até porque os próprios
economistas dizem que não conseguem traçar um horizonte para 2023 e, portanto, por um lado, quem
tem possibilidade de fazer poupanças está a travar o consumo. E há uma classe grande, principalmente a
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classe média, que é sempre a mais afetada nestas questões, que está a começar a sentir no seu
rendimento mensal uma quebra bastante grande e isto sim, afeta diretamente o comércio. Como
costumo dizer, temos que comer todos os dias, temos de pagar a renda de casa, temos de pagar a
água, luz, o telefone, a escola dos miúdos... Quando tem que se comprar roupa, malas, acessórios,
enfim, todo aquele tipo de coisas que não são de primeira necessidade...

Fica para segundo plano...

É isso. As pessoas automaticamente começam a cortar. Desde setembro, mas com grande enfoque em
outubro, começámos a notar a quebra nas vendas. Algumas pessoas já começam a ter um pesado
encargo com o seu rendimento mensal, outras – as que podem – estão a tentar fazer as suas
poupanças porque não sabem o que virá em 2023.

Então pode dizer-se que a inflação tem afastado clientes.

Claro que sim. As pessoas fazem opções. Quando um empréstimo à habitação passa dos 500 euros
para os 580 ou 600 euros, isso pesa, porque não é só um mês, é o ano todo. E sabemos que isto pode
ir escalando pelo menos até março e depois pode até haver uma perspetiva de algum abrandamento
mas pelo menos os três primeiros meses do ano não vão ser fáceis e isto tem diretamente impacto no
comércio da cidade.

Estamos a chegar a uma altura muito importante para o comércio, que é o Natal. Pode trazer algum
fôlego?

Esta altura do Natal é sempre uma altura fortíssima. Diria que há duas épocas extraordinárias para o
nosso setor. Uma é a Páscoa, mas a grande época, aquela que muitas vezes permite que muitas das
empresas se equilibrem, é seguramente o Natal. É uma altura fantástica para a cidade e, sem dúvida,
para o comércio. Este ano estamos, por um lado, com essa expectativa, porque é um mês forte para o
comércio, mas com alguma apreensão, porque ainda não percebemos bem o impacto que isso vai ter
nalgumas pessoas. Até porque nesta altura, as próprias famílias, muitas vezes para dar aos filhos ou
para si próprios, compram produtos mais caros. Portanto estamos, por um lado com uma enorme
expectativa porque é um mês sempre muito forte para o comércio, por outro lado, com alguma
apreensão, porque percebemos que este ano o Natal pode vir a ficar um pouco aquém das nossas
expectativas.

E depois chegam os saldos.

Sim, mas ao longo do ano isto mudou um bocadinho. Há muitas campanhas. Faz-se agora o Black
Friday em que já se baixam os preços. São grandes descontos no comércio. Mas ao longo do ano vão
existindo várias campanhas. Daí que, como as várias lojas permitem fazer promoções, a época dos
saldos já não é aquela época por excelência, mas continua a ser uma boa época a seguir ao Natal. As
peças mais caras, quer roupa, quer eletrodomésticos, muitas vezes as pessoas aproveitam o pós Natal,
porque os saldos começam logo a seguir. E sim, essa é uma época de alento para todo o tipo de
comércio. Muitas vezes no Natal, em vez de receberem prendas, as famílias trocam dinheiro e há aqui
um maior rendimento. É uma época também indiscutivelmente fortíssima para o comércio e com grande
impacto também até no equilíbrio financeiro das empresas.

As medidas do Governo para apoiar as empresas neste combate à inflação foram suficientes?

Não, de todo. Temos que perceber que todo o país está a recuperar de um momento de pandemia
fortíssimo, que foi impactante nas empresas e que muitas delas só sobreviveram porque o Governo fez
apoios diretos a fundo perdido, fez o layoff... A própria Câmara Municipal de Lisboa, na altura, deu um
grande apoio às empresas. Agora que estávamos a recuperar, estamos a sentir esta quebra brutal de
vendas. Primeiro houve os confinamentos, depois as inúmeras limitações. Houve empresas que
estiveram fechadas mais um ou dois meses do que foi solicitado.

O que deveria fazer o Governo?

No nosso entender, era ou apostar numa redução de alguns impostos, de forma a que as empresas
possam recuperar e equilibrar-se financeiramente ou, se derem apoios, não é para recorrer a crédito
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porque hoje nenhuma empresa poderá. Se vierem de novo aqueles grandes financiamentos com linhas
de crédito, só um número muito limitado de empresas poderá aceder a ele porque hoje a última coisa
que as pessoas querem é recorrer ao crédito. Temos a consciência que as empresas financeiramente
não estão bem, estamos num período instável e porque também não sabemos o evoluir da inflação e
podemos estar a pensar num empréstimo com uma taxa e depois as mensalidades disparam. O maior
empregador é o setor do comércio e serviços e, portanto, aquilo que o Governo terá que fazer
seguramente é não só, no nosso entender, a baixa de impostos, ou então se criar um apoio, terá
sempre que ser a fundo perdido. Estar a pensar que as empresas se vão endividar, não. As empresas,
nesta fase, preferem encerrar a fazer uma coisa dessas.

