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Portugal que faz 
Empresários e Novo Banco debateram 
futuro do Algarve. Fortemente dependente 
do turismo, a região é uma das que mais 
sofrem com a pandemia. Regresso da 
mobilidade voltará a animar o turismo. 
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Algarve pode ser 
a primeira região 
a recuperar, 
mas nada será 
como antes 
-MÁRIO LINO 
redacao@dinheirovivo.pt 

Com o Reino Unido como princi-
pal cliente, país que foi o primeiro 
a iniciar a vacinação massiva dos 
cidadãos, há quem acredite que o 
Algarve poderá vir a ter um verão 
promissor, mas António Ramalho, 
presidente executivo do Novo 
Banco, admite que ainda há mui-
tas incertezas "Os problemas no 
Algarve podem ser substancial-
mente diferentes face ao resto do 
país, porque a economia está mais 
assente na importação e exporta-
ção de serviços do que na de bens. 
Existem questões ao nível da mo-
bilidade sequencial e mudanças de 
comportamento que poderão afe-
tar a economia", salienta o ban-
queiro, que foi keynote speaker em 
Loulé, em mais uma conferência 
"Portugal que Faz". Moderado por 
Joana Petiz, diretora do Dinheiro 
Vivo, o painel de convidados in-
cluiu ainda Elidérico Viegas, presi-
dente da Associação dos Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos do 
Algarve (AHETA,) Daniel do Adro,  

presidente da Associação dos In-
dustriais Hoteleiros e Similares do 
Algarve (AIHSA), Isaurindo Cho-
rando, vice-presidente do NERA -
Associação Empresarial da Região 
do Algarve e Luís Coelho, presi-
dente da Delegação do Algarve da 
Ordem dos Economistas. 

Depois da crise de 2008, o Algar-
ve enfrenta hoje uma das maiores 
"marés negras" de sempre, se não 
na saúde (os números da covid-19 
não são dos piores a nível nacio-
nal), pelo menos na economia. A 
vaga da pandemia não poupou 
esta região dependente do turis-
mo: 80% dos hotéis estão inativos, 
face aos habituais 50% em época 
baixa. O IEFP regista agora mais 
134% de desemprego face a outu-
bro de 2019. São números que im-
pressionam e que a banca utiliza 
para traçar o seu caminho. Daí que 
Carlos Andrade, economista-chefe 
do Novo Banco, se junte ao painel 
por via digital para traçar o cenário 
macroeconómico. Primeiro, com 
umflashback do Algarve antes da 
pandemia, quando a região estava 
a a crescer: "O Algarve contribuiu  

com nove mil milhões de euros 
para o Produto Interno Bruto (PIB 
)em 2019 e teve até um cresci-
mento médio superior à média na-
cional. O mesmo se passa ao nível 
do valor acrescentado, que tam-
bém subiu, isto apesar de uma de-
mografia adversa, com baixa den-
sidade populacional", refere. O 
economista recorda que além de 
Lisboa, o Algarve foi a única região  

com um PIB per capita superior à 
média nacional Subitamente, o 
retrato começa a ficar mais negro: 
60% do volume de negócios na re-
gião advém de setores como o alo-
jamento, a restauração e o comér-
cio. A pandemia congelou a procu-
ra, e a oferta nos serviços caiu 60% 
face ao período homólogo. "O re-
gresso à normalidade não será o 
que tínhamos antes", avisa o eco-

  

nomista. "Historicamente, as pan-
demias são portais para um mtm-
do diferente que vai requerer um 
esforço de adaptação", antecipa 
Carlos Andrade. 

No entanto, para quem está no 
terreno, lidar com o futuro próxi-
mo também é essencial• "Não es-
tamos a falar só de sobreviver. É de 
conseguirmos competir depois 
com empresas que estão em países 
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1.Joana Petiz, diretora do Dinheiro 
Vivo, moderou o debate entre Antó-
nio Ramalho, CEO do Novo Banco, 
Elidérico Viegas, presidente da AHE-
TA, Daniel José do Adro, presidente 
da ANISA, Isaurindo Chorando, vice-
-presidente do NERA e Luís Coelho, 
professor Universidade do Algarve 
2. António Ramalho 
3.Elidérico Viegas 
FOTOS: ANDRÉ VIDIGAL/GI 

que apoiam parte dos seus custos 
fixos", alerta Daniel do Adro da 
AIHSA. 

Luís Coelho, economista e pro-
fessor da Universidade do Algarve, 
confirma que o cenário não deve 
ser levado de ânimo leve. Em ter-
mos diretos, metade da riqueza do 
Algarve depende do turismo. 40% 
do emprego também. "A região 
deve ser tratada de forma diferen-
te, temos necessidades que não 
são iguais a Lisboa, Porto ou Coim-
bra: precariedade elevada no em-
prego, gaps salariais, dificuldade 
em fixar quadros mais elevados. Se 
não houver o cuidado de preservar 
a capacidade produtiva neste in-
tervalo, se não cuidamos das pes-
soas, perde-se capital humano, há 
desmoralização e provavelmente 
alguma insegurança, sendo que a 
segurança é precisamente um dos 
principais valores do Algarve". 

Recuperação 
como a curva da Nike 
Numa conferência dominada por 
players do turismo, o foco foi para 
além da existência da crise. Cen-

  

trou-se na antevisão da retoma e 
na identificação dos obstáculos 
para encontrar as soluções, cientes 
de que a recuperação será gradual e 
não imediata. Ainda que o Algarve 
possa vir a ser a primeira região a 
encetar a retoma - segundo Viegas 
e Ramalho - a consolidação demo-
rará pelo menos três a quatro anos 
até se atingirem os níveis de 2019. 
"A curva de recuperação não será 
em forma de "V" mas sim como o 
símbolo da Nike (curva Stmosh) e 
vai depender da capacidade de re-
cuperar a estrutura turística", refe-
re o CEO do Novo Banco. 

Buscando soluções, Elidérico 
Viegas sugere transformar dívida 
em capital social. Mas António Ra-
malho discorda, lembrando exem-
plos do passado em que isso não 
correu bem: "O nosso modelo re-
gulador tem aspetos positivos e 
outros menos, mas não permite 
que a banca participe no capital so-
cial. Deixa aos empresários a capa-
cidade de gerir as empresas, e à 
banca a de gerir os bancos". 

"Dívida com o aval do Estado", 
preconiza Elidérico Viegas. "O go-
verno tem-se escudado excessiva-
mente na banca sem dar contra-
partidas", aponta. António Rama-
lho anui, mas defende: "a banca 
acredita que os ativos serão sufi-
cientes". Isto apesar de o setor do 
turismo ter endividamento a lon-
go prazo e de a banca estar habi-
tuada a prazos mais curtos. Sinal 
positivo é que, apesar da crise, o 
crédito malparado se situa por en-
quanto nos 3,6% no Algarve, abai-
xo dos 4% a nível nacional. 

Com 17 agências e um volume 
de negócios de dois mil milhões de 
euros na região (entre ativos e pas-
sivos), para o Novo Banco a palavra 
"crise» nem sequer é novidade. No 
Algarve, passou de 32 para 17 bal-
cões e hoje conta com apenas 107 
colaboradores. O core dos clientes 
está no segmento empresarial - o 
Novo Banco é o segundo maior no 
crédito às empresas, a nível nacio-
nal -85% das quais nos serviços e 
15% no setor primário. Ao todo, 
são 73 mil clientes, sendo que um 
em cada quatro são estrangeiros, 
residentes ou não. Também aqui 
esta é uma realidade diferente de 
outras partes do país. 

O "Portugal que Faz" engloba 
uma série de conferências promo-
vidas pelo Novo Banco em várias 
regiões do país, tendo passado por 
Braga, Porto, Aveiro, Leiria e Loulé.  

"Temos que preparar o novo 
amanhã, com novos desafios e 
novas estruturas. Vamos ter 
que descobrir as assimetrias 
positivas e isso passa por deba-
tes, análise e avaliação das boas 
ideias a seguir, estaremos cá 
para isso. É importante ouvir 
quem faz, porque a banca ape-
nas apoia", salienta António 
Ramalho, presidente executi-
vo do Novo Banco. 

Numa região mono depen-
dente do turismo, os desafios 
são imensos, mais ainda num 
cenário pós-pandémico: a mo-
bilidade, novos critérios de 
sustentabilidade, mudanças 
no transporte aéreo, novos 
hábitos de consumo, digitali-
zação, teletrabalho. Mas as di-
ficuldades podem ser também 
oportunidades, diz Luís Coe-

 

"A diversificação 
da base 
económica 
implica tomar 
decisões que 
podem não estar 
enquadradas 
no status 
quo. 

—LUÍS 

COELHO 

Economista 

lho, da Ordem dos Economis-
tas. Até porque as tecnologias 
da informação (TI), que per-
mitem o teletrabalho, facili-
tam, por exemplo a fixação de 
quadros no Algarve, um dos 
problemas clássicos desta que 
é uma das «melhores regiões 
para se viver». Não é preciso 
ser adivinho para se perceber 
que o clima, a gastronomia e a 
segurança estão entre algu-
mas das vantagens comparati-
vas. 

Contudo, ajuda ser econo-
mista quando se trata de deli-
near clusters essenciais à re-
gião, diversificando o tecido 
empresarial e minimizando 
crises futuras. Luís Coelho põe 
na mesa quatro cartas: mar, 
produção de energia, saúde e 
as já referidas TI. 

Sem recorrer à bola de cris-
tal, o CEO do Novo Banco des-
venda o que continuará a ser a 
`galinha dos ovos de ouro': tor-
nar transacionáveis bens como 
o território. "É mais fácil valo-
rizar, 'vende? o território do 
que fazer de raiz três Autoeu-
ropas", admite. 

A palavra-chave é diversifi-
car, salienta Luís Coelho. "Eu 
percebo. Quando a um investi-
dor lhe é apresentada a oportu-
nidade de investir, ele procura 
a melhor rentabilidade e ga-
rantia, com a melhor margem. 
E o turismo dá-lhe isso", expli-
ca. "É por isso que a diversifica-
ção da base económica implica 
tomar decisões que podem não 
estar enquadradas no status 
quo, mas os agentes económi-
cos não se mobilizam se não 
forem empurrados nessa dire-
ção", alerta. 

Região não pode 
ser só turismo, 
tem de diversificar 
a atividade 
As dificuldades podem também representar 
uma oportunidade para a região algarvia, 
defende o economista Luís Coelho. 
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Empresários e Novo Banco debateram futuro do Algarve. Fortemente dependente do turismo, a região
é uma das que mais sofrem com a pandemia. Regresso da mobilidade voltará a animar o turismo.
 
Loulé, 10/12/2020 - Conferência - Portugal Que Faz, no NERA - Associação Empresarial da Região do
Algarve, em Loulé.
Joana Petiz; António Ramalho; Elidérico Viegas; Daniel Alexandre do Adro; Isaurindo Chorondo; Luís
Coelho.
 
© André Vidigal / Global Imagens
Produzido porComentar
Com o Reino Unido como principal cliente, país que foi o primeiro a iniciar a vacinação massiva dos
cidadãos, há quem acredite que o Algarve poderá vir a ter um verão promissor, mas António Ramalho,
presidente executivo do Novo Banco, admite que ainda há muitas incertezas: "Os problemas no
Algarve podem ser substancialmente diferentes face ao resto do país, porque a economia está mais
assente na importação e exportação de serviços do que na de bens. Existem questões ao nível da
mobilidade sequencial e mudanças de comportamento que poderão afetar a economia", salienta o
banqueiro, que foi keynote speaker em Loulé, em mais uma conferência "Portugal que Faz". Moderado
por Joana Petiz, diretora do Dinheiro Vivo, o painel de convidados incluiu ainda Elidérico Viegas,
presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA,) Daniel do
Adro, presidente da Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA), Isaurindo
Chorondo, vice-presidente do NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve e Luís Coelho,
presidente da Delegação do Algarve da Ordem dos Economistas.
 
Depois da crise de 2008, o Algarve enfrenta hoje uma das maiores "marés negras" de sempre, se não
na saúde (os números da covid-19 não são dos piores a nível nacional), pelo menos na economia. A
vaga da pandemia não poupou esta região dependente do turismo: 80% dos hotéis estão inativos,
face aos habituais 50% em época baixa. O IEFP regista agora mais 134% de desemprego face a
outubro de 2019. São números que impressionam e que a banca utiliza para traçar o seu caminho. Daí
que Carlos Andrade, economista-chefe do Novo Banco, se junte ao painel por via digital para traçar o
cenário macroeconómico. Primeiro, com um flashback do Algarve antes da pandemia, quando a região
estava a a crescer: "O Algarve contribuiu com nove mil milhões de euros para o Produto Interno Bruto
(PIB )em 2019 e teve até um crescimento médio superior à média nacional. O mesmo se passa ao
nível do valor acrescentado, que também subiu, isto apesar de uma demografia adversa, com baixa
densidade populacional", refere. O economista recorda que além de Lisboa, o Algarve foi a única
região com um PIB per capita superior à média nacional.
 
Subitamente, o retrato começa a ficar mais negro: 60% do volume de negócios na região advém de
setores como o alojamento, a restauração e o comércio. A pandemia congelou a procura, e a oferta
nos serviços caiu 60% face ao período homólogo. "O regresso à normalidade não será o que tínhamos
antes", avisa o economista. "Historicamente, as pandemias são portais para um mundo diferente que
vai requerer um esforço de adaptação", antecipa Carlos Andrade.
 
No entanto, para quem está no terreno, lidar com o futuro próximo também é essencial: "Não
estamos a falar só de sobreviver. É de conseguirmos competir depois com empresas que estão em
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países que apoiam parte dos seus custos fixos", alerta Daniel do Adro da AIHSA.
 
Luís Coelho, economista e professor da Universidade do Algarve, confirma que o cenário não deve ser
levado de ânimo leve. Em termos diretos, metade da riqueza do Algarve depende do turismo. 40% do
emprego também. "A região deve ser tratada de forma diferente, temos necessidades que não são
iguais a Lisboa, Porto ou Coimbra: precariedade elevada no emprego, gaps salariais, dificuldade em
fixar quadros mais elevados. Se não houver o cuidado de preservar a capacidade produtiva neste
intervalo, se não cuidarmos das pessoas, perde-se capital humano, há desmoralização e
provavelmente alguma insegurança, sendo que a segurança é precisamente um dos principais valores
do Algarve".
Recuperação como a curva da Nike
 
Numa conferência dominada por players do turismo, o foco foi para além da existência da crise.
Centrou-se na antevisão da retoma e na identificação dos obstáculos para encontrar as soluções,
cientes de que a recuperação será gradual e não imediata. Ainda que o Algarve possa vir a ser a
primeira região a encetar a retoma - segundo Viegas e Ramalho - a consolidação demorará pelo
menos três a quatro anos até se atingirem os níveis de 2019. "A curva de recuperação não será em
forma de "V" mas sim como o símbolo da Nike (curva Swoosh) e vai depender da capacidade de
recuperar a estrutura turística", refere o CEO do Novo Banco.
 
Buscando soluções, Elidérico Viegas sugere transformar dívida em capital social. Mas António Ramalho
discorda, lembrando exemplos do passado em que isso não correu bem: "O nosso modelo regulador
tem aspetos positivos e outros menos, mas não permite que a banca participe no capital social. Deixa
aos empresários a capacidade de gerir as empresas, e à banca a de gerir os bancos".
 
"Dívida com o aval do Estado", preconiza Elidérico Viegas. "O governo tem-se escudado
excessivamente na banca sem dar contrapartidas", aponta. António Ramalho anui, mas defende: "a
banca acredita que os ativos serão suficientes". Isto apesar de o setor do turismo ter endividamento a
longo prazo e de a banca estar habituada a prazos mais curtos. Sinal positivo é que, apesar da crise, o
crédito malparado se situa por enquanto nos 3,6% no Algarve, abaixo dos 4% a nível nacional.
 
Com 17 agências e um volume de negócios de dois mil milhões de euros na região (entre ativos e
passivos), para o Novo Banco a palavra "crise" nem sequer é novidade. No Algarve, passou de 32 para
17 balcões e hoje conta com apenas 107 colaboradores. O core dos clientes está no segmento
empresarial - o Novo Banco é o segundo maior no crédito às empresas, a nível nacional -85% das
quais nos serviços e 15% no setor primário. Ao todo, são 73 mil clientes, sendo que um em cada
quatro são estrangeiros, residentes ou não. Também aqui esta é uma realidade diferente de outras
partes do país.
 
O "Portugal que Faz" engloba uma série de conferências promovidas pelo Novo Banco em várias
regiões do país, tendo passado por Braga, Porto, Aveiro, Leiria e Loulé.
 
[Additional Text]:
Loulé, 10/12/2020 - Conferência - Portugal Que Faz, no NERA - Associação Empresarial da Região do
Algarve
Dinheiro Vivo
Brand Story
 
Dinheiro Vivo
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*TURISMO 

15,5 milhões  para captar turismo 
A Associação de Promoção da Ma-
deira reuniu ontem o Conselho 
Consultivo e a Assembleia Geral 
para aprovar o plano de actividades 
e o orçamento para o ano 2021. 

"Dois documentos fundamentais" 
para a actividade da associação e já 
enquadrados na evolução pandémi-
ca que se prevê, desencadeando um 
"conjunto de acções para captar flu-
xo turístico para a Madeira", expli-
cou o secretário regional do Turis-

 

A ASSOCIAÇÃO DE 
PROMOÇÃO DA 
MADEIRA ESPERA 
CONTAR COM O 
APOIO DOS PRIVADOS 

mo e Cultura, Eduardo Jesus. 
O orçamento aprovado na "casa dos 
15,5 milhões de euros" representa, 
observou o governante, o "maior or-
çamento de sempre" destinado à 
promoção da Madeira, num traba-
lho ao qual se juntará o já realizado 
pelos empresários privados. 

"Estão assim reunidas todas as 
condições para a Madeira sair em 
força" deste "mau momento" causa-
do pela pandemia da Covid-19. 

1 
r* 

Associação de Promoção da Madeira aprova orçamento para 2021. FOTO DR 
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TURISMO 

15,5 ME de promoção para 
(re)captar fluxo turístico 
AAssociação de Promoção da Ma-
deira aprovou ontem o seu orça-
mento para 2021, na ordem dos 
15,5 milhões de euros. 

Trata-se do maior orçamento 
de sempre da promoção da Re-
gião Autónoma da Madeira, numa 
altura em que será necessário (re) 
captar fluxo turístico, conforme os 
seus responsáveis fazem saber. 

O Conselho Consultivo e a As-
sembleia Geral da Associação de 
Promoção decorreram, então, 
com esse propósito principal, 
aprovar o plano de atividades e 
o orçamento para o ano de 2021. 

