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DISCURSODIRETO 

Vítor Aleixo 
Presidente da 
Câmara de Loulé 

"TAXA PARA 
PREJUÍZOS 
DO CLIMA" 
13  Correio da Manhã - Qual 
a importância deste tipo de 
intervenções? 
Vítor Aleixo - É, extrema-
mente importante porque 
tem a ver com o coração da 
economia do concelho, 
muito ligada ao turismo de 
praia. É necessário ciclica-
mente reforçar as areias das 
praias. Aliás, um estudo 
que temos sobre a elevação 
do nível da água do mar 
para um horizonte de 100 
anos, no contexto das alie 
rações climáticas, indica 
como uma das medidas mi-
tigadoras a alimentação 
periódica dos areais. 
-Corno poderá ser garanti-
do o financiamento? 

Defendo que a taxa turís-
tica, noutro contexto eco-
nómico que não este, deve 
reverter para um fundo que 
faça face aos prejuízos cau-
sados por manifestações 
extremas do clima. • 

• 

INVESTIMENTO 
yR 

yï 

•r> 

TURISMO DE LUXO 
EM VALE DO LOBO 
ClAzona de Vale do Lobo 
concentra alguns dos mais 
importantes e luxuosos 
empreendimentos turistiCOS 
existentes no Algarve. • 

-ra 

St 

4,  • 
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Tendência para 
emagrecimento 
das praias 
e Grande parte da costa 
algarvia, sobretudo no 
sotavento, apresenta 
uma tendência de recuo 
que vai desde 0,5 metros 
até mais 1,5 metros por 
ano, segundo consta do 
Plano Intermunicipal de 
Adaptação às Alterações 
Climáticas do Algarve. O 
emagrecimento das 
praias tem exigido su-
cessivas intervenções de 
alimentação artificial de 
várias praias da região, 
realça o documento  • 
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DISCURSO DIRE 

ELIDÉRICO VIEGAS: pres. da Associação dos 
Hotéis do Algarve, sobre o impacto do Brexit 

"TURISTAS PODEM OPTAR 
POR OUTROS DESTINOS" 
13 CM - O Reino 
Unido deixa agora 
de estar integrado 
no mercado único 
europeu e na união 
aduaneira. De que 
forma é que esta 
realidade preocupa o setor 
hoteleiro no Algarve? 
Elidérico Viegas - O Brexit 
não é a maior preocupação 
para os hotéis. Neste mo-
mento o nosso foco está na 
pandemia e nas imposições à 
entrada de turistas britâni-
cos. Atualmente, é impossí-
vel algo ser mais grave do 
que a pandemia. 
- Quais serão os principais 
desafios trazidos pelo Bre-
xit? 
- A desvalorização da libra e  

consequente perda 
de poder de compra 
dos turistas britâni-
cos. Desta forma, 
pode registar-se 
uma perda de com-
petitividade da nos-

sa oferta, levando os turistas 
a optar por outros destinos 
mais acessíveis, situados por 
exemplo na zona do Magre-
be. É relevante que seja tam-
bém cumprida a promessa 
do Governo em dispensar as 
formalidades fronteiriças em 
relação à documentação. 
- Tem comunicado com a 
diplomacia inglesa? 
- Sim, tenho participado em 
conversações ao mais alto 
nível com a diplomacia bri-
tânica em Portugal. s D.S.G. 

st"  111 gata 
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111 O PSD quer que Pe-
dro Machado se candidate 
à presidência da Câmara 
da Figueira da Foz. O do-
cumento que confirma a 
preferência pelo presiden-
te da Turismo Centro de 
Portugal, a que o DIÁRIO 
AS BEIRAS teve acesso, cir-
cula internamente numa 
fase em que se aventa a 
possibilidade de Santana 
Lopes voltar a candidatar-
se à autarquia fi gueirense 
pelo partido que abando-
nou para fundar o Aliança, 
a que já não preside mas 
do qual ainda é militante.

“Na sequência de inú-
meros contactos com as 
forças vivas da Figueira da 
Foz, a Comissão Política 
Concelhia PSD entende 
que a candidatura de Pe-
dro Machado à presidên-

cia da Câmara da Figueira 
da Foz é a que reúne um 
amplo consenso”, intro-
duz o documento interno 
do partido. E acrescenta: 
“O seu currículo político, 
aliado a uma experiência 
ímpar, em especial na área 
do turismo, recebe o apoio, 
o consenso e a aceitação, 
nomeadamente, junto dos 
empresários do setor”.