As ajudas ficaram aquém?

Acho que ficou muito aquém a possibilidade de o Governo apoiar as empresas. Fala-se muito das micro
e pequenas empresas mas tem que se perceber a realidade do que é uma micro e pequena empresa.
Não falo das outras, falo do setor do comércio, são muitas empresas familiares, muitas empresas com
três, quatro trabalhadores, estamos sujeitos a N situações muitas vezes a par da pandemia, a par da
inflação – é as obras que são feitas na cidade e que limitam o acesso aos nossos estabelecimentos, não
só da cidade, do metro, todo um conjunto de situações que são impactantes em termos da nossa área
de atividade e acho que o Governo não está a tomar as medidas certas, até porque alguns dos apoios
que foram dados na pandemia também ainda não chegaram às empresas. Tem havido alguns atrasos.
Se querem ter empresas têm de continuar a apoiá-las. Mas é preciso também pensar de uma forma
diferente e neste momento aquilo que as empresas não se sentem é, de todo, apoiadas.

E em relação às famílias, as medidas têm recebido algumas críticas. Seriam necessários mais apoios
também para estimular o consumo?

Acho que sim. Percebo a medida dos 125 euros. Mas não é só uma vez que vai ajudar e também tem
que haver um teto limite. Ou seja, quem ganha até um determinado limite são pessoas que aquilo que
ganham é para consumir, é para comprarem coisas para a família. Uma pessoa que tem um vencimento
de 2.700 euros mensais não está à espera dos 125 euros para a sua sustentabilidade. Logo aí acho que
foi uma injustiça. Devia ter-se pensado um limite muito mais baixo. Se calhar um valor mais alto para
apoiar de facto as famílias com menos rendimento. Por exemplo, quando nós falamos do súbito
vencimento mínimo nacional, podemos discutir se é um aumento excessivo ou não. Nós, União, nunca
podemos ser contra o aumento do vencimento mínimo nacional porque quem ganha isso não vai investir
na bolsa, não vai comprar um Porsche ou um Ferrari. Quem ganha o vencimento mínimo nacional são
pessoas em que automaticamente o acréscimo pouco que tenham é para consumir no nosso próprio
comércio. Nunca fomos contra esse tipo de aumentos. Mas temos de equacionar outras questões. Acho
que provavelmente o Governo vai ter que ponderar fazer mais um ou dois apoios daquele género às
famílias para ajudar em dezembro, em janeiro. E às empresas, acho que mais do que isso, era aliviar a
carga fiscal. É brutal a carga fiscal que as empresas têm. Nem que fosse – e percebo que o país precisa
de receitas para se sustentar – num período de seis ou sete meses, haver aqui um momento em que o
Governo diz que vão baixar para outros patamares a taxa do IVA ou do IRC. E, depois, a partir do mês X
voltar a subir. Se não se aliviar as empresas, sinceramente, tenho muito receio que para o ano volte a
ver aqui um número significativo do nosso setor de comércio e serviços a fechar. Espero que não.
Espero que isto mude. Temos sempre esta expectativa, mas estamos muito preocupados com o que
virá em 2023 e não sentimos da parte do Governo apoio nesse sentido.

No início do ano tinha dito que o primeiro semestre seria uma ‘prova de fogo’. Prova superada?

Houve muitos que conseguiram superar-se, conseguiram reinventar-se, reformular-se e agora levam de
novo com esta situação. Vamos ver. Acho que vamos ter uma segunda prova de fogo. No primeiro
trimestre já sentimos muitas empresas preocupadas com o futuro.

Pode haver encerramentos?

Acho que aquelas empresas que já passaram pela pandemia e que se reinventaram e conseguiram
passar estes seis meses de prova de fogo, vão ter aqui uma capacidade de resiliência. Mas chega um
momento em que é difícil. Estamos a ter um disparar de custos. Por exemplo, para nós, no comércio, a
eletricidade é brutal. Temos que ter as lojas iluminadas, os restaurantes, as pastelarias, tudo com muita
iluminação e as faturas da eletricidade estão a disparar. Vai haver inevitavelmente, por meio do aumento
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do salário mínimo nacional, o aumento dos vencimentos, e também queremos fazer esse esforço,
porque percebemos que os nossos colaboradores também são aqueles que consomem no próprio
comércio. Agora, se temos todos estes custos a disparar e as nossas vendas a baixar, há uma altura
que mesmo que não haja insolvências, mesmo que não haja falências, as pessoas pensam que não vale
a pena continuar. Acredito que muitos dos que resistiram poderão ponderar. A minha perspetiva é que
aqueles que passaram estes dois anos dramáticos da pandemia consigam mais esta prova de fogo. Mas
também percebo que as empresas chegam a um limite. Aquilo que nós temos de custos cada vez está a
ser menos equilibrado em termos de receitas. Estamos a falar do comércio de proximidade, não somos
grandes cadeias. Por exemplo, uma loja de vestuário, uma loja de acessórios, uma loja de rua, não é
nenhuma cadeia que tenha diversas atividades que se possam ir complementando umas às outras. É
aquele espaço que se não conseguir superar, não conseguir vender, não conseguir ter que pelo menos
atingir o break even point, o que é que pensa? É melhor encerrar.