No final, Eduardo Jesus. presi-
dente da Associação de Promoção, 
relevou que o plano de atividades 
e o orçamento para o ano de 2021 
"tratam-se de dois documentos 
fundamentais para a atividade 
da Associação, prevendo, natu-
ralmente, alguma evolução neste 
enquadramento pandémico em 
que nos encontramos, e por isso 
desencadeando um conjunto de 
ações e medidas para captar fluxo 
turístico para a Madeira", referiu. 

Em relação ao conteúdo do 
documento chave, registou, en-

  

tão, que "teremos pela primeira 
vez um orçamento na casa dos 
15,5 milhões de euros", relevando 
que em causa está "o maior orça-
mento de sempre da promoção da 
Madeira e que poderá gerar uma 
promoção à volta dos 16 milhões 
de euros", explicando que este va-
lor agrega já o envolvimento "dos 
compromissos que os privados 
têm também com a Associação 
de Promoção", que tem em Nuno 
Vale o seu diretor executivo. 

Assim sendo, Eduardo Jesus, 
que é também o secretário re-
gional que tutela o Turismo, con-
sidera que "estão reunidas todas 
as condições para a Madeira sair 
deste momento em que nos en-
contramos, e sair em força, pondo 
em prática não só as campanhas 
e ações que estão previstas, co-
mo também reforçar fortemen-
te a sua presença nos mercados 
emissores". 

Recorde-se que no ano em cur-
so o orçamento foi na ordem dos 
14 milhões de euros, então o maior 
até essa altura, este incluindo um 
reforço de 3,5 ME 'injetados' pelo 
Governo Regional. DS 

• 

0 

o 
O 
o 
o 
u. 

Eduardo Jesus acredita que em 2021 irá iniciar-se a retoma. 
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As estrelas 
Michelin 
ainda brilham 
em ano 
de pandemia? 
Está por dias conhecer-se quem são os 
restaurantes portugueses que ganham 
ou mantêm (ou perdem) as reconhecidas 
estrelas do Guia Michelin 2021. Num ano 
de pandemia, terrível para o turismo 
e para a restauração, a expectativa é saber 
como se adaptou o guia a estes tempos 
e como isso será refletido na avaliação dos 
restaurantes portugueses de alta-cozinha. 
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FILIPE GIL 

N

a próxima segunda-feira ao final da 
tarde naquele que deveria ser o en-
contro anual que reúne a nata da 
gastronomia daPenínsulalbérica, a 
covid-19 empurrou para o impes-
soal e distante online a gala de atri-
buição das estrelas do Guia Michelin 
para Portugal e Espanha. Os mais 

prestigiados chefs, empresários da restaura-
ção e muita imprensa da especialidade sabe-
rão à distância quais os restaurantes (e não os 
chefs, como muitas vezes é confundido) que 
ganham, mantêm ou perdem as estrelas do 
prestigiado guia de capa vermelha. 

A organização do Guia Michelin fez saber 
aos restaurantes e chefs, logo em março, que 
oobjetivo deste ano atípico era manter, den-
tro do possível, a avaliação dos restaurantes 
e respetivas visitas secretas dos seus muito 
discretos inspetores seguindo os critérios 
mas, de alguma forma, tendo em conta o pe-
ríodo que se vive em todo o mundo. 

Contudo, e apesar de algum otimismo dos 
chefS ouvidos pelo DN, a pergunta tão em 
voga no último par de anos "quandovirá uma 
terceira estrela para um restaurante em Por-
tugal?" ainda deve ficar por responder nesta 
edição. Miguel Pires, um dos autores do site 
de gastronomia Mesa Marcada, explica que 
tem seguido com atenção a publicação dos 
guias Michelin em outros países—como Itá-
lia, Japão ou China — e tem observado a au-
sência de novas três estrelas. "Não é a primei-
ra vez que acontece mas poderá indiciar al-
guma tendência na avaliação. Têm existido 
sim restaurantes a ganhar a segunda estrela 
e novos restaurantes com uma estrela." 

Para Portugal o especialista acredita que 
não haverá grandes alterações relativamen-
te ao guia anterior. "Penso que não haverá 
perdas, mas também não acredito que exis-
tam grandes novidades. Talvez possa haver 
um ou dois novos restaurantes com uma es-
trela mas passar de uma para duas estrelas 
não acredito. Todos os anos se fala no restau-
rante Feitoria do chefJoão Rodrigues, em Lis-
boa, mas não me parece que seja neste ano 
que ganha a segunda E não acredito mesmo 
nada que vá existir um restaurante de duas 
estrelas a ganhar a terceira." 

JoãoWengorovius, publicitário, empresá-
rio e também cozinheiro com o curso feito 
na escola do cheffrancêsAlain Ducasse, dis-
se ao DN que a alta-cozinha e este tipo de res-
taurantes têm um papelfundamental para o 
turismo de Portugal. "Demorou tempo até 
chegarmos aqui, acho que seria uma pena 
enorme perder a importância das estrelas 
atribuídas pelo guia que premeia a consis-
tência de qualidade dos restaurantes apesar 
dos tempos que vivemos ". 

Wengorovius, que há um par de anos an-
dou pelo mundo a entrevistar 21 chefs de 
alta-gastronomia, entre os quais Albert 
Adrià, Alex Atala, Joan Roca e Massimo 
Bottura, entre outros, e publicou, em 2018, 
oresultado num livro em língua inglesa in-
titulado We Chefs, lembra, contudo, que a 
terceira estrela pode não chegar neste ano. 
"Parece-me que não será fácil a terceira es-
trela em Portugal, uma vez que para a ter 
são necessárias quatro ou cinco visitas ao 
mesmo restaurante, e por diferentes inspe-
tores que não cobrem sempre o mesmo 
mercado, pelo menos é o que sei do que li 
algures. Por isso, com a pandemia não sei se  

houve condições para tal. Mais do que pen-
sarmos se há restaurantes que merecem ou 
não [a terceira estrela" é mais se as condi-
ções atípicas dos últimos meses o permiti-
ram. Contudo, há qualidade e consistência 
para mais restaurantes passarem de uma 
para as duas estrelas." 

As expectativas dos chefs 
Tiago Bonito, chefque está à frente do restau-
rante em Amarante Largo do Paço, com uma 
estrela Michelin, acredita que o Guia conse-
guiu fazer o seu papel: "É um trabalho anual 
com várias visitas aos restaurantes e um 
grande trabalho de equipa com larga expe-
riência." E revela: "Mesmo durante o perío-
do de encerramento obrigatório recebemos 
oapoio e a mensagem do guia que iríamos 
sair ainda mais fortes desta situação." 

"Este ano tem sido 
duríssimo para 
a restauração. 
Continuámos a trabalhar 
com empenho mas não 
tenho expectativas:' 
CHEF JOSÉ AVILLEZ 
restaurante Belcanto 

Diogo Rocha, que lidera a cozinha do res-
taurante Mesa de Lemos, emViseu, que os-
tenta uma estrela Michelin, mostra-se mui-
to positivo. Diz acreditar que nesta edição do 
Guia Michelin, "vamos vera possibilidade de 
trazer as três estrelas para dois dos nossos 
restaurantes, Ocean e Yeatman, bem como 
um aumento na categoria de duas e uma es-
trela. Esperamos um ano positivo com ga-
nhos e sem perdas, comprovando o trabalho 
de muita qualidade que o nosso país tem fei-
to na gastronomia". 

Já José Avillez, com duas estrelas Michelin 
mantidas desde 2014 no seu restaurante Bel-
canto, no Chiado, explicou ao DN o seu prag-
matismo. "Este ano tem sido duríssimo para 
a restauração. Apesar de tudo, no Belcanto, 
procurámos continuara trabalhar com em-
penho e durante o período em que não foi 
possível abrir portas criámos novos pratos. 
Porém, não tenho expectativas." 

O futuro da alta-cozinha está em causa? 
Contudo há várias perguntas com que o seg-
mento da alta-cozinha se debate. Será que 
depois da tempestade da pandemia virá a 
bonança?Voltará tudo ao mesmo? Os turis-
tas vão voltar a visitar as cidades portugue-
sas corno antes e a encher estes restaurantes? 
Os portugueses irão recuperar o poder de 
compra da era AP (antes da pandemia)? As 
estrelas Michelin continuarão a fazer a dife-
rença para o negócio da restauração? 

Para JoãoWengorovius o conceito de alta-
-cozinha está a passar por uma mudança 
para uma maior informalidade. "As preocu-
pações na alta-cozinha estão a mudar um 
pouco, mas é um movimento que já existe há 
algum tempo, antes da covid." 
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As estrelas 
portuguesas 
Portugal conta atualmente com 25 
restaurantes com estrelas Michelin. 
Com predominância em Lisboa e no 
Algarve, o guia tem, nos últimos anos, 
prestado alguma atenção ao resto do 
país, fora das grandes cidades. 

it 

Um guia para 
mudar pneus 

Cffhli 
gractz,:nent 

C h alrff gur s 

fomo 1900 

Miguel Pires, do siteMesa Marcada, refor-
ça a resiliência dos restaurantes portugueses 
neste segmento. Explicou ao DN que o Guia 
Michelin na informação que disponibiliza 
semanalmente indicou que Portugal foi dos 
países com mais restaurantes com estrela 
Michelin abertos, "o que no fundo mostra 
uma certa vitalidade e resiliência deste tipo 
de restaurantes mesmo sem turistas e com 
uma resposta positiva dos portugueses. 
Além disso existiram restaurantes a apostar 
na criatividade, restaurantes a fazer coisas 
novas e novos pratos", acrescenta. 

Um deles foi o Belcanto de JoséAvillez, que 
aproveitou o tempo que esteve de portas fe-
chadas para criar novos pratos, conta o chef 
que sublinha a confiança no modelo de alta-
-cozinha. "Terá sempre futuro poisa cozinha 
é um sinal distintivo de identidade e de cultu-
ra e a alta-cozinha é o expoente máximo da 
qualidade, da técnica e da aiatividade.A alta-
-cozinha alimenta todos os sentidos de uma 
forma sublime, envolvente e sofisticada". 

Também o chef Diogo Rocha deixa trans-
parecer esperança na retoma, "os portugue-
ses têm uma enorme capacidade de esque-
cer e retomar velhos hábitos. Mesmo sendo 
otimista, depois de tudo acabar, acho que 
terá um fim, tudo voltará a ser como dantes 
e vamos estar cheios de vontade de ira estes 
e a outros restaurantes". Com ou sem estre-
las, João Wengorovius recorda a importân-
cia da alta-cozinha. "É um segmento que 
está sempre a evoluir e a experimentar téc-
nicas e coisas novas que depbis influenciam 
os outros tipos de restauração", conclui. Na 
próxima segunda-feira irá saber-se quais os 
que sobem ou se mantêm na constelação 
Michelin.  

Os irmãos André e Edouard Michelin ti-
veram a ideia de criar um guia para ensi-
nar os condutores a mudar pneus, a pôr 
gasolina no carro e, nas mesmas páginas, 
mostrar-lhes onde bem comer e dormir. 
Estávamos em 1900. Hoje o Guia Miche-
lin é vendido em todo o mundo. Foi edi-
tado pela primeira vez por ocasião da Ex-
posição Universal de Paris- e nele conti-
nha uma lista de hotéis na cidade. 
Durante 20 anoso guia foi gratuito, até ao 
dia em que André entrou numa oficina 
de pneus e viu pilhas de guias a servir de 
base para uma bancada de trabalho. 
Adepto do princípio "o homem só respei-
ta verdadeiramente aquilo que paga", a 
nova edição saiu para a rua com um va-
lor na capa de sete francos. A partir de 
1920, o Guia Michelin passou a ser pago, 
num ano em que pela primeira vez in-
cluía uma lista de hotéis em Paris. Foi por 
esta altura que os irmãos entenderam re-
crutar os clientes mistério, hoje conheci-
dos mundialmente como inspetores Mi-
chelin. Uma equipa secreta que visita os 
restaurantes e faz crítica gastronómica, 
sob anonimato. 

Seis anos depois o guia começa a atri-
buir classificação aos restaurantes mais 

4 

requintados - e surgiu uma estrela. Em 
1931 surgem as três estrelas Michelin, 
mas só cinco anos depois foram publica-
dos os seus critérios, que prevalecem até 
à atualidade: uma estrela, cozinha de 
grande fineza, compensa parar; duas es-
trelas, uma cozinha excecional, vale a 
pena o desvio; três estrelas, uma cozinha 
única, justifica a viagem. Já no século XX, 
o Guia Michelin torna-se um sucesso 
com 30 milhões de exemplares vendidos 
em todo o mundo. Atualmente, abrange 
40 mil estabelecimentos, em 24 países de 
três continentes. Edita 24 publicações, 
entre as quais o Guia Portugal e Espanha. 

Apesar da fama, a Michelin não des-
venda grandes pormenores sobre o guia 
nem sobre a forma como as inspeções 
aos restaurantes são feitas. Em 1993 
François Michelin, então presidente da 
empresa, disse numa entrevista àFrance 
Inter que "o segredo do guia está no re-
quinte do gosto dos franceses". O discre-
to empresário revelou que recebiam cer-
ca de cem mil cartas por ano "escritas por 
utilizadores críticos" e disse: "Um dos as-
petos mais fortes do Guia Michelin ver-
melho é que os leitores sabem que esta-
mos atentos às coisas que não prestam." 

NORTE 
G, Bragança 
Chefs Óscar e António Geadas 
A Cozinha, Guimarães 
Chef António Loureiro 
Largo do Paço, Amara nte 
Chef Tiago Bonito 

GRANDE PORTO 
Casa de Chá da Boa Nova, Leça da 
Palmeira - 2 estrelas 
Chef Rui Paula 
The Yeatman, 
Vila Nova de Gaia - 2 estrelas 
Chef Ricardo Costa 
Pedro Lemos, Porto 
Chef Pedro Lemos 
Antiqvvm, Porto 
Chef Vítor Matos 

CENTRO 
Mesa de Lemos, Viseu 
Chef Diogo Rocha 

GRANDE LISBOA 
Alma, Lisboa - 2 estrelas 
Chef Henrique Sá Pessoa 
Belcanto, Lisboa - 2 estrelas 
Chef José Avillez 
Fifty Seconds, Lisboa 
Chef Martin Berasategui 
Epur, Lisboa 
Chef Vincent Farges 
Midori, Sintra 
Chef Pedro Almeida 
Loco, Lisboa 
Chef Alexandre Silva 
Feitoria, Lisboa 
Chef João Rodrigues 
LAB by Sergi Arola, Sintra 
Chef Sergi Arola 
Fortaleza do Guincho, Cascais 
Chef Gil Fernandes 
Eleven, Lisboa 
Chef Joachim Koerper 

► SUL 
Ocean, Alporchinhos - 2 estrelas 
Chef Hans Neuner 
Vila Joya, Albufeira -2 estrelas 
Chef Dieter Koschina 
Vistas Rui Silvestre 
Vila Nova de Cacela 
Chef Rui Silvestre (NOVO) 
Gusto, Almancil 
Chef Heinz Beck 
Vista do Bela Vista Hotel & Spa 
Portimão 
Chef João Oliveira 
Bon Bon, Lagoa 
Chef Louis Anjos 

MADEIRA 
II Gallo d'Oro, Funchal - 2 estrelas 
Chef Benoit Sinthon 
William, Funchal 
Chef Luís Pestana 

O Guia Michelin 2020 para Portugal 
atribuiu uma estrela ao restaurante São 
Gabriel, em Almancil, que entretanto, e 
ainda antes da pandemia, fechou. 

!.1 

Da esquerda para a direita: 
cheflosé Avillez tem duas 
estrelas Michelin no 
restaurante Belcanto. 
O chef Diogo Rocha, com 
uma estrela no Mesa de 
Lemos, está otimista na 
conquista de novas estrelas 
para Portugal. E Tiago Bonito, 
que há vários anos defende 
a estrela do Largo do Paço, 
em Amarante. À direita 
a capa do primeiro Guia 
Michelin, editado em 1900. 
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Plano para 
a TAP duplica 
frota da 
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Miguel Pina 
Martins 
"Crise 
vai chegar 
à indústria 
e agudizar-se" 

Apoios levam 
moratórias 
de rendas 
até ao verão 

Relançar 
Portugal 
As ideias 
de 31 líderes 
para superar 
desafios 
e voltar 
a crescer 
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Centro de imigrantes 
"problemático" 
onde Ihor morreu 
nunca foi fiscalizado 
Justiça.  Na investigação à morte do imigrante ucraniano, a Inspeção-Geral da 
Administração Interna encontrou ilegalidades e desumanidade no centro do SEF, mas há cinco 
anos que tem o poder de fiscalizar estes locais e nunca foi ao do aeroporto de Lisboa. -P 04 a 06 

Baltazar Nunes, epidemiologista do Instituto Ricardo Jorge 

"Se as famílias se vão juntar 
no Natal devem reduzir ao máximo 
os contactos dias antes" 
- P.20 a 22 

Ministro 
do Ambiente 
"Em 2030 
teremos 80% da 
eletricidade em 
Portugal vinda 
de renováveis" 
- Suplemento 1864. 

Eutanásia 
Reta final no 
parlamento, 
mas pode não 
chegar a Belém 
- P.12 

Estrelas Michelin 
Ainda brilham 
em pandemia? 
- P.24 e 25 
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Michelin anuncia hoje restaurantes distinguidos em Portugal e Espanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2020

Meio: Lusa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=617f4484

 
Madrid, 14 dez 2020 (Lusa) - A Michelin anuncia hoje quais os restaurantes distinguidos com uma,
duas e três estrelas na edição de 2021 do guia Espanha e Portugal, numa cerimónia que será
transmitida de forma virtual a partir de Madrid.
 
Agendado para as 19:00 em Portugal, uma hora mais tarde em Espanha, o anúncio dos restaurantes
distinguidos no Guia Michelin Espanha e Portugal 2021 será transmitida em direto a partir da Real
Casa de Correos, na Porta do Sol, Madrid, através da plataforma galaguia.michelin.pt.
 
A realização da cerimónia em formato virtual deve-se às restrições impostas pela pandemia de covid-
19, que também fizeram atrasar em algumas semanas o lançamento do guia, normalmente lançado
em novembro, e que chegará esta terça-feira às bancas.
 
De acordo com a agência de notícias espanhola, Efe, que cita fonte da Michelin, na edição do próximo
ano há um aumento "razoável" de restaurantes distinguidos com duas estrelas ('cozinha excecional,
merece o desvio') e um crescimento "alto" de uma estrela ('cozinha de grande nível, compensa
parar').
 