“A necessidade de mudar, 
para inverter a tendência 
de empobrecimento da 
cidade e do concelho, en-
contra na fi gura de Pedro 
Machado a esperança num 
futuro de credibilidade e 
desenvolvimento que há 
muito está distante da 
Figueira da Foz”, destaca 
ainda o documento. “Esta 
candidatura”, conclui, “já 
tem o acordo da estrutura 

nacional do PSD, sendo o 
seu anúncio ofi cial previs-
to para os próximos dias”.

Autarquia prioritária 
e nome preferido

Para a direção do PSD, 
a Câmara da Figueira da 
Foz, desde 2009 governada 
pelo PS, é um dos muni-
cípios prioritários que o 
partido pretende recon-
quistar nas próximas elei-
ções autárquicas, que se 
realizam em outubro des-
te ano. Por sua vez, a con-
celhia social-democrata, 
liderada pelo vereador Ri-
cardo Silva, nunca escon-
deu a sua preferência por 
Pedro Machado. 

Pedro Machado, de 54 
anos, natural do concelho 
de Montemor-o-Velho, 
licenciado em Filosofia e 
doutorado em Turismo, 
é presidente da Turismo 
Centro de Portugal. Do seu 
currículo político desta-
cam-se a vice-presidência 
da Câmara de Montemor-
o-Velho e a presidência da 
Distrital de Coimbra do 
PSD.

Foi, ainda, chefe de ga-
binete do ex-secretário de 
Estado José Cesário. Apesar 
das tentativas, até à hora 
do fecho desta edição, não 
foi possível recolher decla-
rações do putativo candi-
dato social-democrata à 
autarquia fi gueirense. 
| Jot’Alves

PSD/Figueira quer 
Pedro Machado como 
candidato à câmara

Pedro Machado

DR
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RÉVEILLON ONLINE FOI 
APOSTA GANHA EM COIMBRA
 Concertos com músicos de Coimbra, DJ’s e fogo 
de artifício descentralizado mereceram aprovação > Pág 8

a nossa opinião, hoje, no Diário As Beiras
Mentalidades 2020Os desejos são à dúziaOportunidade! Sabor 

Português
Porque é que a diáspora 
não recebe vacina?

Norberto 
Pires

Diogo 
Cabrita

Manuel 
Rocha

Ana 
Carvalho

Vítor 
Sereno

Carlos 
Henriques

Primeiro fi lho de uma família 
da Pampilhosa (Mealhada)  > Pág 7

Afonso é bebé do ano 
nas maternidades de Coimbra

Figueira da Foz
PSD quer 
Pedro Machado 
como candidato 
à câmara >Última

Coimbra Estado 
compra nove 
imóveis do Estado 
para arrendar a 
preços baixos >Pág 6

Região de Coimbra 
Oito municípios 
distinguidos como 
“amigos do desporto” 
>Págs 10 e 12

Atletismo Atleta 
do CPT Sobral de 
Ceira bate recorde 
distrital dos 2000 
metros >Pág 15
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PACOTES 

Empresas planeiam 
charters para Egito, 
Tunísia e Marroscos 
Os principais operadores turís-
ticos portugueses já estão a 
vender pacotes de férias para o 
verão de 2021, organizados com 
voos charter partilhados entre 
a Jade Travel, Solférias, Soltró-
pico, Sonhando, viagens Abreu 
e Viajar Tours. Os destinos são 
de médio curso, no Egito, na Tu-
nísia e em Marrocos, estando 
entre os que os operadores es-
peram que sejam os primeiros a 
recuperar viajantes mal a pan-
demia dê sinais de alívio. Mas 
podem não vender e acabar por 
não se realizar, explicou Nuno 
Mateus, diretor-geral da Solfé-
rias, ao JN: "Temos cláusulas de 
salvaguarda e também permiti-
mos aos clientes cancelar sem 
custos até fim de abril. Nos tem-
pos de incerteza que vivemos, é 
a única forma de trabalhar. Mas 
não vamos deixar de ter opera-
ção para 2021, quer se realize, 
quer acabe por ser cancelada". 

PERDAS 

9,9 
mil milhões de euros é a perda 
estimada de receitas do setor do 
turismo em Portugal, este ano, 
devido à pandemia. As receitas 
somam 3,6 mil milhões de euros. 

6C) 
o 

dos hotéis fecham na época 
baixa e metade espera reabrir 
em março. Um em cada quatro 
não sabe quando reabrirá (Asso-
ciação da Hotelaria de Portugal). 

milhões de passageiros a me-
nos nos aeroportos portugueses 
até outubro, face a 2019. 
Só 16,7 milhões de viajantes 
passaram por Lisboa, pelo Por-
to, por Faro e pelas ilhas. 