A corda não estica sempre.

Exatamente, claro que não.

Estamos também com uma crise energética. O que tem feito o comércio de Lisboa para poupar?

O que podemos fazer além de reduzir o nosso consumo? É substituir o nosso tipo iluminação por
iluminação mais económica e depois fazer aquilo que o Governo recomendou – não impôs. Se reparar,
em muitas zonas da cidade – provavelmente não as centrais – o comércio quando fecha as portas já
deixa praticamente as montras ou desligadas ou o interior das lojas quase sempre todo desligado. Deixa-
se só as montras por uma questão de segurança e muitas vezes até com redução. E, com um grande
suspiro de sofrimento por parte da União, só vamos iluminar a cidade de Lisboa mais tarde. Como disse,
o Natal é o momento mais forte do comércio. Por outro lado, as iluminações são importantíssimas para
o comércio da cidade. Trazem muitos turistas nacionais, muitas pessoas que vêm de Leiria, Santarém,
Torres Vedras, ver as luzes à cidade de Lisboa, porque em simultâneo temos os vários mercados de
Natal. Todas as juntas e vários bairros de Lisboa estão a preparar eventos pela altura do Natal. As
iluminações de Natal, que estavam previstas para dia 24 de novembro,depois da recomendação do
Governo só vão ser ligadas a partir de 6 de dezembro até 6 de janeiro. E com limitação horária, das seis
da tarde à meia noite ou até às 23h30. O próprio comércio da cidade ficou um pouco contrariado porque
o que nós gostaríamos era ter as luzes ligadas mas percebemos que tem de ser e, portanto, também
aqui, estamos ao lado da Câmara e entendemos que vamos seguir a recomendação. Estamos a dar o
nosso contributo e o próprio comércio está a tentar fazer outro tipo de decorações natalícias onde não
exista tanta luz.

A Confederação do Comércio e Serviços apresentou algumas propostas. Foram aprovadas pelo
Governo? Uma delas era encerrar mais cedo.

O que a Confederação dizia era encerrar todos por igual, para haver justiça. Não é só o comércio de rua.
Era encerrar os centros comerciais também mais cedo, as grandes superfícies... E o Governo não
avançou com essa medida. A não ser que daqui a um mês ou dois ou três, as questões energéticas
assim o imponham, foram medidas que o Governo não acatou.

Fechar lojas mais cedo ia prejudicar ainda mais os comerciantes.

O que vai ter é um impacto direto no comércio da cidade. Provavelmente as grandes superfícies, como
têm a área alimentar e tudo isso, acabariam por reduzir talvez uma hora. Eles vieram logo dizer que já
estão a usar práticas de redução da energia. Acabaria por ser de novo o comércio a ter que encerrar
portas uma hora mais cedo e isso iria, de facto, prejudicar mais diretamente o pequeno comércio do que
as grandes superfícies.

Na nossa última conversa tinha dito que o turismo estava a recuperar. Os turistas voltaram em força ou
ainda se nota diferença?

Ainda não está ao nível de 2019 mas já se nota, de facto, sem dúvida, o regresso do turismo à cidade.
Ainda não atingiu e acredito que se calhar não seja assim tão depressa que atinja os níveis de 2019 mas
já estamos, seguramente, a recuperar. Provavelmente a própria Baixa, aquelas zonas mais turísticas,
não sentem tanto o impacto da inflação fruto do acréscimo do turismo. É diferente de uma zona que
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vive só dos seus moradores, dos seus residentes, de quem ali trabalha. Foi um ano em que já se notou
um acréscimo e as perspetivas para 2023 em termos de turismo é que exista um acréscimo. Espero
bem que sim.

Mas continua a existir o problema da falta de mão-de-obra. Sentem-no?