Além disso, será atribuída uma nova distinção, a estrela verde, que premeia os restaurantes pela sua
sustentabilidade.
 
Também haverá perdas de estrelas, a maioria por encerramentos, e "uns poucos" por baixa dos
padrões exigidos pelos inspetores da Michelin.
 
Na edição de 2020, Portugal conta com sete restaurantes com duas estrelas e 20 com uma estrela.
 
É esperada a perda da estrela que detinha o restaurante 'São Gabriel' (Almancil, Algarve), que fechou
portas em novembro passado, após ter sido vendido.
 
Em abril, Gwendal Poullenec, diretor internacional do Guia Michelin, editado em 32 países, assegurou
que os inspetores teriam um critério "flexível e realista" na avaliação dos restaurantes em contexto de
pandemia, que afetou duramente o setor da restauração.
 
Segundo o responsável, os inspetores serão "flexíveis, sensatos, respeitosos e realistas" e oferecerão
o seu apoio para contribuir para a recuperação dos restaurantes.
 
A diretora de comunicação e marcas da Michelin, Mónica Rius, assegurou que o inspetor-chefe "José
Vallés e a sua equipa de inspetores foram capazes de assegurar a seleção de 2021 em circunstâncias
tão adversas como as deste ano".
 
"Foi um trabalho de campo sem precedentes, com o objetivo único de não faltar ao nosso encontro
anual com os nossos leitores, e de apoiar um sector estratégico tão castigado pela pandemia", referiu.
 
As galas de lançamento do Guia Espanha e Portugal realizam-se anualmente desde 2009, quando foi
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lançada a centésima edição do guia ibérico, decorrendo em cidades diferentes, quase sempre em
Espanha. Lisboa acolheu a cerimónia em novembro de 2018.
 
JH // PJA
 
Lusa/fim
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Chuva de hotéis à venda em Portugal em plena pandemia: mais de 160 no mercado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2020

Meio: Idealista Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1f62ddce

 
O setor hoteleiro atravessa um dos momentos mais complicados da sua história recente, devido à
crise pandémica, que fez baixar (e muito) a taxa de ocupação e as receitas dos hotéis, nomeadamente
por causa das restrições impostas à circulação. Coincidência, ou consequência da Covid-19, há mais
unidades no mercado à procura de dono: no final de outubro, e segundo dados do idealista, havia 166
hotéis à venda em Portugal, mais 4% que em março (160), quando foi declarado o estado de
emergência nacional. É caso para dizer que há uma chuva de hotéis à venda em Portugal em plena
pandemia.
 
Em que zonas do país há mais hotéis no mercado anunciados para venda? A região Centro lidera a
lista de imóveis de turismo disponíveis no mercado, com 53 unidades em outubro, o que representa
um aumento de 15% face ao número de hotéis anunciados em março (46). Seguem-se, por esta
ordem, a região Norte e o Algarve, com 37 e 29 hotéis anunciados para venda, respetivamente, no
final de outubro.
 
De referir que há unidades hoteleiras para transacionar em todas as regiões do país, um cenário que,
de resto, já se verificava no final de março, quando a pandemia do novo coronavírus começava a
deixar marcas em território nacional, mas com menor expressividade.
 
Destaque para a Madeira, região que viu disparar o número de hotéis à venda. Falamos de um
aumento de 100%: cinco estabelecimentos em março e dez em outubro. Em sentido inverso
encontram-se a região Norte e Lisboa, onde há agora menos hotéis à venda: 37 e 17, o que
representa uma diminuição de 21% e 19%, respetivamente.
 
É nos Açores, no entanto, que há menos hotéis disponíveis para serem transacionados. Apenas quatro
em outubro. Seis meses antes, em março, eram três, o que corresponde a um aumento de 33%.
 
Região
Total anúncios hotéis março
Total anúncios hotéis outubro
outubro Vs março
Açores
3
4
33%
Alentejo
13
16
23%
Algarve
25
29
16%
Centro
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46
53
15%
Lisboa
21
17
-19%
Madeira
5
10
100%
Norte
47
37
-21%
Portugal
160
166
4%
 
Numa análise mais detalhada, por distrito, é possível constatar que é em Faro, no Algarve, que há
mais hotéis anunciados para venda: 29, em concreto, no final de outubro. O top cinco é composto, por
esta ordem, por Porto (20), Lisboa (17), Leiria (15) e Viseu (12).
 
Em Portugal continental, apenas no distrito de Castelo Branco não havia, em outubro, uma unidade
hoteleira anunciada para venda. Em Beja estava apenas uma no mercado e em Viana do Castelo,
Guarda e Portalegre eram duas.
 
Região
Distrito
Total anúncios hotéis outubro
Açores
Corvo
0
Açores
Faial
0
Açores
Flores
0
Açores
Graciosa (ilha)
0
Açores
Pico (ilha)
0
Açores
Santa Maria (ilha)
1
Açores
São Jorge (ilha)
0
Açores
São Miguel (ilha)
3
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Açores
Terceira (ilha)
0
Alentejo
Beja
1
Alentejo
Évora
4
Alentejo
Portalegre
2
Alentejo
Setúbal
9
Algarve
Faro
29
Centro
Aveiro
6
Centro
Coimbra
8
Centro
Guarda
2
Centro
Leiria
15
Centro
Santarém
10
Centro
Viseu
12
Lisboa
Lisboa
17
Madeira
Madeira (ilha)
9
Madeira
Porto Santo (ilha)
1
Norte
Braga
8
Norte
Bragança
3
Norte
Porto
20
Norte
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Viana do Castelo
2
Norte
Vla Real
4
Os hotéis mais caros de cada região
 
Os nove hotéis mais caros para venda em Portugal anunciados no idealista - todos custam mais de dez
milhões de euros - encontram-se sobretudo no Algarve e em Lisboa, três em cada uma das regiões. A
liderar a lista está um empreendimento turístico de quatro estrelas localizado na zona da Praia da
Oura, em Albufeira (Faro), que está no mercado por nada mais nada menos que 36 milhões de euros.
 
Segue-se no ranking outro hotel algarvio, no caso uma unidade com cinco estrelas e 120 quartos
situado no munícipio de Tavira. Quanto custa? O proprietário está a pedir 22.500.000 euros.
 
O pódio dos hotéis mais caros para venda em Portugal fica completo com outro estabelecimento
localizado na região sul do país, mais concretamente em Albufeira, na zona de Olhos de Água. O
futuro dono terá de desembolsar mais de 20 milhões de euros pelo ativo imobiliário.
 
Em Lisboa há também três hotéis disponíveis no mercado com um 'asking price' superior a dez
milhões de euros: dois na freguesia de Santo António, que custam 17.850.000 e 12 milhões de euros,
respetivamente, e outra na Praça de Espanha, avaliado em 12.500.000 euros.
 
Há ainda um hotel no Porto anunciado para venda a integrar o top dez da lista dos mais caros. Trata-
se de uma unidade de quatro estrelas situada em Vila Nova de Gaia que está a ser negociada por 14
milhões de euros.
 
Mostramos, em baixo, quais são os hotéis mais caros que estão à venda em cada uma das regiões de
Portugal e ilhas:
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Na era do trabalho 
remoto, a parte 
humana "nunca 
foi tão importante" 

Nove meses após a covid chegar a Portugal, líderes da Galp, 
SuperBock, Randstad, PHC e Lusíadas partilharam as vantagens 
das novas formas de trabalho. Mas alertam para riscos. 

—DIOGO FERREIRA NUNES 
diogofnunes@dinheirovivo.pt 

Foi na primeira quinzena de mar-
ço que empresas como Galp, Su-
perBock, Randstad e PHC tiveram 
de passar do escritório para o traba-
lho remoto em poucos dias. Para o 
grupo Lusíadas Saúde, pelas suas 
características específicas, isso si-
gnificou ter de cuidar à distância. 
Mas se esta nova forma de funcio-
nar ajudou a conter casos de covid 
e até melhorou a produtividade, 
são cada vez mais notórios os aler-
tas - da segurança à integração, 
passando pela proximidade à dis-
tância. O tema ganhou destaque 
do debate da conferência do 9.° ani-
versário do Dinheiro Vivo. 

"O teletrabalho tem algumas li-
mitações, às quais devemos estar 
atentos, e não é a solução mágica 
para resolver todos os problemas 
de gestão. Há pessoas a quem faz 
muita falta o convívio e as lideran-
ças devem estar atentas", avisou 
Rui Lopes Ferreira, presidente exe-
cutivo do SuperBock Group. 

Da parte da Galp, Sofia Tenreiro 
lembrou que "só foi possível irmos 
para casa de um dia para o outro 
porque as empresas tinham inves-
tido em computadores portáteis, 
internet e, assim, conseguiu-se dar 
as mesmas condições do escritó-
rio". Só que trabalhar remotamen-
te implica "investir mais em ciber-
segurança", porque há maior expo-
sição ao risco. O que em casos 
como a saúde ganha proporções es-
peciais. Ainda assim, Vasco Antu-
nes Pereira, CEO do Lusíadas, ga-
rante que o grupo se organizou efi-
caz e rapidamente, conseguindo 
desde o primeiro momento cum-
prir consultas e cuidar à distância 
sempre que possível. A maior difi-
culdade aqui foi e continua a ser 
convencer os portugueses a tratar-
-se, a ir à consulta: "Já tínhamos 
um backlog em Portugal e a crise 
sanitária exponenciou essa dimen-
são" de problemas acumulados, la-
menta Vasco Antunes Pereira. 

"Infelizmente, nem todos te-
mos a literacia digital necessária", 
lamentou a administradora execu-
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tiva da petrolífera para a parte co-
merciaL É por causa destes fatores 
que a componente humana "nun-
ca foi tão importante". Mais oti-
mista, o CEO da Randstad desta-
cou: "O trabalho remoto mostrou 
que é possível produzir de outra 
maneira." Para José Miguel Leo-
nardo, esta forma de trabalhar per-
mite aos funcionários viverem 
fora das grandes cidades - "posso ir 
morar para Elvas, ter o conforto de 
uma pequena cidade e mais quali-
dade de vida". A empresa de recur-
sos humanos trabalha sobretudo 
com empresas de serviços parti-
lhados e centros de contacto. "Te-
mos 12 mil pessoas nesta situação, 
com métricas muito rigorosas. E 
por causa da pandemia, 9 mil fun-
cionários não têm de se deslocar ao 
escritório. Se há uns anos tivésse-
mos proposto a desmaterialização 
destes centros éramos expulsos..." 

Para Ricardo Parreira, líder mais 
digital presente, "tem de haver 
outro olhar à gestão do talento", 
alertou o CEO da PHC. "Há que 
evoluir para uma gestão por entre-

 

No final da conferência que 
celebrou o g° aniversário do 
Dinheiro Vivo, cantaram-se os 
parabéns, com a presença do 
painel de convidados, da diretora, 
Joana Petiz, da diretora do DN, 
Rosália Amorim, do administrador 
do GMG, Afonso Camões, e de 
elementos da redação. 
FOTO: RICARDOGONÇALVES 

ga, por objetivos. Isto levanta 
imensas questões sobre como é 
que avaliamos a produtividade. 
Mais do que cumprir um horário, 
importante é que os colaboradores 
produzam e se sintam envolvidos 
e comprometidos com o projeto." 

Neste ponto, Sofia Tenreiro 
apontou que, na era do trabalho re-
moto, "o mau talento, muito mais 
facilmente estará a fazer outras 
coisas". Ou seja, quem produzir 
com menos qualidade fica mais 
perto de ir embora. 

Nem sempre remoto 
Nos concelhos com maior risco de 
infeções, o trabalho remoto voltou 
a ser obrigatório nas últimas sema-
nas e desde que haja condições téc-
nicas para tal. Só que esta forma de 
funcionar corre o risco de criar ain-
da mais divisões. 

A SuperBock é exemplo disso: 
embora tenha a parte do escritório, 
que pode ficar à distância, também 
tem fábricas e distribuição. "Numa 
empresa industrial não é possível 
estar em teletrabalho. Metade das 
pessoas pode ir mas a outra meta-
de não. Não se pode transformar 
isto numa forte clivagem, que 
pode gerar o risco de criar duas em-
presas." 

Rui Lopes Ferreira teme mesmo 
que se interprete essa diferença 
decorrente de distinto tipo de ser-
viço como desigualdade entre tra-
balhadores. E alerta para essa ques-
tão e outros obstáculos do digital• 
"Não substitui o cara a cara, não dá 
para apertar a mão, não cumpre ter 
uma conversa dificil." Há ainda os 
problemas gerados pelos sistemas 
de monitorização dos trabalhado-
res, que podem gerar uma "asfixia 
emocional", completa R. Parreira. 

A solução para um trabalho re-
moto com mais qualidade deve 
passar por "dar mais autonomia e 
apostar numa comunicação mais 
frequente e transparente". 
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Ao lado, a dean da escota de 
negócios AESE, Fátima 
Carioca, que encerrou 
a conferência deste 
aniversário do Dinheiro Vivo. 

, 

a 

o Ali 

Os líderes da Randstad, PHC, Galp, Lusíadas Saúde e (ao lado) SuperBock debateram os desafios do país. 

Apostar no turismo, 
digitalizar e repensar 
a saúde são prioridades 
Minimizar os impactos das medidas sanitárias no país passa 
por apostar em relançar a economia e subir a produtividade. 

O relançamento 
depende de "projeto 
congregador" 

A líder da escola de negócios AESE, 
Fátima Carioca, defende o desenvolvimento 
de competências como a liderança. 

—ELISABETE TAVARES 

elisabete.tavares@dinheirovivo.pt 

"Contraímos em sete meses (de 
2020) o que contraímos em qua-
tro anos" após a crise financeira 
de 2008. A frase é de Manuel Ro-
drigues, professor da AESE e lec-
turer na Financial Management 
Education da King's College, em 
Londres, e ilustra os estragos para 
a economia provocados pelas me-
didas adotadas no âmbito da epi-
demia. Na prática, concluiu Ma-
nuel Rodrigues, o impacto no 
Produto Interno Bruto (PIB) por-
tuguês das medidas implementa-
das é o triplo do registado na 
grande crise fmanceira de 2008. 
Para colocar a economia no cami-
nho da recuperação, as chaves 
passam por relançar o turismo, 
rapostar numa maior digitaliza-
ção de processos e serviços e re-
pensar a saúde em Portugal, se-
gundo os convidados da confe-
rência do a° aniversário do Di-
nheiro Vivo. 

A secretária de Estado do Tu-
rismo, Rita Marques, indicou  

que o governo tem "cinco moto-
res" para relançar o Turismo a par-
tir do próximo ano. "Temos de 
responder a desafios transversais, 
de grande impacto, como as alte-
rações climáticas, a digitalização e 
a desigualdade. Temos de apostar 
na qualificação dos portugueses", 
disse Rita Marques na abertura da 
conferência. 

Rui Lopes Ferreira, líder do gru-
po Super Bock, defendeu que o tu-
rismo é um "bom ponto de parti-
da" para recuperar o país mas que 
tem de ser conjugada com a rein-
dustrialização e o aumento da pro-
dutividade. "O turismo é um dos 
setores mais afetados diretamente 
pela pandemia, não só a hotelaria e 
a viagens como também a restau-
ração. Temos o desafio de evitar o 
crescimento significativo do de-
semprego, como na crise de há dez 
anos. É preciso comprar tempo", 
disse o gestor. 

Mas António Correia, partner da 
PwC alertou que deve existir um 
pensamento de médio e longo pra-
zo na implementação das políticas. 
Defendeu que o país repense o su-

  

cesso, tendo em conta o progresso 
social, e apelou a uma maior credi-
bilidade e maior transparência nas 
políticas e na sua implementação. 

Vasco Antunes Pereira, CEO do 
Grupo Lusíadas, alertou que a vaci-
na para o novo coronavírus não vai 
resolver as outras epidemias, como 
os AVC e doenças oncológicas, e 
defendeu maior transparência nas 
políticas de saúde. O gestor disse 
ainda que há que repensar o siste-
ma de saúde. "Era necessário haver 
um olhar absolutamente não ideo-
lógico para a saúde", salientou. 

Ricardo Parreira, CEO da PHC 
Software, afirmou que tem de ha-
ver uma mudança de mentalidade 
dos gestores, tanto no tema da di-
gitalização nas empresas como na 
gestão do talento. "Temos uma 
oportunidade incrível. Falta a 
mentalidade", frisou. 

Sobre as tendências Muras para 
a mobilidade, a administradora 
executiva da Galp para a área co-
mercial, Sofia Tenreiro, destacou 
que os portugueses vão retomar os 
hábitos antigos e voltar à mobilida-
de do futuro. 

—DIOGO FERREIRA NUNES 

diogofnunes@dinheirovivo.pt 

Portugal precisa de uma alavanca 
para relançar a economia depois da 
crise da pandemia. A posição foi de-
fendida pela dean da escola de negó-
cios AESE, Fátima Carioca, no en-
cerramento da conferência do 9.° 
aniversário do Dinheiro Vivo. 

No resumo da conferência, a 
professora destacou a "unanimida-
de" do debate. Segundo Fátima 
Carioca, "houve uma atitude geral 
positiva, de confiança e de espe-
rança profunda, genuína, mesmo 
com alguma ansiedade" por parte 
dos participantes. 

Para que estes sentimentos ge-
rem sucesso "é necessária uma ala-
vanca. Encontrar um objetivo per-
mite focar toda a ambição que vi-
mos por aqui." 

O relançamento de Portugal de-
pende, por isso, "de foco e de um 
projeto congregador, assente numa 
visão comum". 

"Desde o lançamento que o país 
assentou numa visão e na nossa 
mobilização, em tempos de guerra  

ou paz, em crise ou em bonança", 
acrescentou a responsável. 

Só que "o sonho não chega" para 
que Portugal consiga dar a volta ao 
novo coronavírus. "A execução é 
que vai permitir os resultados", as-
sinala Fátima Carioca, também 
doutorada em Gestão. 

Liderança e aprendizagem contí-
nua vão ser duas competências fun-
damentais para que trabalhadores e 
chefias possam comandar esta 
transformação. Com cada vez mais 
variáveis em jogo, "aumentaram 
muito as vulnerabilidades das em-
presas, da economia e até mesmo 
do planeta". Quem lidera "precisa 
de uma luz para iluminar" o cami-
nho da recuperação. 