Junho 
S MSS D  

1 2 [I] 4  
7 8 9  10  11 12 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 Cl 25 26 27 
28 0 30 

13 

Viagens e turismo já 
só esperam que 2021 
valha 50% de 2019 

O novo ano é pobre 
em pontes e fins de 
semana prolongados, 
mas vai ser a vacina 
a ditar a procura 
e as vendas 

TURISMO  Numa altura do ano em 
que muitos portugueses olhavam 
para o calendário do novo ano para 
marcar, estrategicamente, férias e 
escapadinhas para os 12 meses se-
guintes, a falta de confiança devi-
do à pandemia está a travar entu-
siasmos e mantém o setor das via-
gens e do turismo em suspenso. 
Será um ano em que a Páscoa ca-
lha mais cedo, o que não ajuda às 
escapadinhas para Sul, parco em 
fins de semana alargados e com os 
feriados de 25 de abril, 1 de maio e 
15 de agosto ao fim de semana. O 
único calendário para o qual hote-
leiros, companhias aéreas, opera-
dores e agentes de viagens olham, 
nesta altura, é o da vacinação. 

"Não houve perspetivas de me-
lhoria das viagens no fim de ano. 
Esperamos que, com a vacina, a 
Páscoa seja melhor que a deste 
ano e, no verão, já haja mais mo-
vimento. Se for metade de 2019, 
já é alguma coisa", adiantou fon-
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16 - Carnaval 

3 - Corpo de Deus 13 - St.° António 
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29 - São Pedro 
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5 - Implantação da República 

te da Associação Portuguesa das 
Agências de Viagens e Turismo 
(APAVT) ao JN. "Com todas as 
restrições nos diversos países, às 
quais se juntam a falta de con-
fiança dos viajantes, a procura é 
diminuta. Há sempre quem via-
je, mas é absolutamente resi-
dual", acrescentou. 

VOUCHERS POR USAR 
As viagens de 2020 canceladas ou 
adiadas, graças aos vouchers emi-
tidos em massa pela indústria ho-
teleira, agências de viagens e com-
panhias aéreas, poderão ser remar-
cadas em 2021. "Mas não conse-
guimos prever vendas, porque es-
tão a ser feitas a 30 dias", adiantou 
fonte de uma companhia de avia-
ção a operar em Portugal, que não 
quer ser identificada por "motivos 
de mercado". 

Na TAP, o movimento das festas 
baseou-se em "passageiros que 
vieram visitar os familiares e ami-
gos nesta época, regressando em 
janeiro". A procura de dezembro 
foi "crescente", mas não obrigou 
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Novembro 
S T Q Q S 

El 2 3 4 5 7 
8 9 10 11 12 111 14 

15 16 17 18 19 10 21 
22 23 24 25 26 .7 28 
29 30 

1 - Dia de Todos os Santos 

a voos extra. Apenas se adaptou a 
oferta "à medida das necessidades 
através da colocação de aviões de 
maior capacidade". 

A remarcação de viagens em 
2021 implicará alguma despesa 
para as agências e as companhias 
de aviação, mas a falta de uso dos 
vouchers pode significar um pro-
blema maior: no final do ano, os 
clientes poderão pedir o reembol-
so em dinheiro. Tal pode criar pro-
blemas de tesouraria às empresas, 
por isso, há quem esteja a estimu-
lar a remarcação com condições 
muito atrativas. É o caso da com-
panhia aérea SATA, que dá a facili-
dade na alteração gratuita da data 
de viagem todas as vezes que o 
cliente desejar, se o voucher que 
possui for utilizado na emissão de 
um bilhete até 31 de março. 

"A flexibilidade e o cancela-
mento sem custos são imprescin-
díveis para podermos trabalhar 
neste tempo de pandemia", ex-
plicou Nuno Mateus, diretor-ge-
ral do operador turístico Solfé-
rias. "Também os operadores es-

 

Abril 
S TQQS 

1  f211 
5 6 7 8 9 
12 13 14 15 16 r. 18 
19 20 21 22 23 24 
26 27 28 29 30 

2 - Sexta-Feira Santa 
4 -  Páscoa 
25 - Dia da Liberdade 

Agosto 
S TQQS 

2 3 4 5 6 
9 10 11 12 13 1 1 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

15 - Assunção 
de Nossa Senhora 

Dezembro 
S TQQS 

O2 3 5 
6 7  G  9 10 1 12 
13 14 15 16 17 1 19 
20 21 22 23 24 
27 28 29 30 31 

1 - Restauração da Independência 
8 - Imaculada Conceição 
25 - Natal 

tão a planear a oferta, com a sal-
vaguarda dos programas pode-
rem ser cancelados sem custos 
até perto da data de partida", es-
clareceu ainda. 