Seguramente. Este é um novo desafio que a Confederação do Comércio e as suas associações têm que
levar a cabo. Como costumo dizer, não podemos oferecer grandes carreiras profissionais. Estamos a
falar de comércio, são empresas que têm a porta aberta e que vendem ao consumidor final. Alguém que
entra no nosso estabelecimento, na nossa empresa e que começa a trabalhar connosco, poderá vir a ser
gerente de loja e depois sim, aprendendo a sua área, até pode, no futuro, vir a abrir negócio próprio.
Agora nós não temos carreiras profissionais, não podemos dizer como a banca, ou os seguros. E isso
não é atrativo para os jovens. Por outro lado, socialmente, há aqui um estigma, ao contrário do que
deve ser, de que quem trabalha no comércio não são as pessoas que tenham os melhores
conhecimentos e mais valias. Pelo contrário. Cada vez mais é imperativo que quem entre no comércio
tenha formação, tenha capacidade de evoluir, goste de se formar, goste de ter desafios novos. O
comércio hoje já deixou de ser aquela atividade de estar só atrás do balcão para vender uma peça. Até
porque cada vez mais o consumidor é inundado por informação e, por exemplo, cada vez mais nós
precisamos de pessoas nas nossas empresas com formação na área do digital, com capacidade de
trabalhar nas redes sociais... As skills que hoje são necessárias para o comércio já exigem muita
formação. Mas socialmente não é uma atividade que seja conotada assim, infelizmente. Acho que aqui é
um trabalho que o Ministério do Trabalho e associações têm que fazer. E, por outro lado, os jovens não
querem vir para o comércio porque não é aquela atividade. Quem trabalha no comércio cada vez tem
menos apetência para estar a trabalhar aos sábados e domingos ou sair às 21h ou 22h. As pessoas
cada vez dão mais valor à família, ao estar com as pessoas mais chegadas. Isto é um jogo difícil de
equilibrar.

Os imigrantes são solução?

Quanto aos imigrantes que hoje chegam a Portugal, há aqui uma lacuna. A Confederação do Comércio,
com a União, fizeram uma sessão de debate sobre esta situação, sobre a mão-de-obra e sobre a
dificuldade. Temos um desafio – e o comércio tem aqui uma grande oportunidade, que é: há cada vez
mais pessoas que até tiveram outras carreiras profissionais mas que depois de se reformarem
continuam muito ativas, muito capazes e poderão vir a trabalhar para o setor. Quando vou comprar
roupa gosto de alguém que me dê uma opinião, um conselho e há aqui uma possibilidade de nós
podermos também ter uma geração um pouco mais sénior a trabalhar. Pessoas que muitas vezes saem
das empresas com 58, 60, 62 anos e estão ativíssimas. Depois, relativamente à imigração, há um gap
enorme e isso já o dissemos. A nossa mão-de-obra do comércio, da restauração, do nosso setor, é
muito na base da imigração. Só que muitas vezes também não os conseguimos colocar nas nossas
empresas porque não estão adaptados à nossa cultura, não sabem falar a língua... não podemos pôr
alguém a vender artigos a uma pessoa que não saiba falar português. E aqui o Ministério do Trabalho e
todas essas associações que recebem os refugiados, os imigrantes, que lhes dão a sua legalização,
deviam depois reunir com as associações para lhes dar a formação e a capacitação, explicar-lhes o que é
a nossa cultura, a nossa tradição, dar-lhes a língua, a formação nas várias áreas. E depois as próprias
associações encaminhá-los para o mercado de trabalho. Não há esta ligação. Mesmo os programas que
o Ministério do Trabalho já tem não são expeditos. Há que pensar que temos uma oportunidade, é
óbvio, dos imigrantes que chegam a Portugal vindos de países que nós estamos aqui para os receber,
com certeza que sim. Agora temos que perceber que muitas vezes vêm de países que não têm as
exigências que nós temos nem o grau de excelência em termos de comércio. No fundo, o problema da
mão-de-obra tem que passar por atrair as camadas jovens dando reconhecimento, dignificação e
valorização a trabalhar no comércio. Passa também por aceitar o envelhecimento da população de
forma positiva pensando em aproveitar a sua experiência e o seu conhecimento para serem commercial
advisors. E dar formação não só da língua portuguesa, da cultura, mas também nas necessidades em
que a mão de obra é necessária aos emigrantes que chegam a Portugal, mas sempre com as
associações.

Como vê a atualização das rendas para 2023? O travão do Governo é uma ajuda?

Vamos ver. Claro que o travão para o comércio é. Se bem que o comércio é um pouco diferente do
arrendamento habitacional. Muitos de nós temos contratos de dois, três anos que têm várias cláusulas.
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Mas claro, permitir para o comércio que não haja aumentos muito elevados... Se bem que corremos
também o risco que já se tem falado. Há muitos senhorios que podem denunciar, em contratos que
estão a ser renovados, que com aquele aumento não querem aquela renda. Em termos de habitação é
capaz de ter um impacto diferente. É sempre uma ajuda. Mas com essa limitação poderá haver, e vai
acontecer de certeza, senhorios que não vão renovar o contrato.

Como está a situação das lojas com história?