"É preciso acompanhar e preparar 
os lideres do presente e do futuro. 
Como escola de negócios, temos de 
pensar criticamente." A própria AE-
SE vai promover um ciclo de deba-
tes durante os próximos meses. O 
ponto alto destas discussões "so-
bre a nova economia e da humani-
dade" está marcado para 25 de ju-
nho, quando esta instituição co-
memorar 40 anos. 
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Governo conta 
com cinco 
motores para 
relançar o 
turismo em 2021 

A secretária do Estado do Turismo, 
Rita Marques, abriu a conferência do 
9.° aniversário do Dinheiro Vivo e falou 
sobre o papel do setor público no 
relançamento de uma das áreas 
mais penalizadas pelo novo coronavírus. 
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Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, participou remotamente na conferência.  I OTO. RICARDO GONÇALVES/GI 

—DIOGO FERREIRA NUNES 
diogofnunes@dinheirovivo.pt 

O turismo foi uma das fontes da 
recuperação económica de Portu-
gal depois da passagem da troika 
por Portugal. O novo coronavírus, 
contudo, praticamente apagou os 
recordes dos últimos anos: hotéis 
e alojamentos fechados ou com 
baixa ocupação um pouco por 
todo o país e restaurantes a passa-
rem dificuldades passaram a ser o 
menu diário para muitos empre-
sários. 

O governo, ainda assim, já olha 
com algum otimismo para o pró-
ximo ano e tem cinco motores 
para relançar esta indústria. 

"Temos de responder a desafios 
transversais, de grande impacto, 
como as alterações climáticas, a 
digitalização e a desigualdade. Te-
mos de apostar na qualificação 
dos portugueses", referiu a secre-
tária de Estado do Turismo, Rita 
Marques, na abertura da confe-
rência do 9.° aniversário do Di-
nheiro Vivo. 

O Estado conta, por isso, como 
motores como o investimento, 
território, conectividade, conhe-

  

cimento e a promoção de desti-
nos. 

No investimento, Rita Marques 
elencou os vários programas de 
requalifícação do património -
como o Revive - assim como as 
várias linhas de financiamento -
como os programas Capitalizar e 
de apoio à qualificação da oferta. 
"Temos de encontrar pontos de 
encontro com as empresas. Desta 
forma, aumentaremos a nossa 
competitividade." 

Em relação ao território, a se-
cretária de Estado lembrou que o 
destino Portugal "tem de ser cres-
centemente coeso e responder às 
novas necessidades dos turistas". 

"É necessário apostar em proje-
tos inovadores e com maior foco 
em zonas menos conhecidas, na 
experiência do utilizador e tam-
bém na sustentabilidade", apon-
tou a governante, que participou 
remotamente nesta conferência. 

A covid-19 também levou a for-
tes restrições nas viagens de turis-
tas estrangeiros que querem visi-
tar o país. Reconhecendo a eleva-
da dependência do transporte aé-
reo, Rita Marques vira para den-
tro a captação dos turistas. A fer-

  

rovia e a rodovia são cruciais para 
promover as férias cá dentro. 

O turismo também depende 
cada vez mais da tecnologia. "Não 
se pode gerir o que não se conhe-
ce. Precisamos de valorizar a capa-
citação na área do digital e permi-
tir a extração de dados, promo-

 

-programas Revive 
Existem três programas de requati-
ficação Revive, para património, 
estações de comboios e natureza. 

—prémios de Turismo 
Portugal conseguiu um total de 26 
prémios na mais recente edição 
europeia dos World Travel Awards. 

vendo, desta forma, uma melhor 
gestão de fluxos." 

Mesmo num ano como este, 
Portugal conseguiu receber o pré-
mio para melhor destino europeu 
pelo quarto ano consecutivo. O 
país garantiu ainda mais outras 
duas dezenas de galardões, para 
cidades como Lisboa ou Porto ou 
para regiões como os Açores. Mas 
oGoverno não quer dormir sobre 
osucesso. 

"Precisamos de continuar a pro-
jetar destinos com valores alinha-
dos com tendências mundiais. Va-
lores como a segurança e o nosso 
sistema de saúde têm de ser di-
vulgados e valorizados. Temos ar-
ticulado com os empresários a 
nossa presença nacional e a proje-
ção de Portugal além-fronteiras. 
Isto dá-nos energia e alento para 
os próximos tempos.» 

Com os cinco motores a traba-
lhar em conjunto, Portugal pode 
recuperar mais rapidamente da 
crise no turismo: "Todos nós, aos 
poucos, poderemos construir um 
caminho de sucesso. Se for o dese-
jo de todos, podemos libertar um 
movimento de energia e descon-
fmar talento." 

É necessário apostar 
em projetos 
inovadores e com 
maior foco em zonas 
menos conhecidas, 
na experiência do 
utilizador e também 
na sustentabilidade. 

Não se pode gerir o 
que não se conhece. 
Precisamos de 
valorizar a 
capacitação na área 
do digital e permitir a 
extração de dados, 
promovendo, desta 
forma, uma melhor 
gestão de fluxos 
—RITA MARQUES 

Secretária de Estado do Turismo 
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"Portugal é o país 
onde mais se trabalha 
e menos se produz" 
Para António Correia, partner da PwC, deve existir no país "um 
pensamento de médio e longo prazo na implementação de 
políticas" para relançar a economia portuguesa no pós crise. 
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António Correia, sócio da PWC, parceira do DV. No final da conferência, o administrador do GMG, Afonso Camões, e as diretoras do DN e do DV, respetivamente Rosália Amorim e Joana 
Petiz, juntaram os convidados para cantar os parabéns ao Dinheiro Vivo. José Miguel Leonardo, da Randstad, e Ricardo Parreira, da PHC. FOTOS' RICARDO GONÇALVES/ GLOBAL IMAGENS 

—ELISABETE TAVARES 
elisabete.tavares©dinheirovivo.pt 

É uma realidade que não é de ago-
ra e já vem de trás. Mas, numa al-
tura em que Portugal enfrenta 
uma das maiores crises económi-
cas de sempre, a questão da produ-
tividade é um tema que precisa ser 
endereçado, defendeu António 
Correia, partner da PwC, na confe-
rência do 9 aniversário do Dinhei-
ro Vivo, na quinta-feira. 

Recordou que Portugal é o país 
europeu "em que mais se trabalha,  

em termos de horas, mas o que 
menos produz". E o consultor 
também alertou que o governo 
deve ser rápido na adoção de medi-
das para relançar a economia por-
tuguesa, porque deve existir "um 
pensamento de médio e longo pra-
zo na implementação de políti-
cas". 

Para António Correia, "urge o 
tempo de fazer mais pelo nosso 
pai"• 

E apelou, na sua apresentação, a 
que o país repense o seu sucesso, 
tendo em conta o progresso social,  

os níveis de rendimento e das clas-
ses mais desfavorecidas. Também 
apelou a que haja uma maior credi-
bilidade e maior transparência nas 
decisões e implementações de po-
líticas. 

O partner da PwC lembrou ain-
da o país vai receber um montan-
te elevado de financiamento, fri-
sando que o Plano de Recuperação 
e Resiliência 2021-2023 envolve 
verbas de investimento da ordem 
dos 13,9 mil milhões de euros, aos 
quais juntar-se-ão quase cerca de 
45 mil milhões até 2030. 

"(Deve existir) 
um pensamento 
de médio e longo 
prazo na 
implementação 
de políticas 

"Desde a década 
de 8o, Portugal 
é o único pais 
(dos países do 
Sul da Europa) 
que aumentou a 
área ardida (...) 
enquanto os 
outros (países) 
todos a 
reduziram" 
—ANTÓNIO CORREIA 
Partnerda PwC 

Acerca das melhorias que há a 
implementar, lembra que, na saú-
de, "Portugal gasta mais do que a 
média" dos países europeus no 
ambulatório, mas é o que gasta 
menos na prevenção das doenças, 
um paradigma que o país precisa 
mudar. Recordou que as condições 
sociais e do meio ambiente são o 
que mais influenciam o bem-estar 
dos cidadãos e a sua saúde, apon-
tando a relevância da prática des-
portiva, por exemplo. 

Outra área onde o consultor de-
fendeu que Portugal precisa im-
plementar medidas é no setor da 
gestão da floresta. "Desde a década 
de 80 do século passado, Portugal 
é o único dos países do Sul da Eu-
ropa que aumentou a área ardida", 
enquanto "os outros todos a redu-
ziram", referiu. 

A terminar, destacou a área da 
segurança informática, em que 
Portugal é o terceiro país com mais 
ataques cibernéticos na União Eu-
ropeia. "Todas as semanas há ata-
ques no nosso país nesta área", in-
dicou, o que constitui um proble-
ma numa altura em que a digitali-
zação das empresas e da sociedade 
é cada mais relevante, dadas as res-
trições impostas pelas medidas 
adotadas no âmbito da epidemia 
do novo coronavirus. 
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Crise provocada pela pandemia 
é três pior do que a de 2008 
Em sete meses a economia contraiu o que tinha recuado em quatro anos na recessão anterior, sublinhou 
Manuel Rodrigues, professor da AESE. O endividamento será o tema que dominará a discussão no pós-covid. 
—ELISABETE TAVARES 
elisabete.tavares@dinheirovivo.pt 

"Todos nós temos de ser um boca-
dinho epidemiologistas e olhar 
para a pandemia de uma forma 
bastante crítica", começou por su-
blinhar Manuel Rodrigues, profes-
sor da AESE Business School e lec-
turer do King's College, em Lon-
dres, na sua apresentação na con-
ferência do 9 aniversário do Di-
nheiro Vivo. Só se conseguirá fazer 
uma previsão do andamento da 
economia, depois de avaliada a 
evolução da pandemia que parali-
sou a sociedade, sublinhou o do-
cente da AESE. 

E perguntou: "qual é o caminho 
que queremos seguir? O caminho 
das mentiras confortáveis, ou das 
verdades desagradáveis?". Não 
querendo ser demasiado catastro-
fista ou excessivamente otimista, 
Manuel Rodrigues fez uma com-
paração entre esta crise, de 2020, 
resultante de uma pandemia, e a 

"Não há comparação 
possível com a crise 
de 2008 e 2oog (...) 
Eleva-se em 
três vezes o impacto 
económico". 

"O que é que vai 
acontecer depois da 
pandemia? O que 
estaremos a discutir 
dac ui a12 meses? O 
enc ividamento". 
—MANUEL RODRIGUES 
Professor da AESE Business School e 
lecturerdo 'King's College 

de 2008, a crise financeira interna-
cional, que teve um epicentro 
muito distinto. 

De 4 anos para 7 meses 

O impacto no Produto Interno 
Bruto (PM) português da crise pro-
vocada pelas medidas adotadas no 
âmbito da epidemia do novo coro-
navírus é o triplo do registado na 
crise financeira de 2008. 

"Não há comparação possível 
com a crise de 2008 e 2009", disse 
oprofessor da AESE. Desta vez, su-
blinha, "eleva-se em três vezes o 
impacto económico da crise finan-
ceira de 2008-09", explicou. 

"Contraímos em sete meses [de 
2020, até julho] o que contraímos 
em quatro anos" na crise anterior, 
adiantou, frisando que "não há pa-
ralelo" entre os impactos das duas 
crises na economia portuguesa. O 
docente da AESE destacou que só 
em 2022 a economia na União Eu-
ropeia deverá recuperar da crise 
atual, atingindo o nível de cresci-
mento pré-pandemia. 

Manuel Rodrigues lembrou ain-
da que a dívida pública portuguesa 
está atualmente num novo máxi-
mo histórico e que Portugal "não 
pode perder o pé" em termos de fi-
nanças públicas, sob pena de ser 
penalizado no futuro em termos 
da sua posição creditícia. 

"É central manter as nossas fi-
nanças públicas em ordem", frisou 
oprofessor. "O que é que vai acon-
tecer depois da epidemia? O que 
estaremos a discutir daqui a 12 
meses? Será o endividamento", 
defendeu. Com a dívida em máxi-
moa históricos, resultante do "am-
biente de taxas de juro muito bai-
xas durante muitos anos, vamos 
viver com o endividamento nas 
próximas décadas, sem qualquer 
tipo de dúvida". Para Manuel Ro-
drigues, a palavra de ordem para 
empresas e famílias nos próximos 
anos será "frugalidade, frugalida-
de, frugalidade...". 

r't 

  

d inheiro vivo 
inheiro viv 

   

Manuel Rodrigues durante a apresentação sobre os 
desafios do país. Vasco Antunes Pereira, Lusíadas, 
e Sofia Tenreiro, Galp, durante o painel sobre o 
Relançamento de Portugal. FOTO: RICARDO GONÇALVES/ GI 
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Na maior prova 
de esforço 

e compromisso 
que todos 

experienciamos, 
é fundamental que, 

quer a sociedade 
civil quer o tecido 

empresarial, 
organismos privados 

ou públicos, 
concertem esforços. 

O reforço do 
investimento nas 

estruturas logísticas, 
a aposta na 

descarbonização 
e a promoção da 

economia circular, 
o apoio ã 

diversificaijão das 
fontes de crescimento 

da economia e uma 
cultura de inovação 

e transformação 
digital deverão estar 

entre os princípios 
orientadores 

do relançamento 
da economia 
portuguesa. 

JOSÉ REIS 
DHL Express Portugal 

Pensar 2021 

iL 

Mobilizar 
os decisores 
em parceria 
com todos os 
stakeholders 
para conduzir, 
de novo 
e em segurança, 
os portugueses 
aos nossos hotéis, 
restaurantes, 
cafés e bares. 

FRANCISCO GÍRIO 

Secretário-geral 

dos Cervejeiros de Portugal 

Portugal deve 
reinventar-se antes 
de inventar, apostando 
em setores onde é 
reconhecido e cujo 
potencial de crescimento 
depende mais de nós 
do que dos outros, 
deixando de se 
autoimpor limitações 
ao crescimento. 

JORGE DE MELO 

CEO da Sovena 

JJ1-:11] 

conca  , 
com ra r 

e eficác 
JOÃO VIEIRA 
LOPES 

Presidente da CCP 

a. 

e a para 
ELANÇAR 
ORTUGAL 

31 empresários, gestores e dirigentes de todo o tipo 
de setores apontam caminhos e prioridades para 
a economia portuguesa sair mais forte da crise . 

Depoimentos recolhidos por 

Ana Marcela, Ana Laranjeiro, 
Dio•o Ferreira Nunes e Ilidia Pinto  

Portugal precisa 
de um turismo 
vivo, pujante 
e cada vez mais 
sustentável para 
que a retoma 
e o crescimento 
sejam uma 
realidade num 
futuro próximo. 

Revolucionar 
osistema 
educativo 
com o objetivo 
de adaptar 
a formação 
dos jovens às 
necessidades que 
opaís enfrentará 
dentro de 
dez anos. 

ANA JACINTO 

Secretária-geral da AHRESP DANIEL REDONDO 

CEO da Licor Beirão 
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1, 

• 

/// 

A ideia da AEP para 
relançar Portugal assenta 
sobretudo na valorização 
da indústria portuguesa, 

que tem um reconhecido 
efeito, direto e indireto, 

nos restantes setores. 
Para reanimar a atividade 

económica, com 
mais exportações 
e investimentos, 

é fundamental que 
os decisores políticos 

estejam cientes das 
necessidades concretas 
das empresas, que são 

o instrumento essencial 
para a recuperação, 

o crescimento 
e a criação de emprego. 

LUÍS MIGUEL RIBEIRO 

Presidente da AEP 

Pensar 2021 
Uma ic eia sara  RELANÇAR PORTUGAL 

Redescobrir as nossas 
províncias - dinamizar 

a agricultura, promover 
a atividade económica regional 

como fontes de riqueza 
e de autonomia nacional. 

É cada vez mais urgente e vital que 
os recursos dos contribuintes sejam 
dirigidos de forma predominante 
a estímulos à atividade empresarial, 
para dessa forma se poder criar e 
distribuir bem-estar. Insistir no fomento 
assistencialista sem antes disso 
se promover a criação de valor, 
redunda em repartição de pobreza 
e não em distribuição de riqueza. 

CARLOS VICENTE, 

Managing 

directorda vitacress 

RAFAEL CAMPOS PEREIRA 

Vice-presidente da Al M MA P 

?à* 

A sustentabilidade 
é um desafio de toda a 
economia e sociedade 
portuguesa, pelo que 

devemos reinventar 
os processos e apostar 

em soluções como 
a mobilidade elétrica 

ou as energias 
renováveis, com 

o talento e a criatividade 
de que já dispomos. 

OLIVIER ESTABLET 

CEO da DPD Portugal 

4 
Apostar 

na digitalização 
da economia, 

na reindustrialização 
e em recolocar 
as exportações 

como nosso grande 
motor de crescimento. 

Põr mais empresas 
a exportar e para mais 
mercados. Exportar 

é o caminho certo e mais 
rápido para sairmos 

desta crise. 

NUNO RANGEL 

CEO da Rangel Logistics Solutions 
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Pensar 2021 
Uma ideia para  RELANÇAR PORTUGAL 

Apoiar as < 
empresas e as 

famílias: eliminar 
tributações 

excessivas e criar 
beneficios fiscais 
eficazes à criação 

e manutenção 
de postos de 

trabalho e 
canalizar os 

fundos europeus 
para aumentar 

a liquidez 
das empresas 
e possibilitar 

formação 
aos cidadãos, 
com impacto 

na economia real. 

GONÇALO 

LOBO XAVIER 

Diretor-Geral da APED 

-C 

idp 

oco 

Reformular 
profundamente 

os processos 
de trabalho 
e digitalizar 
a interação 

entre o Estado 
e os cidadãos 

e as empresas. 

Apostar na indústria 
agroalimentar como setor 

estratégico para o relançamento 
da economia nacional. 

STEPHAN MORAIS 

Líder da Indico Capital Partners JORGE TOMÁS HENRIQUES 

Presidente da FIPA 

Portugal terá tanto 
mais futuro quanto 

melhor cuidar do 
presente, respeitando 

o passado. A partir 
de uma real partilha 
de sacrifícios entre 

todos, Portugal 
voltará brevemente 

à normalidade. 

MIGUEL PINA MARTINS 

Presidente da AMRR 

Estimular o consumo das 
refeições em restaurantes para 
apoiar o setor e a sobrevivência 
de negócios que são muito 
relevantes na dinamização 
da economia nacional e local 
deve ser prioridade. 
Terá de ser feito quer com 
o contributo dos consumidores 
nacionais quer através da 
recuperação do turismo, 
um setor no qual o país 
é uma referência mundial. 

SANDRA VERA-CRUZ 

Diretora-geral da Coca-Cola Portugal 

4 
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Pensar 2021 

  

sara  RELANÇAR PORTUGAL Uma iceia 

 

  

Educar, inovar, modernizar, desburocratizar 
e digitalizar para atrair, investir, competir, 

convergir e crescer a ritmo acelerado. 

MÁRIO VAZ  CEO da Vodafone Portugal 

Criar condições para 
que o 5G permita um novo 
salto tecnológico nas 
telecomunicações, bem 
como na competitividade 
e eficiência dos diferentes 
setores económicos do país. 

PEDRO MOTA SOARES 

Secretário-geral da APRITEL 

O mercado 
imobiliário 

português tem a 
capacidade única 

de se manter 
continuamente 

sob os holofotes 
do investimento 

estrangeiro 
e será esta a 

chave para que o 
setor imobiliário 
se torne num dos 
impulsionadores 
do relançamento 
de Portugal num 
ano tão atípico. 

RUI TORGAL 

Diretor-geral 

da ERA Portugal 

v.: 
..;...,.  

•) 1! .• . 

Apoiar o comércio, 
a restauração e os serviços 

é fundamental para relançar 
Portugal - e assim fazem 
os centros comerciais. 

ANTÓNIO SAMPAIO DE MATTOS 

Presidente APCC 

Implementar 
uma estratégia 
de relançamento 
do setor primário, 
ajustando legislação 
e concedendo apoios 
e incentivos aos 
produtores, tendo 
em conta a nova 
realidade trazida 
pela pandemia. 

FREDERICO FALCÃO 

Presidente da ViniPortugal 
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Pensar 2021 
Urna iceia 

 

cara  RELANÇAR PORTUGAL 

  

ã. 

Apesar deter sido um 
dos setores mais 

afetados, não temos 
dúvidas de que no 

período pós-pandemia, 
oturismo em Portugal 

poderá retomar 
rapidamente o seu vigor 

e ajudar numa 
recuperação mais rápida 

da economia. 
I nfraestruturas, 

natureza, gastronomia, 
património e pessoas 
manter-se-ão fatores 
de atração e com uma 

eficiente e rápida 
campanha de 

comunicação nos 
mercados emissores, 

oturismo em Portugal 
dará rapidamente 

oseu contributo para a 
recuperação do PIB e das 
exportações de serviços. 

No "ano zero" do Pacto Ecológico Europeu 
opaís tem de criar condições para uma 

reindustrialização verde assente na inovação, 
na transição digital e na neutralidade carbónica. 

O setor dos resíduos pode alavancar 
oaparecimento de novos negócios que 

serão indispensáveis para a retoma 
da economia nacional e europeia. 

ANA ISABEL TRIGO MORAIS 

CEO Sociedade Ponto Verde 

Menos burocracia, mais 
celeridade, confiança dos 
e nos empresários 
portugueses, formação, 
capacitação, confiança nas 
instituições e sobretudo 
muita resiliência e dinheiro 
vivo para as empresas. 

GONÇALO REBELO 

DE ALMEIDA 

Administrador da Vila Galé 

ALEXANDRE MEIRELES  Presidente da ANJE 

• 

Portugal é um país repleto de 
criatividade e talento. Ainda que seja 
indispensável 3otenciar o saber fazer 
acumulado ao longo de gerações, 
importa em definitivo apostar numa 
nova geração de empreendedores 
e valorizar o talento nacional. 
LUÍS ONOFRE 

Presidente da APICCAPS 

Continuar a investir no que 
a pandemia nos obrigou 
a fazer bem: a aceleração 
da transformação digital 

das empresas portuguesas. 

GASPAR D'OREY 

CE0 da Dott 

Página 26



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 70

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 26,57 cm²

  Corte: 12 de 13ID: 90116896 12-12-2020

Pensar 2021 

  

eia 

 

sara  RELANÇAR PORTUGAL Una ic 

  

    

Para relançarmos 
Portugal, o futuro 
não se reivindica, 

constrói-se. 
JOSÉ RUI FELIZARDO 

Presidente do CEiiA 

" 

que a 
portu 
é redil 
tem qu 
e dive 
por isso 
não se 
da sua tr 
vocação i 

<Sr 

Elevar a confiança 
dos portugueses, 

com um novo 
discurso de 

ambição num 
Portugal que olha 

para o mundo como 
plataforma de 

atuação global e 
que aposte numa 

aliança entre o 
conhecimento e os 

nossos recursos, 
humanos e 

naturais. Portugal 
deve assumir de 

forma clara o seu 
posicionamento 

global como 
plataforma de 

relação entre povos 
e continentes, num 

discurso que nos 
traga ambição e 

confiança, numa 
aposta nos nossos 
recursos naturais 

e que estimule 
os portugueses 

para o seu melhor, 
orgulhosos 

da nossa história 
mas sobretudo com 
ambição de sermos 

líderes no futuro. 

JOÃO RUI FERREIRA 

Presidente da Apcor 

CÉSAR ARAÚJO  _ 

Presidente da ANIVEC 

A melhor ideia para relançar Portugal será apostar 
em medidas estratégicas para reposicionar 

a economia, promover Portugal como destino 
turístico e restabelecer a confiança dos cidadãos 
e dos mercados num cenário de pés-pandemia. 

 

É determinante que as empresas, tendo como base uma 
política de crescimento sustentável, tenham a capacidade, 
as ferramentas e a visão de apostar em simultâneo numa 
cultura de inovação e no reforço tecnológico como via 
indispensável para a internacionalização dos seus produtos, 
poupando anos de trabalho e tornando o comércio mais 
justo, o que irá resultar na atração de pessoas e no 
consequente aumento da competitividade nos mercados. 

 

r i RUI MIGUEL NABEIRO 

Administrador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés 

 

   

FRANCISCO CALHEIROS Presidente da CTP 
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Plano para 
a TAP faz 
aposta na 
Portugália 
que duplica 
a frota 
NOVAS MEDIDAS DE APOIO — P.14-16 

ENTREVISTA DVJTSF  — P.  04-05 

Miguel Pina 
Martins 
"Crise vai 
chegar 
à indústria 
em 2021 e vai 
agudizar-se" 

Orçamento tem 
467 milhões de euros 
para bancos falidos. 
E outro Novo Banco 
DE 3031 Parlamento chumbou autorização para injeção no NB mas deu luz 
verde a despesa igual para restos de Banif e BPN. Sem polémica.— P.06-07 

ENTREVISTA AMAZON WEB — 4? INDICE DE OXFORD — 

d 
dinheirovivo.pt I sabado,12 de dezembro de 2020 

inheãe; v" vivo 
i. ,8-,1 Este caderno ',az pane ,rneg, ante 

do Diário de Notícias n.°55388 
, do Jomal de Noticia n..19.4 do ano 133 

   

ESPECIAL GRANDE CONFERÊNCIA 

No nono aniversário, o DV 
convidou empresários e 
gestores de todos os setores 
a pensar os desafios de 
Portugal e levou a debate 
soluções para voltar 
a crescer no pós-crise. 

P.50-72 

Relançar 
Portugal 
As ideias 
de 31 líderes 
para recuperar 
a economia 

9° 

 

  

   

• 

REESTRUTURAÇÃO — P. 08-10 

o 

Moratória de 
rendas chega 
ao verão. Créditos 
aguardam 
uma solução 

Criador da Science4You 
e da Associação de 
Marcas de  Retalho 
e Restauração  diz que 
economia só sobrevive 
se proteger o  emprego. 
E acredita que  até junho 
as coisas vão  piorar. 

"Há grande 
valor para 
a saúde 
no machine 
learning"  

Portugal 
restringe muito 
mas apoia 
pouco a 
economia 

ifthenpay 

  

 

Multibanco e MB WAY 
para a sua empresa 

www ifthenpay com 
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127 EMPREGOS EM  RISCO 
NO TURISMO  DO  MINHO 
O A Associação dos Profissio-
nais de Turismo do Minho in-
dica que 60% daquelas em-
presas não  tem  liquidez de 
curto prazo  e um  terço destas 
pondera fechar, pondo  em  ris-
co  127 postos de trabalho. • 
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Falta de turistas afeta 
lojas de luxo em Paris 
A crise provocada pela 
covid-19 não poupa nem 
as famosas lojas de luxo 
do centro de Paris, onde 
a campanha de Natal, de-
pois de mais um mês de 
confinamento, em no-
vembro, está a ser mar-
cada pela ausência de tu-
ristas, que são uma parte 
muito importante da 
clientela. 

A alternativa para estas 
lojas de artigos de luxo 
da capital francesa terá 
de ser a aposta na clien-
tela local, já que os es-
trangeiros ainda não têm  

permissão para viajar 
para França. "Isso signi-
fica uma grande perda de 
receita. Os turistas perfa-
zem 40% a 50% das ven-
das", afirma Yohann Pe-
tiot, diretor-geral da 
Alliance du Commerce, 
que representa os em-
presários da cidade, cita-
do pelo canal France 24. 
Clientes de todo o 

Mundo viajam nesta 
quadra para Paris, com o 
objetivo de comprar pre-
sentes de luxo, atraídos 
pelo famoso glamour dos 
"grands magasins".• 
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Opinião 

Sobrevivência dos mais aptos? 
O efeito da pandemia de covil-ig 
no negócio das plataformas digitais 

ROSÁRIO OKSANA 
SILVA GERWE 

1 

século XXI assistiu a uma ex-
plosão de negócios construí-
dos em tomo das plataformas 
digitais, transformando negó-
cios e economias por todo o 

globo. A chamada revolução das platafor-
mas transformou intensamente setores 
que vão do retalho (Alibaba, eBay), entre-
gas (Amazon), pagamentos online 
(PayPal), entregas de comida (Just-Eat, 
FoodPanda, Deliveroo), trabalhosfree/ance 
(Freelancer, Upwork) ao transporte (Uber, 
Blablacar) e ao alojamento (Airbnb). 

Apesar das suas aparentes diferenças, as 
plataformas digitais usam tecnologias de 
informação para ligar e combinar fornece-
dores e consumidores. Por exemplo, o 
dono de uma propriedade Airbnb em Sid-
ney pode agora facilmente ser conectado 
com um turista alemão que procura aloja-
mento na Austrália, o que teria sido muito 
difícil no passado. Neste caso, as platafor-
mas servem como facilitadoras ou inter-
mediárias de transações entre os dois la-
dos, estabelecendo as regras, fornecendo 
apoio tecnológico e pagamento seguro, ge-
rando assim mecanismos de confiança di-
gital na transação. Por exemplo, os condu-
tores e passageiros da Uber avaliam-se 
mutuamente, o que cria maior transpa-
rência e assegura qualidade numa transa-
ção par a par. 

O sucesso das plataformas digitais até re-
centemente parecia quase imparável, ma-
nifestando-se continuamente no número 
de fornecedores, consumidores e transa-
ções nessas plataformas. E então, aconte-
ceu a pandemia de covid-19. As mudanças 
abruptas no ambiente de mercado, as alte-
rações na procura e as medidas radicais 
adotadas pelos governos para combater a 
propagação do coronavírus criaram uma 
perturbação súbita no panorama negociai. 

Por um lado, as plataformas digitais aju-
daram a aliviar a situação negativa, permi-
tindo aos indivíduos e pequenos negócios 
manterem a sua atividade no panorama di-
gital e concedendo aos consumidores aces-
so a bens e serviços, mesmo numa situa-

  

ção com fortes restrições ao movimento. 
Além disso, em comparação com os negó-
cios tradicionais, as plataformas digitais 
encontravam-se mais bem posicionadas 
para apresentarem estratégias mais atuali-
zadas e informadas para combater a crise. 
De facto, por natureza, as plataformas acu-
mulam muitos dados dos seus fornecedo-
res, clientes e transações que podem ser 
extremamente úteis para decidir como 
reorientar as suas estratégias. Assim, a sua 
capacidade de tomada de decisão pode ser 
superior à de alguns negócios tradicionais, 
aos quais falta o acesso a grandes quantida-
des de dados relevantes sobre as suas ope-
rações comerciais. Finalmente, o modelo 
asset-light de algumas das plataformas, que 
foi determinante para aumentar rapida-
mente as operações, também concedeu a 
necessária flexibilidade para reduzirem as 
operações sem entrarem em colapso. 

Por outro lado, a epidemia de covid-19 
tornou dolorosamente óbvio que nem to-
das as plataformas de negócios são igual-
mente resilientes perante uma crise global 
como esta. Como disse Warren Buffett, 
"só quando a onda recua se descobre quem 
estava a nadar nu". 

Vários fatores distinguiram as platafor-
mas negociais que beneficiaram da pande-
mia de covid-19 daquelas que sofreram 
com a mesma. Primeiro, a introdução de 
confinamentos obrigatórios impossibilitou 
as transações de todas as plataformas que 
dependiam da liberdade de movimentos e 
de interações de proximidade física entre 
fornecedores e consumidores. Por exem-
plo, fazer uma viagem através de uma apli-
cação de transporte tornou-se impossível, 
porque as pessoas não podiam sair de casa. 
Além disso, a necessidade de partilhar uma 
viagem com outra pessoa (um condutor) 
criou vários riscos de saúde e segurança, 
tanto aos fornecedores como aos consumi-
dores de serviços oferecidos por uma série 
de plataformas digitais. 

Em contraste, as plataformas que não 
precisavam de um contacto próximo entre 
consumidores e fornecedores, como a en-
trega de comida, vendas online, etc., bene-
ficiaram grandemente dos confinamentos 
e dos novos padrões de saúde e segurança. 
É por isso que plataformas como Amazon, 
Deliveroo e eBay, por exemplo, tiveram 
um forte aumento de transações durante 
os últimos 9 meses, desde março de 2020. 

Segundo, algumas plataformas chegaram  

à pandemia sobrecarregadas de prejuízos. 
Assim, ao primeiro sinal de quebra na pro-
cura assistimos a uma mudança importan-
te em direção a um corte de custos agressi-
vo. Por exemplo, a Uber despediu uma par-
te substancial da sua força de trabalho e 
empreendeu outras estratégias de redução 
de custos para equilibrar as contas. Ao lon-
go da última década, muitas plataformas 
optaram mais por uma estratégia de cresci-
mento do que de rendibilidade. A pande-
mia foi um remédio amargo que levou o 
seu foco de volta aos básicos do negócio, o 
que provavelmente terá um efeito positivo 
nas operações das empresas a longo prazo. 

Finalmente, algumas plataformas sofre-
ram menos as consequências da crise por 
terem diversificado as fontes de rendi-
mento. Por exemplo, a presença da Uber 
na entrega de comida mitigou o declínio 
de receitas na área do transporte. 

Com uma série de vacinas aguardando 
aprovação oficial, o fim da pandemia pode-
rá estar à vista. Embora ainda não possa-
mos prever com certeza quais são os efei-
tos da crise do coronavírus que serão tran-
sitórios e quais permanecerão, é possível 
dizer que, tal como qualquer outra crise, a 
pandemia de covid-19 não só trouxe desa-
fios, como criou oportunidades extraordi-
nárias. 

Por exemplo, a promessa de recuperação 
económica já aumentou a avaliação da 
Airbnb para a sua iminente oferta pública 
iniciaL Apesar do atraso no plano original 
de se estrear na Bolsa no princípio de 2020 
devido à pandemia, tem agora possibilida-
de de começar a negociar nos Estados Uni-
dos enquanto empresa pública antes do 
fim do ano, com a expectativa de angariar 
mil milhões de dólares. Também no Reino 
Unido a Deliveroo está a considerar uma 
oferta pública inicial no princípio de 2021. 

As plataformas de negócios digitais, com 
os seus bens e serviços, sem dúvida que 
ajudaram muitos de nós a ultrapassar a 
desconexão, o isolamento e a escassez de 
alguns produtos nos meses de pandemia. 
Porém, enquanto algumas delas reforça-
ram a sua posição central na economia, ou-
tras tiveram dificuldades em manter o seu 
negócio. Apesar das diferenças, as platafor-
mas digitais provaram ser mais resilientes 
do que os negócios tradicionais perante os 
desafios de uma crise. 

Professora, 1E Business School 1E University 

e Sem, Lecturer, Brunet University London 

A epidemia de covid-
-19 tornou 
dolorosamente óbvio 
que nem todas 
as plataformas 
de negócios são 
igualmente resilientes 
perante uma crise 
global como esta. 
Como disse Warren 
Buffett, "só quando 
a onda recua se 
descobre quem estava 
a nadar nu': 

Apesar das diferenças, 
as plataformas 
digitais provaram 
ser mais resilientes 
do que os negócios 
tradicionais. 
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Airbnb duplica 
valor em bolsa 
A plataforma online de alojamento 
local entrou esta semana em bolsa 
no Nasdaq com as ações da Oferta 
Pública Inicial (IPO) a serem intro-
duzidas a 68 dólares mas mais do 
que duplicaram do valor inicial 
num só dia, subindo 113%, para os 
144,71 dólares. O grupo obtém 2,8 
mil milhões de euros em dinheiro. 

bn 
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TURISMO 

Flagworld 
estreia hotel 
nas Caldas 
após 
investimento 
de cinco 
milhões 
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Novo hotel vem 

juntar-se à rede 

de zo unidades 

geridas pelo 
Flagworld em 

Portugal, Espanha e 

Cabo Verde, 

sob as marcas 

Campanile, Golden 
Tulip e Tulip Inn. 
FOTOS' 

O grupo português, que explora 21 hotéis 
distribuídos por Portugal, Espanha e Cabo 
Verde, pers3etiva abrir no próximo ano 
uma unidace hoteleira nos Açores. 

—SÔNIA SANTOS PEREIRA 

sonia.s.pereira@dinheirovivo.pt 

O grupo Flagworld vai abrir em ja-
neiro do próximo ano o Hotel 
Campanile Caldas da Rainha, uni-
dade que implicou um investi-
mento de cinco milhões e que vai 
permitir a criação de 11 postos de 
trabalho. Apesar de quase 50% dos 
hotéis portugueses estarem encer-
rados devido às elevadas quebras 
na procura fruto da pandemia do 
novo coronavírus, o grupo hotelei-
ro liderado por Luís Roll decidiu ar-
rancar com a operação, apostando 
para isso no turismo de empresas. 

Segundo o gestor, o segmento 
corporate apresenta "uma procura 
permanente, permitindo-nos ga-
rantir a rentabilidade" da nova uni-
dade, até ao reiniciar da procura do 
mercado de lazer e do desportivo. 

Esta estratégia está delineada 
até outubro de 2021, altura em que 
Luís Roll admite uma retoma glo-
bal do turismo. Segundo realça o 
responsável, "para se estabilizar 
esta pandemia, é muito importan-
te o lançamento das vacinas, no 
entanto, para a recuperação da 
confiança para as viagens temos 
um longo caminho nos próximos 
meses". Ainda assim, a abertura 
desta segunda unidade Campanile 
em Portugal "é um voto de con-
fiança no futuro do mercado e de 
resiliência". Para o gestor, "a hote-
laria deverá adaptar-se a novas rea-
lidades, ajustar a sua gestão, tanto 
comercial como económica, para  

novos desafios". Como salienta, 
"nos próximos meses, a procura 
será fortemente penalizada e de-
veremos procurar outros nichos de 
mercado". 