Estão a encerrar mais lojas. E tenho que ser frontal. O problema das lojas com história é que nós
tivemos um programa fantástico de apoio que começou em 2013 e salvou centenas de lojas com
história. Hoje, mais do que tratar só das questões de arrendamento, tem que se pensar de outra forma
e é isso que estamos a tentar que a Câmara Municipal altere. Ou seja, repense o programa Lojas com
História. Porque se não o repensarmos vai deixar de salvar lojas ou de permitir que as lojas sejam
salvas. Tem que se perceber que muitas destas lojas com história estão com pessoas já com alguma
idade e nós próprios temos que arranjar e assegurar a sua continuidade ou alguém que queira ficar com
essa loja e renová-la e requalificá-la. Um exemplo: a Joalharia do Carmo é uma loja com história que foi
pegada por um grupo e está fantástica a forma como recuperaram essa loja. E esse era o grande
objetivo das lojas com história: salvá-las. Mas sobretudo dar oportunidade, até pela idade, de alguns que
queriam deixar de ter essa loja, a quem venha com sangue fresco, com ideias novas, manter a essência
da loja mas renová-la e refrescá-la. E isso não está a acontecer, foi uma falha do programa. Para o ano
há pelo menos quatro ou cinco lojas icónicas da cidade que poderão encerrar portas se nós não
pensarmos de uma forma diferente. É necessário que a cidade, a Câmara, estruturas associativas, nos
sentemos e repensemos o projeto lojas com história. Foi fantástico o seu início, salvámos muitas lojas
mas falta a terceira fase que é o futuro destas lojas. Muitas estão com pessoas já com alguma idade, as
pessoas querem fechar as suas empresas e temos que encontrar forma de quem quer pegar nestas
atividades e nestes negócios, se os proprietários assim o entenderem e repensar. Ajudar também muitos
dos empresários que às vezes por si só não conseguem a reformular, a recriar, a reinventarem-se e
esse é um papel mais importante que o programa tem que cumprir.
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“Energia eólica offshore será uma tecnologia central”
O plano de negócios 2021-2025 da EDP assume o investimento de 1,5 mil milhões de
euros em projetos renováveis no oceano até 2025, lembrou Miguel Viana, diretor de
sustentabilidade da EDP, parceira do Jornal de Negócios na iniciativa “Mar Sustentável”
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Portugal recebe três prémios, com a Madeira a ser eleita o Melhor
Destino de Cruzeiros da Europa
Os World Cruise Awards distinguiram o T erminal de Cruzeiros de Lisboa como o melhor
da Europa. Já a Madeira foi eleita como "Melhor Destino de Cruzeiros" e Portugal foi
ainda reconhecido como o "Melhor Destino de Cruzeiro Fluvial", ambos também na
categoria Europa.

O Terminal de Cruzeiros de Lisboa conquistou o prémio de "Melhor Terminal de Cruzeiros da Europa",
atribuído pelos World Cruise Awards, distinção que demonstra a "crescente importância" da infraestrutura
para o turismo e cidade, foi hoje divulgado. Nestes mesmos prémios, a Madeira foi eleita como "Melhor
Destino de Cruzeiros da Europa" e Portugal foi reconhecido como o "Melhor Destino de Cruzeiro Fluvial
da Europa".

Lisboa conquistou o prémio de "Melhor Terminal de Cruzeiros da Europa", numa categoria em que
estavam também nomeados os terminais de Civitavecchia, Amesterdão, Limassol, Málaga, Barcelona,
Kiel, Mónaco, Oslo, Rostock-Warnemunde, Portsmouth, Valletta e Zadar, referiu a Administração do
Porto de Lisboa (APL) em comunicado.

A APL salientou que este galardão é um "motivo de orgulho" e "prova da crescente importância do porto
e do terminal para o turismo e para a cidade".

"Esta distinção vem destacar as excecionais condições que Lisboa dispõe para acolher navios e
passageiros de cruzeiro com exigências cada vez maiores, prestando, assim, um serviço de excelência a
quem visita a capital portuguesa", destacou António Caracol, administrador do Porto de Lisboa, citado no
comunicado.

António Caracol sublinhou também que o prémio atribuído ao Terminal de Cruzeiros de Lisboa,
inaugurado em novembro de 2017 e cujo custo global ascendeu a cerca de 28 milhões de euros, é
importante numa fase em que a APL desenvolve um conjunto de ações numa "estratégia de valorização
e qualificação da indústria de cruzeiros na cidade", como ao nível da sustentabilidade.
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"Acreditamos fortemente que Lisboa -- como porto e destino de cruzeiros -- garante uma resposta
sustentável aos desafios presentes e futuros", acrescentou.

Projeto da autoria do arquiteto Carrilho da Graça, o Terminal de Cruzeiros de Lisboa tem uma área de
13.800 m2 e um cais com 1.490 metros de comprimento com capacidade para receber navios de vários
tipos e dimensões com um calado até 12 metros.