Com os seus 82 quartos, zona de 
estar, bar e restaurante, o Hotel 
Campanile Caldas da Rainha pre-
tende ser uma resposta ao desen-
volvimento do turismo no interior 
do país, frisa o responsável. Para 
isso, o projeto arquitetónico impri-
miu ao edifício um conceito de de-
sign urbano e contemporâneo, e 
apostou no conforto associado a 
espaços comuns para lazer, traba-
lho, negócios e com acessibilidade 
tecnológica e digital. 

Este novo hotel vem juntar-se à 
rede de 20 unidades geridas pelo 
Flagworld, distribuídas por Portu-
gal, Espanha (Valencia) e Cabo 
Verde (ilha de São Vicente), sob as 
marcas Campanile, GoldenTulip, 
Tulip Inn, insígnias do quinto 
maior grupo hoteleiro do mundo, 
o Louvre Hotels/Jing Jang, e para 
as quais detém o master fran-
chising respetivo aos três países, e 
ainda sob a marca própria Flag 
Hotels. 

O modelo de negócio do 
Flagworld assenta na exploração 
de unidades hoteleiras próprias -
neste momento, tem cinco em 
funcionamento -, mas também 
em contratos de gestão e explora-
ção. "A estratégia desenvolvida 
pelo grupo foi claramente fazer 
gestão de hotéis existentes, que 
precisavam de ajuda para otimiza-

  

ção da sua rentabilidade, arrendar 
quando verificámos que represen-
tava uma oportunidade para criar 
uma mais-valia para o desenvolvi-
mento do conceito de rede e aqui-
sição apenas a avançar em situa-
ções muito específicas", realça 
Luís Roll. 

Expansão em curso 
Enquanto aguarda o regresso à 
normalidade, o grupo Flagworld 
mantém todos os hotéis em fim-
cionamento e tem mesmo em 
marcha os seus planos de cresci-
mento, que passam pela expansão 
das marcas Campanile, Golden 
Tulip e Flag Hotel, sempre nos 
mercados de três e quatro estrelas. 
Para o próximo ano, está já previs-
ta a abertura de um GoldenTulip, 
na ilha Terceira, nos Açores, e a re-
novação de um outro hotel já exis-
tente. 

O crescimento da marca Flag 
Hotel será alavancado no modelo 
de contratos de gestão e arrenda-
mento nos três países em que o 
grupo está presente, adianta o 
CEO. 

O Flagworld, que desde a sua 
fundação, em 2012, já investiu per-
to de 20 milhões de euros, respon-
de ainda pelas empresas Rent Eco-
car (aluguer de carros) e Flagvia-
gens (agência de viagens), que es-
tão a ser "fortemente penalizadas" 
pela pandemia, pois "a atividade é, 
neste momento, muito diminuta". 
Segundo Luís Roll, o grupo recor-
reu a todos os incentivos que foram 
disponibilizados pelo governo 
"com o claro objetivo de proteger 
os postos de trabalho e o futuro" 
dos negócios. No ano passado, o 
grupo, que emprega 250 pessoas, 
foi responsável por um volume de 
negócios de 15 milhões de euros. 

"Para a recuperação 
da confiança para 
as viagens temos 
um longo caminho 
para fazer 
nos próximos 
meses." 
—LUÍS ROLL 

CEO do grupo 

Flagworld 
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As duas vilas turísticas 
da Grande Lisboa 
diminuíram o risco 
de contágio de covid-
-19, o que significa que 
o comércio pode abrir 
durante todo o dia 
ao fim de semana. 
É um pouco de 
oxigénio, mas Sintra 
vive muito do turismo. 
TEXTO DE CÉU NEVES 
FOTOGRAFIAS DE REINALDORODRIGUES 

'‘k 

S
intra está deserta. Os turistas desa-
pareceram com a pandemia e a vila 
Património da UNESCO não se pre-
parou para outros visitantes. Os ho-
téis fecharam; os funcionários das 
lojas típicas, dos restaurantes e cafés 
esperam à porta por clientes; os wk-
-tuksestacionados. Cascais também 

sofre os efeitos da covid- 19, mas ainda assim 
há pessoas nas ruas, incluindo os estrangei-
ros que residem no concelho. O centro histó-
rico parece tun centro comercial ao ar livre, 
com algumas das marcas comerciais mais 
representativas. Um dos hotéis já esgotou as 
reservas para o almoço de Natal. A Roda Gi-
gante gira com os alunos das escolas locais. 
Os dois concelhos passaram de risco extre-
mamente elevado para elevado e os espaços 
comerciais podem abrir durante todo o fim 
de semana, o que não foi possível no último 
mês. Os comerciantes de Sintra não espe-
ram grandes melhorias; os de Cascais acre-
ditam que vão faturar um pouco mais. 

Urna da tarde de quarta-feira em Sintra, 
chove e não se vê ninguém junto ao Palácio 
daVila, os três hotéis locais estão fechados. 
O Hotel Tivoli Sintra é o único das 11 unida-
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Y A roda gigante está até 
ao dia 30 de janeiro na baía 
de Cascais. Apesar da 
pandemia, as pessoas têm 
aderido a esta diversão. 
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Sintra e 
Cascais fora 
do vermelho, 
mas empresas 
de Cascais 
têm mais 
esperança 
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des do grupo que ainda não reabriu. O Café 
Paris está encerrado, um entre muitos ou-
tros estabelecimentos comerciais que fe-
charam as portas. Imagens impossíveis de 
imaginar há um ano, antes da pandemia. 
Por essa altura, André Mariano, 32 anos, 
trocou a profissão de empregado de restau-
rante pela de guia turístico. Passou a con-
duzir um tuk-tuk pelas ruas e monumentos 
de Sintra. Faz contas ao dia e decide que o 
melhor é ir para casa. "Ainda não fiz nada, 
isto está cada vez pior", lamenta. 

Formou-se na Escola deTurismo de Por-
tugal, no Estoril, em Restauração e Bares, 
coma expectativa de vingar na área. A pan-
demia paralisou todos os seus planos logo 
em março. As coisas melhoraram em agosto, 
para voltarem a piorarem setembro. A partir 
de 12 de novembro, com um novo estado de 
emergência, aumentaram as proibições. 

Nos concelhos de risco extremamente ' 
elevado e muito elevado, tudo fechou a par-
tir das 13.00 de sábado, de domingo e nos 
feriados. "Eram os dias mais fortes", frisa o 
André, que revela pessimismo em relação 
ao levantamento das restrições neste fim de 
semana: "As pessoas estão com medo, não 
andam à vontade, ainda por cima, parece 
que o tempo não vai ajudar. Vamos esperar 
que estejam fartas do confinamento e ve-
nham até Sintra." 

André trabalha para a Sm il es & Places, 
fundada há ano e meio e que se tomou a 
maior empresa de tuk-tuks de Sintra. Tem 
16 funcionários. Promovem vários tipos de 
passeios no concelho, entre 60 e 350 euros. 
Baixaram estes valores para metade, mas a 
frequência continua baixa. Explicações de 
Joana Silva, 33 anos, companheira do pro-
prietário e que também deixou a restaura-
ção para guiar um tuk-tule Explica que a 
clientela mudou radicalmente neste ano, 
passaram a ter portugueses quando antes 
eram sobretudo holandeses, franceses, es-
panhóis, ingleses e americanos. "Não há 
grande esperança para os próximos tem-
pos, mesmo com menos restrições. Não há 
turistas e os portugueses vêm aos travessei-
ros e às queijadas, são os chamados —piá-
quiteiros". Quer dizer que os visitantes 
atuais usam pouco os tuk-tuks. 

Turistas estrangeiros em Sintra são pou-
cos, tão poucos que é fácil seguir-lhes o ras-
to. É o caso de Charles Paillusson, 30 anos, e 
deAlexandre Metayer, 30 anos, franceses de 
Nantes que resolveram deixar os empregos 
para fazer os Caminhos de Santiago. Charles 
tem um mestrado em Línguas Estrangeiras e 
Comércio Internacional e trabalhava na uni-
versidade. Alexandre era livreiro. 

Iniciaram a caminhada em Espanha, em 
Pamplona, de onde partiram apé há mais 
de dois meses. Fizeram 7331cm para chegar 
a Santiago de Compostela, e foram conti-
nuando apé. Percorreram 1500 km, numa 
média de 25 a 30 por dia. "O estatuto de pe-
regrino permite-nos atravessar as zonas 
confinadas, o maior problema foí os alber-
gues estarem fechados. Mas , como os con-
tactávamos previamente, houve alguns que 
abriram só para nós", conta Charles em por-
tuguês. Viveu no Brasil. 

Em contrapartida, não encontraram os 
caminhos apinhados de gente, ter-se-ão 
cruzado com umas 15 pessoas, alguns vá-
rias vezes ao longo do percurso. "Há sempre 
centenas de pessoas em Santiago de Com-
postela, neste ano não havia ninguém, deu 
para perceber bem o impacto da covid-19, 
tudo fechado. Do ponto de vista pessoal, é 
uma experiência fantástica. Tínhamos o es-
paço e a paisagem só para nós, o que é mui-
to bom já que esta é uma viagem de refle-
xão", diz o Charles. 

continua na página seguinte » 
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obriga a lei. Antes, serviam cem almoços 
por dia, agora ficam-se pelos dez. Refeições 
para um ou outro visitante português e al-
guns trabalhadores na zona. "De dia, 90% 
dos clientes eram estrangeiros; à noite, 
eram portugueses, mas agora estamos fe-
chados . Podemos abrir durante o fim de se-
mana, vamos ver se é bom. Trabalhamos 
sete dias por semana, precisamos de clien-
tes todos os dias", protesta. 

Explora o espaço desde 2003 e, desde 
2012, é também o proprietário do Parque 
das Merendas, situado na Estrada da Pena. 
Aqui, tem conseguido conservado a cliente-
la nacional. 

E PIA 

t 
r 

A  Alexandre e Charles são 
os raros turistas em Sintra, 
há dois meses em viagem 
a pé. Fizeram os Caminhos 
de Santiago e continuaram. 

Poucos turistas e sem dinheiro 
José Melo, 65 anos, proprietário da loja de 
artigos tradicionais A Caminho do Castelo, 
vê quem passa. São poucos os turistas e os 
que passam não entram, têm pouco di-
nheiro, justifica José, embora os seus arti-
gos sejam baratos. Maria João Melo, 62, a 
mulher, aproveita para limpar. "É para dizer 
que faz alguma coisa, passa a vida a desin-
fetar os objetos. Para quê, se ninguém lhes 
mexe?", comenta o marido. 

Em dezembro, até ao dia 9, registaram qua-
tro faturas, três nos valores de 12 euros e uma 
de 22. Estarão abertos neste fim de semana, 
apesar das reservas. "É preciso vir gente que 
queira comprar. Em Sintra está tudo virado 
para o estrangeiro, a câmara proibiu o trânsi-
to no centro histórico, só deixam passar os 
autocarros e os tuk-tulcs. Não vêm estrangei-
ros e os que vêm não compram. Ainda por 
cima, está tudo em obras", queixa-se José 
Melo. Pagam 800 euros de renda por mês. 

Não é o único a reclamar da autarquia, 
também João Casinhas, proprietário do 
Café da Vila, que funcionava como café, res-
taurante e bar antes da pandemia. Abrem 
agora às 12.00, para encerrar às 22.30, como 
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'70% dos clientes 
eram estrangeiros e 30% 
nacionais, ficaram estes"; 
diz David Lourenço, 
da Honorato, em Cascais. 

Alexandre, que espera traduzira experiên-
cia em escrita, sublinha: "Os Caminhos de 
Santiago são uma espécie de fábrica de turis-
tas, agora está tudo vazio. Esta situação da 
pandemia é triste, mas se nos abstrairmos 
disso e nos habituarmos ao vazio, é uma ex-
periência forte e particular." 

É a segunda vez que Charles visita Sintra, 
as mesmas vezes que veio a Portugal, há 
quatro e há dois anos. Conhece a fama e o 
proveito dos doces da Piriquita, e é o que 
leva na mochila. Estão num alojamento lo-
cal. "Chegámos às 17.00 de terça-feira ao 
centro da vila, não havia ninguém, é bizar-
ro", assinala. Pensam continuar a pé até Lis-
boa, ficar três a quatro dias na capital. Apa-
nham depois um autocarro para Nantes, a 
tempo das festa natalícias. Não usam o 
avião por questões ambientais. 

Sobram os "piriquiteiros" 
Basilio Horta, o presidente da Câmara Muni-
cipal de Sintra, não teve disponibilidade 
para falar como DN. Também não forneceu 
dados sobre as quebras do turismo, na res-
tauração e nahotelaria. É o segundo maior 
concelho da Área Metropolitana de Lisboa 
(AML), tem 389918 habitantes (estimativas 
de 2019), masquem visita a vila são em 90% 
dos casos estrangeiros. 

Dados da Parques de Sintra indicam que 
receberam 3,6 milhões de pessoas no ano 
passado, mais 4% do que em 2018. O Palácio 
da Pena teve metade desses visitantes. Em 
segundo lugar surge a Quinta da Regaleira, 
faz parte da Fundação Cultursintra. Em 
2018, teve mais de um milhão de visitantes, 
mi aumento de 18% em relação a2017. Em 
2020, segundo apurou o DN, há dias em que 
se contam pelos dedos da mão o número de 
entradas:Ilido na vila está direcionado para 
os estrangeiros, nomeadamente o acesso 
aos monumentos, aos quais só os transpor-
tes turísticos têm acesso. O DN não conse-
guiu chegar de carro ao Palácio da Pena. 

Sobram os "piriquiteiros"; como diz Joana 
Silva. Bruno Cunha é filho do dono da Piri-
quita, fundada em 1862, famosa pelos Ira-
vesseiros. Numa situação normal, haveria fi-
las à porta para comer ou levar uma caixa de 
bolos, com dias a venderem mais de 1500 
caixas de travesseiros. Por isso, abriram a Pi-
riquita II, na mesma Rua das Padarias. Fe-
charam os dois espaços na segunda quinze-
na de março, para reabrira 8 de maio a casa-
-mãe, com horário reduzido. A Piriquita II 
reabriu no verão, período em que o negócio 
melhorou, para voltar a fechar em outubro. 

Em outubro, as quebras atingiram os 
60%, caindo para os 70% em novembro. 
"Está muito diferente dos outros anos, pela 
falta de estrangeiros mas também pelas 
obras, não se consegue chegar ao centro da 
vila"; protesta Bruno Cunha. Começaram a 
fazer entregas ao domicilio na área da Gran-
de Lisboa para encomendas acima dos 9 eu-
ros. É grátis e os pedidos podem ser feitos 
através das redes sociais e por e-mail. Um 
serviço que chegou com a covid-19 e vai fi-
car. Estão a finalizar o sitedestinado às en-
tregas para além da Grande Lisboa, com o 
pagamento de portes. E aguardam que o 
desconfinamento lhes traga clientes. "O 
mês de dezembro costuma ser bom, toda a 
gente gosta de vir à Piriquita nos dias festi-
vos, vamos ver como corre"; diz o Bruno. A 
loja II reabre no fim de semana. 
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As queijadas de Sintra são outro ex-libris 
da vila, as da fábrica Sapa têm sabor e tradi-
ção. Fundada em 1756, fica à entrada de Sin-
tra, naVolta do Duche; por cima, têm a casa 
de chá. Teresa Coutinho pertence à família e 
gere o espaço, que também fechou no pri-
meiro estado de emergência. Reabriu com 
novos horários . "Começámos com um ano 
simpático e, quando rebentou a pandemia, 
tivemos uma quebra entre 40% e 70% nas 
vendas, o que se agravou nesta última fase. 
São muito poucas as pessoas que circulam 
por Sintra e os custos fixos mantém-se", la-
menta a gerente, para sublinhar: "Além de 
mais restrições—sempre que há restrições, 
há efeitos—, temos as obras municipais, 
tudo se agravou. Não havia turistas, mas ha-
via alguns portugueses, nos últimos tempos 
nem esses." Espera alguma retoma com o 
desconfinamento, para o negócio voltara 
ser sustentável em 2021. 

A rodar mas devagarinho 
Falta movimento ao centro de Cascais, 
mais animado com a Roda Gigante em  

frente à Baía desde o dia 2 de dezembro. 
Tem maior procura ao fim do dia e aos fins 
de semana. Francisco Alverca, 52 anos, 
comprou o equipamento em Itália há qua-
tro anos (custa cerca de 600 mil euros, 
aventurou-se num meio onde nasceu, nos 
parques de diversões. A roda esteve mon-
tada na Marina de Lagos entre 20 de julho e 
15 de novembro. Veio para Cascais por ser 
"a cidade que mais gente mete no Natal"; 

Nesta quarta-feira, passam das 17.00 
quando recebe o primeiro grupo de clien-
tes, estudantes locais. Uma volta são cinco 
euros, quatro euros para as crianças. "O ne-
gócio não poderia estar a correr bem devi-
do à pandemia, é um descalabro em rela-
ção ao ano passado"; começa por dizer 
Francisco Alverca. Mas podia ser pior: 
"O pessoal de Cascais até aderiu, fico con-
tente se der para sustentar a família. Sába-
do e domingo podemos funcionar até às 
22.30 e estou à espera de trabalhar bem." 

No Bar da Praia, o da Conceição, a sala 
também vai abrir neste fim de semana. Tem 
estado só com a cozinha a funcionare ape-
nas para entregas. Isso tem corrido bem, 
diz Filipe Kopanski, 35 anos, o segundo co-
zinheiro. É de São Paulo e, em Portugal, tro-
cou o jornalismo pela cozinha. "Este é um 
espaço à beira-mar, as pessoas gostam de 
passar por aqui, vamos fazendo algum ne-
gócio. Mas o nosso maior fluxo eram turis-
tas e houve grande quebra." 

O Hotel da Baía, em frente ao mar, esteve 
fechado entre abril e maio, recuperou fatu-
ração nos meses de verão. Com 70% de 
clientes portugueses, quando antes da 
pandemia 80% eram estrangeiros. Chegou 
setembro e as reservas do hotel caíram 
para 20%. O restaurante tem vindo a recu-
perar mais rapidamente e já têm o almoço 
de Natal esgotado, um buffetpor 25 euros 
por pessoa. "Tem tradição e é uma alegria 
ver que esgotámos as mesas 15 dias de an-
tecedência"; observa Camilo Guerreiro, 55 
anos, chede de sala. Espera encher na Pas-
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OS tuk-tuks em Sintra 
circulam vazios, como 
vazias estão lojas, 
restaurantes e ruas do 
centro histórico da vila. 
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sagem de Ano, 120 euros por pessoa. A sala 
vai ter 87 pessoas em vez das 120 /130 de 
outros anos, divididas por mesas de seis 
cadeiras. 

Segundo dados da Câmara Municipal de 
Cascais (CMC), em abril encerraram 24 ho-
téis no concelho. Destes, quatro unidades 
hoteleiras mantém-se encerradas. Quanto 
às taxas de ocupação, em junho foi de 35%, 
passou para 31% em julho, o mesmo que 
em agosto. Subiu para 33% em setembro, 
desceu 32% em outubro. 

Em 2019, receberam 400 mil visitantes, 
dos quais 45% estrangeiros. A quebra de vi-
sitantes desde a pandemia é de 85%. O 
concelho de Cascais tem 213 041 habitan-
tes, é o quinto em número de habitantes na 
AML. Destes, 25 199 (12%) são estrangei-
ros, maioritariamente de Brasil (6909), Rei-
no Unido (1472), Itália (1472), França 
(1178), Roménia (1150) e Espanha (1072). 

A CML tem tido várias iniciativas no âm-
bito do combate à pandemia, nomeada-
mente a realização de rastreios da doença a 
toda a população e a oferta de máscaras de 
proteção. Carlos Carreiras, o presidente da 
autarquia, considera que a diminuição do 
número de infetados "permitiu que os mu-
nícipes pudessem recuperar um pouco de 
liberdade". Para o comércio e restauração, 
"é um incentivo forte". Sublinha: "Ganhar a 
liberdade, do ponto de vista económico e 
social, significa manter as empresas." 

Nicicy, 72 anos (escocesa), e Thomas (sue-
co), 73, fazem parte dos 11% dos estrangei-

  

ros que escolheram viver em Cascais. Resi-
diam em Londres, onde ela trabalhou na 
área da comunicação de uma multinacio-
nal e ele na advocacia. São velejadores e de-
cidiram viver ao lado do mar, com sol, bom 
vinho e boa vida, e para onde já tinham par-
tido muitos amigos. Sentados num bar com 
uma amiga, o casal saboreia "todo um 
mundo novo que encontrou no vinho por-
tuguês", palavras de Thomas. 

Sentem-se bem e seguros em relação à 
crise sanitária e não poupam elogios às au-
toridades portuguesas. "A situação em Por-
tugal é muito boa comparando como Rei-
no Unido. O Governo português tem traba-
lhado bem, em especial a Câmara de 
Cascais. O nível de comunicação é ótimo, a 
mensagem é clara e muito rápida. Sei do 
que falo, porque trabalhei na área da comu-
nicação", defende Nicky. 

A saída da linha vermelha não significa 
que a autarquia de Cascais irá aligeirar as 
medidas, avisa Carlos Carreiras. "Acredito 
que iremos ter outros picos da pandemia, 
não serão tão agudos como o que estamos a 
passar mas, enquanto não houver uma va-
cina, teremos outros picos embora com 
menor intensidade. Os cidadãos têm de as-
sumir cada vez mais as suas responsabili-
dade. Temos de ser todos a seguir as regras: 
distanciamento, máscara e higienização. 
Se estivermos separados, não vamos con-
seguir combater a pandemia." 

David Lourenço, 36 anos, bem tem senti-
do no bolso os efeitos do SARS-CoV-2. É fi-

  

lho do proprietário da Honorato Lourenço, 
uma tabacaria no centro da vila que conta 
com 82 anos de atividade. Vende tabaco e 
muitas outras coisa mais, como carros e 
ambulâncias em miniatura, navalhas, etc. 
"Esta loja não é nada e tem um bocadinho 
de tudo", resume o David. 

É das lojas mais antigas de Cascais. Ven-
diam artigos tradicionais, deixaram este 
segmento quando os artigos deixaram de 
ter fabrico tradicional e se transformaram 
em lojas de recordações iguais a tantas , 
outras, seja em Cascais, em Lisboa ou no 
Porto. "Esta é uma zona turística e tem 
sido péssimo a nível do turismo. Tivemos 
quebras da ordem dos 70% a 80%. É um 
negócio muito sazonal , temos muito 
mais movimento no verão e falta essa par-
te. Dependemos muito do turismo, 70% 
dos clientes eram estrangeiros e 30% na-
cionais, isso explica as quebras", diz David 
Lourenço. 

Ficam os 30% de clientes nacionais, 
maioritariamente residentes. Gente que 
conhece bem e que cumprimenta pelo 
nome à medida que passam na rua. E mui-
tos estrangeiros que vê tantas vezes que 
acredita que já são cascalenses. 

E o desconfinamento pode ajudar: "Acre-
dito que poderá haver mais movimento. 
Abrimos às 10.00 e podemos fechar às 
19.00. As pessoas podem ir ao shoppingde 
manhã, como fizeram nos outros fins de 
semana, e à tarde virem dar uma voltinha à 
vila." 

"Os cidadãos têm 
de assumir as suas 
responsabilidades. 
Temos de ser todos 
a seguir as regras." 
CARLOS CARREIRAS 
Presidente da Câmara de Cascais 
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Centro de imigrantes 
"problemático" 
onde Ihor morreu 
nunca foi fiscalizado 
Justiça.  Na investigação à morte do imigrante ucraniano, a Inspeção-Geral da 
Administração Interna encontrou ilegalidades e desumanidade no centro do SEF, mas há cinco 
anos que tem o poder de fiscalizar estes locais e nunca foi ao do aeroporto de Lisboa. -P 04 a 06 

Baltazar Nunes, epidemiologista do Instituto Ricardo Jorge 

"Se as famílias se vão juntar 
no Natal devem reduzir ao máximo 
os contactos dias antes" 
- P.20 a 22 

Ministro 
do Ambiente 
"Em 2030 
teremos 80% da 
eletricidade em 
Portugal vinda 
de renováveis" 
- Suplemento 1864. 

Eutanásia 
Reta final no 
parlamento, 
mas pode não 
chegar a Belém 
- P.12 

Estrelas Michelin 
Ainda brilham 
em pandemia? 
- P.24 e 25 
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Hotel crisis
The Algarve saw a 
record drop in hotel 
occupancy rates in 
November of 70% 
compared to the same 
month in 2019. The 
region recorded an occu-
pancy rate of 12.3% in 
November, according to 
data released last Friday 
by the Algarve’s hotelier 
association (AHETA). 
The British market 
contributed the most to 
the decrease (-86.9%), 
followed by the German 
(-84.6%), Irish (-56.1%) 
and the domestic market 
(-28.5%).
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TURISMO 

Algarve regista ocupação hoteleira 

mais baixa dos últimos 24 anos 

O Algarve registou em no-
vembro a mais baixa ocupa-
ção por quarto em hotéis e 
empreendimentos dos últimos 
24 anos, com uma taxa de 
ocupação de 12,3%, mais de 
70% abaixo do valor registado 
no mesmo mês em 2019. 

Segundo dados divulgados 
esta sexta-feira pela Associa-
ção de Hotéis e Empreendi-
mentos do Algarve (AHETA), 
desde 2010, ano em que a 
ocupação no mês de novem-
bro no Algarve foi de 26%, 
que não se registava um valor 
tão baixo. 

Face a 2019, a ocupação 
hoteleira no mês de novembro 
de 2020 caiu 71,7%, acres-
centa a maior associação 
regional do setor, umas das 
atividades que mais tem sido 
penalizada pela pandemia de 
covid-19. 

O mercado britânico foi 
o que mais contribuiu para 
a descida verificada (menos 
86,9%), seguido do alemão 
(menos 84,6%), irlandês (me-
nos 56,1%) e do mercado 
nacional (menos 28,5%). 

O volume de vendas apre-
sentou uma descida face ao  

mesmo mês do ano anterior 
de 72,5%. 

Em valores acumulados, 
a ocupação por cama regista 
uma descida média de 56% 
desde janeiro e o volume 
de vendas uma descida de 
58,4%. 

Os dados divulgados pela 
AHETA contabilizam a ocupa-
ção em novembro desde 1996 
e até 2020. 

A ocupação máxima por 
quarto foi atingida em 1999, 
com 55,8%. 
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Hoteleiros algarvios pedem apoios 

urgentes a fundo perdido 

A principal associação hoteleira algarvia 
pediu ao Governo que aprove "a atribuição 
urgente" de apoios financeiros a fundo perdido 
para recapitalizar as empresas turísticas, no 
âmbito do plano de emergência para recuperar 
o Algarve. 

Para a Associação dos Hotéis e Empreendi-
mentos Turísticos do Algarve (AHETA), a crise 
pandémica provocada pela covid-19, agravou 
a situação económica e social daquela região, 
"descapitalizando as empresas e deixando-as 
à beira de um precipício económico sem 
precedentes, tendo o desemprego atingido 
níveis impensáveis e nunca experimentados 
anteriormente". 

"Evitar uma catástrofe económica e social 
sem precedentes e salvar o turismo do Algarve, 
exigem uma intervenção urgente e esclarecida 
ao mais alto nível da governação", alega a 
associação em comunicado. 

Para os hoteleiros, "constitui uma obrigação 
e um dever nacional salvar o que é viável e pode 
ser salvo", caso contrário o futuro do Algarve e 
do país "estará comprometido, assim como toda 
a atividade turística, enquanto um dos setores 
mais pujantes, estratégicos e prioritários da 
economia portuguesa". 

"Em nome do interesse público regional e 
nacional, importa garantir que. na fase de recu-
peração da economia do turismo, as empresas 
estejam preparadas para responder, rápida 
e eficazmente, aos enormes desafios de um 
futuro complexo, difícil e. obviamente, muito 
competitivo", sublinha a associação. 

Na opinião dos hoteleiros, as competências 
de gestão adquiridas, bem como todo o circuito 
que envolve o negócio turístico, "são ativos que 
devem ser preservados a todo o custo, não 
podendo nem devendo ser ignorados, uma vez 
que são determinantes para enfrentar o futuro 
com sucesso". 

"Não podemos comprometer a recuperação  

económica do turismo e do Algarve, deixando 
a atividade turística ao sabor das conjunturas 
internacionais, (...), prescindindo de um conhe-
cimento acumulado durante décadas, enquanto 
uma mais valia competitiva indispensável para 
assegurar uma recuperação económica e social 
célere no período pós pandemia", sustentam os 
empresários hoteleiros. 

Para salvaguardar o futuro das empresas 
turísticas, a AHETA pede ao governo para que, 
no âmbito do Plano Específico de Emergência 
para Recuperar o Algarve, "aprove a atribuição 
urgente de apoios financeiros, sob a forma de 
subvenções a fundo perdido", quer para a reca-
pitalização de empresas viáveis, quer através 
da injeção de fluxos financeiros para fortalecer 
o fluxo de caixa das empresas hoteleiras e 
turísticas regionais. 

"A situação económica das empresas da 
região está sustentada na concretização de 
investimentos em capital intensivo, através do 
recurso a capitais alheios e outras soluções 
de financiamento, pelo que o impacto da crise 
pandémica na tesouraria das empresas ao 
longo dos últimos meses acentuou não só a 
diminuição das receitas empresariais. mas 
também os incumprimentos respeitantes a 
compromissos financeiros e outros", indicou 
a associação. 

A AHETA considera que cabe ao Governo 
"criar as condições financeiras e fiscais des-
tinadas a evitar o colapso das empresas, pre-
parando-as para os desafios que vão chegar, 
porque empresas frágeis não são competitivas". 

"Não estarmos preparados para responder 
aos desafios da retoma é prolongar as conse-
quências desastrosas em que estamos mer-
gulhados por anos e anos sem fim. Perdem os 
empresários, mas perde também a economia 
do país e, muito principalmente, os nossos tra-
balhadores e a população em geral", conclui a 
associação empresarial. 
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Crise no Alojamento Local

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dd9a2aef-2d22-49d7-9634-

bbafb4fae104&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um terço dos hostels em Portugal devem fechar nos próximos meses, os efeitos da pandemia
provocaram quebras acima dos 80%. Foi entretanto publicada uma portaria que obriga a obras no
espaço de um ano.
Declarações de Rui Magro Correia, pres. Associação Hostels de Portugal; João Teixeira, Diretor
"Destination Hostels"; Miguel Santos, Diretor "Lisboa Central Hostel".

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-12-14 10:23
 RTP 3 - 360 , 2020-12-13 21:45
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-12-13 00:36
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SIC Notícias

 	Duração: 00:09:01

 	OCS: SIC Notícias - Notícias

 
ID: 90148003

 
13-12-2020 18:19

1 1 1

Impacto da COVID-19 no Turismo - Análise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=218f1ed4-c523-4db8-b63a-

45066c396ba0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os Estados Unidos vão começar já a vacinar, o Reino Unido já começou há vários dias e os mais
otimistas começam também a equacionar a possibilidade de uma retoma no turismo dentro de poucos
meses.
Entrevista a Atílio Forte, CEO da Fortourism.
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Plano de reestruturação da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2051ff53-9496-4eb7-b819-

91f5150d6c13&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Milhares de trabalhadores da TAP têm o futuro em suspenso, à espera da decisão da Comissão
Europeia sobre o plano de reestruturação da companhia. O plano foi entregue esta quinta-feira em
Bruxelas e já se conhecem as grandes linhas. Despedimento entre 200 e 3000 trabalhadores, cortes
de até 25% na massa salarial dos que ficam, redução de 20% dos aviões e 30% das rotas. E para a
TAP poder continuar a funcionar, o Estado tem de injetar entre 3,2 e 3,7 mil milhões de euros durante
4 anos, mas este é apenas um plano de reestruturação, ou melhor, por assim dizer, é uma intenção
do Governo que não quer que a TAP desapareça. Na verdade, não há a certeza de que a Comissão
Europeia aceite este plano, tal como ele está. Bruxelas pode ainda exigir mais cortes ou simplesmente
pode dizer que não aceita e manda liquidar a companhia. Isto é uma hipótese que continua sobre a
mesa. Neste caso, seriam mais de 10.000 postos de trabalho em Portugal e no estrangeiro que
estariam em causa, mais de 3,5 mil milhões de euros de faturação por ano que desaparecem do nosso
PIB. Seria um forte rombo nas exportações nacionais, uma vez que a companhia é uma grande
exportadora. E nas compras que a TAP faz a mais de 1500 empresas portuguesas, também seriam
afetados estes negócios. A própria reestruturação proposta pelo Governo está sob fogo dos sindicatos,
que não aceitam cortes tão profundos.
Entrevista a Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas.
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CM TV
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Comércio em estado crítico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e1ebc346-8244-457c-8270-

1e2a59b82535&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As lojas mais antigas que ainda não fecharam não sabem como vão sobreviver a este período negro.
Todos os dias os empregados abrem a porta com a esperança de que os clientes regressem, mas há
dias que não conseguem vender um único artigo.
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A área da restauração é uma das mais afetadas pela pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8e3e3869-cfda-48f2-bdaa-

443b2d14225e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A área da restauração é uma das mais afetadas pela pandemia, muitos foram os estabelecimentos que
depois do primeiro estado de emergência tiveram de fechar portas. Os restaurantes mais antigos
ainda se vão aguentando mas os proprietários não sabem até quando.
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Hotelaria com quebras de 80%
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2020

Meio: RTP Online

URL: https://www.rtp.pt/madeira/economia/hotelaria-com-quebras-de-80_49576

 
Cerca de 57% dos hotéis da Madeira vão fechar as portas até o final do ano
 
De acordo com o inquérito flash "Encerramentos na Hotelaria 2020/2021", cujos resultados foram
apresentados pela presidente executiva da Associação de Hotelaria de Portugal, Cristina Siza Vieira,
45% dos inquiridos preveem encerrar até ao final do ano, sendo que o Algarve, Lisboa e Madeira são
as regiões mais afetadas e onde se perspetiva que os encerramentos sejam superiores a 50%.
 
A região do Algarve é a que mais se destaca com 65% dos seus estabelecimentos a admitirem fechar
até final de dezembro. Em Lisboa, alguns admitem abrir pontualmente.
 
Dos que preveem encerrar até ao final do ano, a região do Algarve destaca-se, com 65% dos
estabelecimentos a admitirem fechar até final de dezembro, sendo que desses 70% já se encontravam
encerrados em novembro.
 
Segue-se a Região Autónoma da Madeira, com 57% dos inquiridos a prever encerrar até ao final do
ano, sendo que todos esses já se encontravam fechados em novembro.
 
Em Lisboa, 46% respondeu que estão encerrados até ao final do ano, sendo que 93% não abriram no
mês de novembro.
 
Quanto ao período de encerramento, o valor médio é de 4,1 meses, de novembro em diante.
 
Quanto aos estabelecimentos que se mantêm abertos, estima-se uma redução de 72% da oferta de
unidades de alojamento, ou seja, não estarão a funcionar em plena capacidade.
 
Quando questionados sobre se ponderam adotar uma utilização intermitente do seu estabelecimento -
abrir, por exemplo, aos fins de semana ou para eventos - 40% respondeu estar disposto a abrir
pontualmente.
 