Portugal foi distinguido como o Melhor Destino de Cruzeiro Fluvial da Europa em 2022 e a Madeira foi
eleita como "Melhor Destino de Cruzeiros da Europa".

"A Madeira é a grande vencedora dos prémios World Cruise Awards na categoria de 'Melhor Destino
Europeu de Cruzeiros'", diz a nota divulgada pela Secretaria Regional da Economia, acrescentando que
"esta foi a primeira vez que a região autónoma foi nomeada, de forma espontânea, pela organização do
concurso".

Segundo o executivo madeirense, na base deste prémio esteve " um trabalho contínuo desenvolvido ao
longo dos últimos anos pela APRAM -- Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira,
nomeadamente durante a pandemia, que obrigou a uma constante reinvenção e adaptação para
responder às novas exigências do mercado".

Também foi criada e divulgada, em 2021, a nova assinatura "Your Safe Port" ("O Seu Porto Seguro", em
português) e foi reforçada a aposta numa relação de proximidade com as várias companhias marítimas e
parceiros do setor.

"Os bons resultados são demonstrados pelas escalas conseguidas este ano, que demonstram que a
Madeira é um destino consolidado e reconhecido", é sublinhado na nota.

Entre janeiro e outubro de 2022, os portos do arquipélago receberam 227 escalas e mais de 250 mil
passageiros.

Em 2021, no total do ano, foram registadas 125 escalas e um movimento de 117.289 passageiros.

"A todas estas medidas, acresceu o forte investimento efetuado no Porto do Funchal, num valor superior
a seis milhões de euros, que permitiu, por exemplo, a construção do novo terminal no cais seis, a
substituição dos cabeços de amarração do cais sul, a par do reforço do manto de proteção do porto do
Funchal", complementa o Governo Regional.

Para o secretário regional da Economia, esta distinção atribuída à Madeira vem "reconhecer, premiar e
celebrar a excelência no setor global de cruzeiros".

Citado na nota, Rui Barreto destaca o "reconhecimento do trabalho realizado na região nos últimos anos
em prol do turismo de cruzeiros, que tem permitido à Madeira ocupar um lugar de destaque a nível
nacional no que se refere ao número de escalas, assim como de passageiros".

O governante recorda que "o Porto do Funchal foi o primeiro porto a abrir a nível nacional após a covid
para receber navios de cruzeiro, depois de reunir todas as condições em termos de equipamento e
infraestruturas, de forma a garantir que era uma porta de entrada segura".

Por seu turno, a presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, considera que "esta
distinção é um grande orgulho, refletindo o sucesso da nova estratégia levada a cabo pelos Portos da
Madeira na sequência da covid".

A responsável sublinha que as medidas adotadas permitiram "reconstruir a confiança dos turistas de
cruzeiros, estimulando a procura e mantendo a região no topo das preferências do turismo de cruzeiro
europeu".

"Esta distinção vai certamente trazer frutos bastante positivos para o futuro que se avizinha", conclui a
presidente da APRAM, também citada no comunicado.

Os World Cruise Awards, lançados em 2021, visam reconhecer a excelência no setor global de cruzeiros,
sendo um evento "irmão" dos World Travel Awards, que distinguem os melhores exemplos de boas
práticas no setor do Turismo, pode ler-se na nota de imprensa.

Link
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Maior presépio do país celebra 20 anos
A edição deste ano continua a bater recordes

O maior presépio do país está de regresso ao Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de
Santo António, entre os dias 1 de dezembro a 8 de janeiro, anunciou a autarquia.

No ano em que celebra o seu 20.º aniversário, este presépio volta a crescer, ocupando agora uma área
de 240 metros quadrados e mais de cinco mil peças.

A edição deste ano continua a bater recordes, com a presença de 5700 peças que ocupam toda a área
expositiva do Centro Cultural António Aleixo, muitas delas feitas de raiz e outras que atingem um valor
de várias centenas de euros.

A construção do presépio demorou mais de 40 dias e 2500 horas de trabalho, desde há vários meses,
utilizando mais de 20 toneladas de areia, quatro toneladas de pó de pedra, 3000 quilos de cortiça e
centenas de adereços.

Cerca de cem peças são animadas e motorizadas, além dos lagos e da iluminação que são considerados
como o segredo do evento, que estão em cima de uma base com quilómetros de cabos que garantem a
circulação da água, iluminação e efeitos cénicos.

O presépio volta ainda a contar com elementos evocativos da região como a Praça Marquês de Pombal,
as antigas cabanas de praia de Monte Gordo, as salinas, as tradicionais noras algarvias e outros
monumentos locais.

No mesmo lugar estão ainda reconstituídos vários episódios cristãos e pagãos associados ao Natal,
muito apreciados pelos milhares de visitantes de todas as idades e de todos os pontos do país e de
Espanha.

A maior parte dos materiais são naturais ou reaproveitados, como é o caso da cortiça e do musgo,
apostando na vertente ecológica com a implementação de sistemas de iluminação led e
reaproveitamento da água utilizada nos lagos ornamentais.

Este presépio, com a assinatura de Augusto Rosa, Teresa Marques, Joaquim Soares e António
Bartolomeu, e pode ser visitado diariamente entre as 10:00 e as 13:00 e das 14:30 às 19:00, com
entradas entre os 0,50 e 1 euro.

Link
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Maior presépio do país está em Vila Real de Santo António
Presépio Gigante de VRSA completa 20 anos e volta a crescer, reunindo mais de 5 mil
peças e ocupando uma área de 240 metros quadrados.

O maior presépio do país regressa a Vila Real de Santo António, a partir do dia 1 de dezembro, e volta a
bater recordes com os números e quantidade de materiais utilizados, atingindo, em 2022, a marca das
5700 peças.

No ano em que completa a sua 20ª edição, o Presépio Gigante chega à fasquia dos 240 metros
quadrados, ocupando toda a área expositiva do Centro Cultural António Aleixo, com milhares de figuras,
muitas feitas de raiz pelos seus autores e outras que podem atingir as várias centenas de euros.

Para dar vida a esta iniciativa, foram necessários mais de 40 dias e 2500 horas de trabalho, embora os
preparativos já tenham começado há vários meses.

Como vem sendo habitual, a lista de materiais utilizados na sua construção é extensa e incorpora mais
de 20 toneladas de areia, 4 toneladas de pó de pedra, 3000 quilos de cortiça e centenas de adereços.

As quase cem peças animadas e motorizadas, os lagos e a iluminação constituem «o segredo» do
evento e são, simultaneamente, alguns dos pontos mais atrativos. Tudo isto assenta numa complexa
base de suporte onde estão instalados os vários quilómetros de cabos que permitem dar vida a esta
obra de arte e garantem, por exemplo, a circulação da água, a iluminação das casas e os efeitos cénicos.

Em 2022, a estrutura volta a ter elementos evocativos da região, nomeadamente a Praça Marquês de
Pombal, as antigas cabanas da praia de Monte Gordo, as salinas, as tradicionais noras algarvias, assim
como outros monumentos locais.

Estes pormenores juntam-se à reconstituição de muitos episódios cristãos e pagãos associados à
quadra natalícia - patentes no presépio - fatores que o distinguem de todos os outros existentes no país
e são uma das razões do seu sucesso.
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Sucesso além-fronteiras
O Presépio Gigante já faz parte das tradições natalícias do Algarve e é um dos eventos âncora do
município, reunindo visitantes de todas as idades e de todos os pontos do país, sendo também
procurado por milhares de visitantes estrangeiros, particularmente espanhóis, dada a sua popularidade na
vizinha Andaluzia.

Marca ecológica
A vertente ecológica também não foi esquecida, já que a maior parte dos materiais são naturais ou
foram reaproveitados, com destaque para a cortiça e o musgo. Por outro lado, foram implementados
sistemas de iluminação led e é feito o reaproveitamento da água utilizada nos lagos ornamentais.

Sobre o Presépio Gigante de VRSA
O Presépio Gigante de VRSA tem a assinatura de Augusto Rosa, Teresa Marques, Joaquim Soares e
António Bartolomeu, funcionários do município de Vila Real de Santo António.

Pode ser visitado no Centro Cultural António Aleixo, entre 1 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de
2023. Está diariamente aberto das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h00 (ver exceções). A entrada
tem o valor de 1 euro (0,50€ para menores de dez anos).

Presépio Gigante de VRSA

Local: Centro Cultural António Aleixo | VRSA

1 DEZ 2022 > 8 JAN 2023 (diariamente)

*Horário: 10h00>13h00 - 14h30>19h00

* 24 e 31 dez > encerra às 18h00

*25 dez > 10h00>13h00 - 14h30>19h00

*1 jan > a partir das 15h00

Entrada: 3 aos 10 anos (inclusive): 0,50€ | Maiores de 10 anos e adultos: 1€

Link
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Empreendedores do "Bootcamp" da Startup Albufeira apresentam
projetos
Antes da apresentação dos projetos vai ter lugar uma conferência subordinada ao tema
“O Papel da Cultura no Turismo”, com início às 14h45

Os sete empreendedores que participaram no 2º Bootcamp da Startup Albufeira vão apresentar os seus
projetos na próxima quinta-feira, 24 de Novembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Após os dois primeiros dias de formação, nos dias 13 e 14 de Outubro, nas instalações da Startup
Albufeira, os sete empreendedores que participaram na iniciativa estão, agora, a “dar tudo por tudo” para
melhorar os seus projetos de negócio.

A véspera da apresentação «será um dia de intenso trabalho, com os empreendedores a fazerem as
últimas alterações aos projetos que no dia seguinte irão apresentar perante uma plateia de empresários
com experiência em várias áreas de negócio», diz a Câmara de Albufeira.