Relativamente às estimativas de perdas na hotelaria para o ano de 2020, a AHP mantém as previsões
que já tinha apresentado: perda de 80% de dormidas, o que significa 46,4 milhões de dormidas
perdidas e uma queda de 80% nas receitas, um total de 3,6 mil milhões de receitas perdidas na
hotelaria.
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Um Turismo para o Território ou um Território para o Turismo?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2020

Meio: Algarve Informativo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f3d6743a

 
Uma pergunta aparentemente simples, de resposta óbvia para muitos, mas questionável para outros.
Uma interrogação estrutural nos tempos que correm. Como nunca antes. Num momento tão delicado
em que a incerteza entrou na nossa rotina diária e em que o acto de viajar viu-se fortemente
afectado, deveremos repensar a actividade turística no Algarve ou deixar o curso dos acontecimentos
seguir o seu livre caminho? Deveremos planear uma actividade mais resiliente e fortemente articulada
com outras expressões económicas da região ou desejar regressar rapidamente ao  antigamente ,
vulgo, antes-da-covid19? Nunca até hoje o debate sobre o futuro do Algarve se tornou tão necessário
e urgente. E, obviamente, falar do futuro desta região passa necessariamente por discutir o turismo. O
que queremos promover, como e a quem? Que prioridades? Que produtos? Que ajustes a fazer
perante a catástrofe da pandemia? Que focos e estratégias? Que investimentos? Que intervenientes e
responsabilidades? Quais os prazos? E, claro, como equilibrar esta actividade com a de outros
sectores, tornando a economia da região mais forte e menos dependente do turismo. Queremos um
território  dado  ao turismo a seu belo prazer ou, por outro lado, queremos um turismo planeado de
acordo com o território que temos, suas apetências e valores? São demasiadas questões. Muitas sem
resposta fácil. Mas estarei a deambular em pensamentos utópicos? Não me parece. Basta
acompanhar, ainda que tenuamente, as mensagens que chegam de fora. A Organização Mundial de
Turismo (OMT), por exemplo, declarou no passado dia 27 Setembro - Dia Mundial do Turismo - 2020
como o ano do Turismo e o Desenvolvimento Rural. Alguém ainda se lembra disso? Duvido. No
entanto, é para os espaços rurais, menos densificados, que muitos turistas quererão viajar em 2021.
As próprias orientações da OMT sobre esse desígnio dizem claramente, e cito, "In the context of the
COVID-19 pandemic, the role of tourism in rural development is more relevant than ever. Tourism in
rural areas offers important opportunities for recovery as tourists look for less populated destinations
and open-air experiences and activities" ou ainda "(...) this crisis is also an opportunity to rethink how
tourism interacts with our societies, other economic sectors and our natural resources (...)". Neste
contexto não deveríamos estar a olhar com mais atenção para o nosso território rural e florestal?
Como está preparado, ordenado, planeado e capacitado para ir ao encontro destas ambições? A
investir mais esforço na sua boa gestão para que outros segmentos turísticos - e não só - emerjam e
fortaleçam a atractividade regional? Segmentos que tenham o seu enfoque no aproveitamento
sustentável dos valores do território e que estabelecem fortes conexões com as actividades locais?
Deveríamos, pois. Então porque continuamos a ignorar o interior? Ao ponto de hoje começarmos a
assistir a uma lenta  favelização  suave de vários locais? Com casas amovíveis, cabanas ou
contentores instalados ao seu livre arbítrio. Ilegalmente, claro. Basta visitar a União de freguesias de
Querença, Tôr e Benafim, a de S. Bartolomeu de Messines ou o vale do Guadiana e contar os casos
flagrantes. Ou assistir ainda a uma lenta e gradual destruição da nossa paisagem mediterrânica? Veja-
se a zona de Alte, por exemplo, e os extensos campos de citrinos e de abacates ali instalados e/ou em
instalação. Ou ainda a monocultura do eucalipto em Monchique? Alguns hoje em conversão natural
para acaciais, dado o abandono a que assistimos do espaço florestal depois dos incêndios. Ou também
a destruição de caminhos rurais ancestrais, alguns medievais, perante a incessante vontade de levar o
carro a todo o lado? Sem falar da acumulação de lixo e entulhos que continuam a surgir a olhos vistos
em vários locais. Ou, não nos esqueçamos, do contínuo despovoamento, das dificuldades em fixar
novos habitantes ou da tremenda especulação imobiliária existente. Mesmo em aldeias semi-
abandonadas. E não é através de mega empreendimentos, réplicas de mau gosto do esgotado  modelo
costeiro  - como ilustra bem o caso conhecido em Querença - com enormes impactos ambientais e
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paisagísticos, que vamos resolver estas carências e estes problemas. Hoje, mais do que nunca, o
território tem de ser planeado e organizado, com base nas suas valências, características e potenciais.
E deve ser alvo de uma visão estratégica de longo prazo que olhe para o futuro sem esquecer a
necessidade de respeitar quem lá vive, os seus laços culturais e sociais, os valores da biodiversidade e
os recursos abióticos, solidamente alicerçada nos princípios de sustentabilidade e nas agendas
internacionais de protecção ambiental. Deve igualmente saber tirar-se proveito das circunstâncias e
atrair novos agentes mobilizadores. Um Território deixado ao sabor do esquecimento acaba, mais
tarde ou mais cedo, por ser aquilo que menos se ajusta à sua natureza. E hoje, mais do que nunca, é
algo com que não podemos compactuar.
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Britânicos mais decididos a passar férias no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/12/2020

Meio: Guadiana Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=720f5063

 
Os voos para o aeroporto de Faro estão entre os mais procurados pelos turistas britânicos que
pretendem viajar na Europa, nas férias do próximo ano.
 
O mais recente estudo realizado pela Skyscanner, uma empresa global dedicada à pesquisa de
viagens, tem o aeroporto de Faro no topo dos cinco mais procurados coloca Faro entre os destinos
europeus, seguido por Málaga, Palma de Maiorca e Ibiza, em Espanha, e Dalaman, na Turquia.
 
O otimismo britânico parece ter surgido na sequência da existência de vacina contra o novo
coronavírus. Os turistas do Reino Unido têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para
fora durante a primavera e verão de 2021. Os dados de novembro deste ano apontam para um
aumento semanal de 48% no número de pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens
entre 1 de abril e 31 de agosto do próximo ano.
 
Mais informações sobre o estudo da Skyscanner:
https://bit.ly/estudoskyscanner
 
EtiquetasAlgarve britânicos reservas turismo
 
novo admin
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Barragens ainda abaixo dos 50% da capacidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: https://jornaldoalgarve.pt/barragens-ainda-abaixo-dos-50-da-capacidade/

 
Barragens ainda abaixo dos 50% da capacidade
 
As fortes chuvas dos últimos dois meses no Algarve provocaram um aumento de 41,6 milhões de
metros cúbicos de água nas seis principais albufeiras da região, mas ainda assim as três barragens
que servem o consumo humano estão todas abaixo de 50% da sua capacidade útil, apurou o JA junto
de fonte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) na região
 
Face à capacidade útil de 146,7 milhões de metros cúbicos de todas as barragens algarvias, a
precipitação entre 1 de outubro e 4 de dezembro no Algarve representou um pouco mais de 28%,
sublinham dados consultados pelo JA, ressalvando que os 41,6 milhões não representam a
precipitação líquida mas sim a diferença entre a chuva que caiu e o que, no mesmo período, foi sendo
consumido na região com origem nessas albufeiras.
 
O Barlavento tinha em 4 de dezembro (passada quarta-feira) cerca de 124,2 milhões de metros
cúbicos, dos quais 90 eram úteis (quer dizer, podem ser utilizados para consumo, pois estão acima da
cota a que se fazem as captações), enquanto o sotavento tinha 82,8 milhões, dos quais 56,5 úteis. No
Barlavento a chuva dos últimos dois meses fez crescer 8% o volume das barragens, enquanto no
sotavento fez crescer 61%.
 
Desde o início do ano hidrológico, a 1 de outubro, as chuvas fizeram aumentar os volumes das
barragens do Barlavento (Odelouca, Arade, Funcho e Bravura) em 7,1 milhões de metros, enquanto as
duas grandes barragens que servem o consumo humano e a agricultura no sotavento (as contíguas
Odeleite e Beliche) cresceram 34,6 milhões.
 
Só na última semana (27 de novembro a 4 de dezembro), em que choveu fortemente a sotavento, o
encaixe total nas barragens do Algarve foi de 15,4 milhões de metros cúbicos, com saldo fortemente
positivo para o sistema Odeleite/Beliche, no concelho de Castro Marim, barragens que servem o
sotavento e que, ao contrário das demais, têm uso duplo, isto é, rega e consumo humano.
 
Contudo, apesar da forte precipitação (na estação de São Brás de Alportel, em novembro, atingiu os
151,7 milímetros por metro quadrado), de acordo com o último boletim do Sistema Nacional de
Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH), nenhuma albufeira algarvia foi além dos 55% da sua
capacidade e só o Funcho (54,7%), que não serve o consumo humano nesta altura do ano, excedeu o
meio da tabela.
 
Odelouca teve saldo nulo entre chuvas e consumos
A maior parte das chuvas da últimas semanas acabaram no mar
 
Assim, em 30 de novembro, o Beliche estava a 38,3% da sua capacidade máxima (22,4% em
setembro, antes do início do ano hidrológico), Odeleite a 45,7%, (29,2% em setembro) e Odelouca
48,9% (50%) em setembro. Esta última barragem teve um aumento líquido praticamente negativo,
uma vez que o que recebeu do sistema natural hídrico foi "utilizado" nos consumos humanos que
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satisfez. Ao contrário das suas duas grandes congéneres a sotavento, Odelouca destina-se apenas a
consumos humanos, não sendo acompanhada na função por nenhuma das suas "companheiras"
situadas no barlavento, Arade, Funcho e Bravura.
 
Apenas em dois meses de chuvas, o ano hidrológico 2020/2021 trouxe, portanto, fortes acrescentos,
sobretudo, às duas grandes barragens que servem o consumo humano no sotavento: Odeleite cresceu
64% (de 29,2% para 45,7%) face ao volume que tinha e Beliche cresceu 58,4% (de 22,4% para
38,3%). Odelouca praticamente manteve-se.
 
Segundo o Plano Regional de Eficiência Hídrica, concluído em setembro passado, o consumo humano
representa apenas 34% dos consumos totais de água no Algarve (cerca de 80 milhões de metros
cúbicos), cabendo mais de metade (56,8%) à agricultura (134,2 milhões de metros cúbicos), 6,4%
aos golfes (15,15 milhões de metros) e 5,3% a outros consumos, como espaços verdes, consumo
humano particular e atividades recreativas particulares. A indústria representa apenas 2,2% da água
consumida na região (ver quadro).
 
O tipo de solo é o segredo da permeabilidade
 
Das fortes chuvadas que caíram nas últimas semanas, só uma pequena parte contribuiu para o
aumento do volume das albufeiras. Uma boa parte infiltra-se nas terras e há-de engrossar os lençóis
freáticos, enquanto a maior parte acaba no mar.
 
"A primeira água que cai vai empapar o solo e depois, da restante, há uma que cai logo em cima da
albufeira propriamente dita, mas há outra que cai na bacia, nos terrenos à volta, e essa vai
escorrendo para a albufeira e ainda pode ter algum significado", explicou ao JA o presidente da Águas
do Algarve, Joaquim Peres.
 
O mesmo responsável recorda que a água que cai no litoral não se pode reservar, mas a da serra sim,
sobretudo num regime pluvial como o algarvio, caraterizado por poucos períodos anuais de chuvas,
mas, quando chove, essa chuva ser torrencial.
 
"Se tivermos a felicidade de essas águas caírem em bacias de retenção, que permitam o seu depósito
e depois a infiltração no subsolo, é uma situação bastante interessante. Mas temos que perceber que a
velocidade com que essas águas caem por vezes não dá tempo para se infiltrarem no solo, porque a
permeabilidade do solo pode não ser tão elevada", sublinha.
 
Para ilustrar a permeabilidade do solo, Joaquim Peres compara os terrenos serranos a "uma poça, que
a gente mete água lá dentro e depois vai vendo ela desaparecer lentamente, dependendo da
permeabilidade do solo. Se tiver uma argila ela não desaparece. Se tiver areia, ela desaparece, porque
tem uma grande permeabilidade. É evidente que essa água vai para o subsolo, mas é preciso que haja
zonas de grande permeabilidade para garantir essa entrada no subsolo".
 
Sublinha a propósito a importância das águas subterrâneas no sistema hídrico, pois elas constituem
uma parte substancial das captações das águas do Algarve e neste verão chegaram, no seu conjunto,
a constituir cerca de 30% das águas disponibilizadas pela empresa, que no seu conjunto somaram um
volume de cerca de 73 milhões de metros cúbicos.
 
João Prudêncio
Rio Guadiana
 
As soluções para a seca
 
Captação no Guadiana é hipótese quase certa
 
A captação de água no Guadiana será quase seguramente adotada de entre as propostas que
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caraterizam as opções técnicas para o aumento das captações de água na região, que deverão ser
conhecidas já em janeiro e fazem parte de um conjunto de investimentos da ordem dos 200 milhões
de euros, disse ao JA o diretor da delegação do Algarve da Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
Pedro Coelho
 
O estudo está a ser redigido por três técnicos em hidráulica: além de Pedro Serra e Rodrigo Oliveira,
também Carmona Rodrigues - autor da proposta de captação de água no Guadiana, junto ao Pomarão
- faz parte da "task force" que estuda as várias opções possíveis.
 
As obras a adotar, que terão que estar executadas até 2025, estão previstas no Plano de Recuperação
e Resiliência que o Governo encomendou ao economista António Costa e Silva e fazem parte da
chamada "bazuca", um conjunto de ajudas comunitárias para investimentos decididos no quadro de
recuperação económica em função da atual crise económica e social espoletada pela pandemia.
 
Além daquela solução, considerada a mais eficaz, barata e rápida, estão em cima da mesa hipóteses
como o aproveitamento das águas resultantes do processo de depuração das Estações de Tratamento
das Águas Residuais (ETAR), a construção de centrais de dessalinização das águas do mar e a
construção da barragem da Foupana, muito próximo das existentes barragens de Odeleite e Beliche,
no concelho de Castro Marim. Entre várias outras soluções menores, mas que no conjunto acabarão
por ter impacto em várias zonas do Algarve, de barlavento a sotavento.
 
"Provavelmente vão surgir duas soluções que terão que ser concretizadas em projeto e depois em
obra. Está a ser feita uma avaliação macro e vão ser definidas as medidas para adicionar fontes de
captação às que atualmente existem", sublinhou Pedro Coelho, ressalvando que ainda não há soluções
definitivas.
 
Todos com Pomarão
Joaquim Peres, o presidente da Águas do Algarve
 
Não escondendo a sua simpatia pelo projeto do Guadiana, o diretor da APA no Algarve garantiu que a
solução do Pomarão, junto ao Chanza, afluente do lado espanhol do Guadiana onde os espanhóis já
captam água há 20 anos, ganhará em muitas variáveis, pois "consegue trazer mais água ao sistema,
vai-se captar a uma bacia internacional, tem impactos ambientais menores do que numa barragem,
além da rapidez e facilidade de execução".
 
"Não vamos regularizar o rio, alargar as suas margens, etc. Existem indícios de que o Pomarão é uma
solução exequível e uma das mais exequíveis no conjunto dos multicritérios da avaliação", garantiu,
sempre ressalvando que não há ainda luz verde para essa solução e que ela carece de negociação com
Espanha. Essa negociação já foi iniciada, na cimeira ibérica que teve lugar na Guarda em 8 de outubro
passado, embora sempre condicionada à futura adoção da solução.
 
Sem descartar a hipótese do Guadiana - que confessa ver com agrado - o presidente da Águas do
Algarve, Joaquim Peres, enfatiza as vantagens de soluções como o reaproveitamento das águas das
ETAR e a dessalinização: "A água saída das ETAR pode ser utilizada com outros fins: rega de jardins,
lavagem de ruas, etc. Tem um universo de aplicações extraordinariamente grandes, mas é preciso que
haja vontade e julgo que isso está a acontecer: temos contactos com algumas instituições que estão
desejando que essa água lhes possa chegar. É uma água que não pode ser misturada com a outra,
tem que ter canalização própria. Mas a reutilização tem que ser vista também em função do bem que
ela pode produzir, porque ela poderá ser mais cara mas a diferença será entre ter água ou não ter".
 
O responsável máximo da Águas do Algarve observou que é possível aumentar os níveis de pureza
dessa água de forma a utilizá-la para fins mais nobres, mas isso implicaria custos acrescidos. "E
enquanto temos uma água com qualidade e mais barata não se vai deitar mão de uma situação desse
tipo. As pessoas não estão ainda disponíveis para pagar esse valor pela água", disse, garantindo que
as águas que acabam no mar, mesmo não se encontrando no fim da linha da depuração, são de
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qualidade adequada a esse fim "e a prova são as inúmeras bandeiras azuis que vamos tendo todos os
anos".
 
Nesse âmbito, está atualmente em curso uma obra que visa ligar a ETAR de Vila Real de Santo
António a dois campos de golfe no concelho de Castro Marim, numa distância de cerca de 12
quilómetros. "Já temos grande parte da extensão das tubagens instaladas, falta fazer uma estação
elevatória, que foi submetida a uma candidatura do POSEUR [Programa Operacional Sustentabilidade
e Eficiência no Uso de Recursos]". Dois campos que serão pioneiramente regados pela água depurada
de uma ETAR.
 
Foupana leva 10 anos "mas precisamos de água é agora"
Pedro Coelho, diretor da APA
 
Sobre as razões da sua simpatia pela solução do Guadiana, Joaquim Peres observa que a água do
Pomarão "é doce, com salinidade baixa. Por outro lado, era possível ser transportada e depois
misturada com a água da barragem de Odeleite. A salinidade dissolvia-se por completo. E tinha a
vantagem de só se ir buscar quando houvesse necessidade".
 
Recorde-se que a hipótese da captação junto à aldeia alentejana do Pomarão, no concelho de Mértola
(mais a norte porque ali, precisamente, a salinidade é mais baixa) implica o envio da água captada
por bombagem até à barragem de Odeleite através de um tubo com 1,20 metros e 35 quilómetros de
extensão. Implica também uma estação elevatória que será fechada sempre que a barragem não
comporte aqueles caudais ou eles não se revelem necessários.
 
A hipótese da barragem da Foupana e os açudes galgáveis são outras hipóteses. "Têm muito mais
impacto ambiental. Mas por outro lado na Europa há fundos disponíveis para fazer barragens. A
vantagem do Guadiana sobre a Foupana é que poderia alimentar as barragens já existentes. Ambas as
soluções são complementares, mas temos que as hierarquizar. E isso prende-se com o tempo da
execução, os impactos e os custos. Muitas vezes estamos lutando contra o tempo. A barragem pode
levar até 10 anos a fazer mas nós estamos com falta de água é agora", enuncia Joaquim Peres,
reforçando que o Pomarão é uma solução "muito mais rápida".
 
E tempo é precisamente o que o Algarve não tem: as obras que forem decididas neste contexto terão
que estar prontas até 2025, por exigência comunitária.
 
Além daquelas adições a efetuar ao lado das alternativas de abastecimento, o Plano de Eficiência
Hídrica estipula 33 milhões de metros cúbicos de potencial de poupança de água.
Utilização da água captada na região no ano 2019
 
"O Plano de Eficiência Hídrica não tinha como objetivos caraterizar, tinha como objetivo fazer medidas.
Na eficiência urbana, agricultura, turismo, são 53 medidas, do lado da eficiência, que tem como
objetivo poupar 203 milhões de metros cúbicos ao ano", enfatiza por seu turno Pedro Coelho, da APA,
relevando que não basta ter novas fontes de captação, é preciso reduzir perdas e aumentar a
eficiência das captações existentes.
 
Afinal, esses 33 milhões de metros que se pretende poupar - e que se vão em perdas e pura
ineficiência do sistema - representam, só por si, quase metade dos 73 milhões do consumo humano
algarvio.
 
João Prudêncio
 
João Prudêncio
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