Para ajudar, a autarquia convidou um painel de jurados constituído pelos empresários Liberto Mealha e
Maria Inês Galvão, Hélder Martins, presidente da AHETA, Antónia Correia, docente da Universidade do
Algarve, e Vera Gomez, representante do IAPMEI.

Antes da apresentação dos projetos vai ter lugar uma conferência subordinada ao tema “O Papel da
Cultura no Turismo”, com início às 14h45.

Como oradores foram convidados Adriana Nogueira, diretora regional da Cultura do Algarve, Hélder
Martins, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve – AHETA, Anabela
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Santos, coordenadora da Via Algarviana e Liberto Mealha, empresário de Turismo e Entretenimento/CEO
do Grupo Liberto Mealha.
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Grupo Domes eleito a melhor marca de resorts do mundo -
Postal do Algarve
O Domes Lake Algarve foi recentemente distinguido com um prémio de excelência da
Condé Nast Johansens como “T he Best Waterside Hotel” da EuropaO Domes Lake
Algarve foi recentemente distinguido com um prémio de excelência da Condé Nast
Johansens como “The Best Waterside Hotel” da Europa

O grupo grego Domes Resorts acaba de ser eleito com o prémio de World’s Leading Luxury Resort
Brand nos World Travel Awards 2022, considerados os Óscares do turismo mundial.

Como marca de excelência na indústria das viagens, o grupo grego chegou assim ao estrelato global das
marcas de resort de luxo, superando as marcas multinacionais de hospitalidade de renome internacional.

Para além deste prémio, o Grupo Domes foi distinguido o “Best Revenue Performance for Chania and
Rethymno area” com o hotel Domes Noruz Chania by Expedia.

Já o projeto em Portugal, o Domes Lake Algarve foi recentemente distinguido com um prémio de
excelência da Condé Nast Johansens como  “The Best Waterside Hotel” da Europa.

O Domes Lake Algarve, resort de luxo localizado em Vilamoura, com acesso direto à praia da Falésia foi
eleito pelos Prémios de Excelência Condé Nast Johansens 2023, considerados uma referência mundial no
sector da hotelaria, como um dos melhores hotéis da Europa e Mediterrâneo.

Localizado entre a Marina e a praia de Vilamoura, este icónico hotel de luxo com 192 quartos e suites, é
um projeto de inspiração mediterrânica, à semelhança do conceito do grupo Domes Resorts nas ilhas
gregas.

Com interiores inspirados na paisagem eco-protegida envolvente, o hotel segue a linha do conceito de
alta qualidade de vida dos Domes Resort, proporcionando uma experiência “hotel-within-a-hotel” para os
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viajantes mais exigentes que procuram espaço, privacidade, ligação profunda à natureza, tranquilidade e
uma experiência ativa local.

A ser submetido a uma renovação, o Domes Lake Algarve encontra-se encerrado até abril de 2023.
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Ryanair lança voos a partir de seis euros e trava aumentos
A low-cost irlandesa inicia esta segunda-feira a Cyber Week, uma semana com descontos
diários no âmbito da Black Friday. No total a companhia tem 54 rotas a preços de saldo de
e para os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal. Paris, Madrid, Reino Unido ou
Marrocos são alguns dos destinos disponíveis.

A low-cost irlandesa inicia esta segunda-feira a Cyber Week, uma semana com descontos diários no
âmbito da Black Friday. No total a companhia tem 54 rotas a preços de saldo de e para os aeroportos
de Lisboa, Porto, Faro e Funchal. Paris, Madrid, Reino Unido ou Marrocos são alguns dos destinos
disponíveis.

O CEO da Ryanair, Michael O'Leary, anunciou recentemente a morte dos voos baratos, com preços
inferiores a 10 euros, mas parece que o óbito teve os dias contados. A low-cost acaba de lançar uma
campanha promocional para voos realizados durante o mês de janeiro com tarifas que iniciam nos seis
euros, disponível para viagens de e para os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal.

No total, são 54 rotas que estão à venda para todos os destinos da companhia em Portugal, como são
exemplos Marraquexe, Madrid, Paris, Londres ou Irlanda. A promoção relâmpago termina à meia-noite
desta segunda-feira e é válida para viagens a realizar entre nove e 21 de janeiro de 2023.

No top dos voos mais mais baratos, disponíveis no site da Ryanair, estão a ligação entre Faro e Madrid e
Porto/Bergerar (França) que arrancam nos 6,79 euros. Em Lisboa as tarifas iniciam nos 8,49 euros para
Agadir, Barcelona ou Sevilha. Já a partir do Funchal é possível viajar para Londres, Marselha, Paris ou
Bruxelas a partir dos 12,74 euros. Os preços variam conforme as datas escolhidas.

Leia mais em Dinheiro Vivo
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