ÂNSIA DE VIAJAR 
Os portugueses estão ansiosos por 
retomar as viagens pré-pandemia, 
"sobretudo de maio em diante, 
portanto, mais focados no verão", 
explicou Pedro Quintela, diretor 
geral de vendas e marketing da 
AgênciaAbreu. Para garantir as re-
servas, estão a "criar propostas 
que oferecem maior segurança às 
reservas, nomeadamente através 
de seguros, de sinalizações de bai-
xo valor e de cancelamentos ou al-
terações sem gastos, até muito 
perto das datas de partida". 

Os destinos mais procurados são 
de lua-de-mel ("Maldivas, Zanzi-
bar e outras praias exóticas, devi-
do aos casamentos adiados em 
2020"), Nova Iorque e Miami e 
cruzeiros. A Disney continua a ter 
procura, tal como o Algarve e as 
ilhas portuguesas e espanholas.* 

Calendário feriados 2021 
E Feriados nacionais E Carnaval E Feriados locais (Santos Populares) Possibilidades de ponte/fim de semana pronlongado 

INFOGRAFIA JN 

Erika Nunes 
erika@jn.pt 
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Operadores, 
agências e 
companhias 
aéreas contam 
com mais 
movimento 
depois da Páscoa 
e perto do verão 

VOZES 

Cristina Siza-Veira 
Diretora Executiva da Associa-
ção da Hotelaria de Portugal 

"Se, em 2021, 
tivermos metade do 
negócio de 2019 e o 
dobro do que 
tivemos em 2020, já 
será o princípio de 
alguma recuperação 
para a hotelaria. Já 
seria um bom ano 
face ao que tivemos" 

Pedro Quintela 
Diretor de Vendas e 
Marketing da Agência Abreu 

"Os nossos clientes 
dão-nos sinais de 
querer viajar, por 
isso, acreditamos que 
2021 já vai ser ano de 
alguma recuperação. 
Para os ajudar na 
decisão, temos vindo 
a criar propostas que 
oferecem maior 
segurança às suas 
reservas" 

Nuno Mateus 
Diretor-geral da Solférias, 
operador turístico 

"Acreditamos que, 
em maio ou junho, 
deve começar a haver 
procura para as 
férias. Não será tanta 
como em 2019, mas 
já será o início da 
recuperação. A oferta 
deverá ser de cerca 
de metade da que 
havia em 2019, agora 
com flexibilidade 
para cancelamentos 
mais perto das datas 
de partida" 
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RUI MIGUEL NABEIRO 
CEO do grupo Delta Cafés 

Sempre gostei da frase de Peter Drucken "A melhor 
maneira de prever o futuro é criá-lof 

Penso que esta .frase nunca foi tão pertinente como 
perante a situação em que nos encontramos e em que 
se ti mia essencial reforçar os pilares sob,re os quais 
querem( is fazer crescer o nosso futuro. E tempo de 

rever oportunidades, quebrar barreiras, lutar pelo que 
se acredita, concretizar e abraçar novas escolhas, 
preservando o que de bom este ano nos trouxe, 

apesar de todos os desafios que nos impôs. 
Para ter um ano novo, é preciso novas atitudes e 

teremos 365 novas oportunidades de nos tornarmos 
melhores e para sermos criativos nas nossas escolhas, 

para que elas reflitam o futuro mais seguro e 
consciente que todos queremos. 

EUA CUMPRE 
Comissão Europeia e FM1 apontam subida de 3,4% 

Depois de um ano de incerteza, as 

estimativas apontam para um cres-

cimento dos Estados Unidos de 

3,4% em 2021. Os líderes nacionais 

dividem-se, com 45,2% a acreditar 

que ficará acima e 42,8% em linha. 

Acima Pior do que 
do previsto o previsto 
45.2% 12% 

Em linha 
com o previsto 
42,8% 

PRIMEIRA LINHA COMO OS LÍDERES VEEM 2021 

166 
líderes 
antecipam 

2021 
O ano de 2020 colocou desafios sem precedentes, 
transversais à sociedade e à economia como não 

havíamos antes experimentado, constituindo 
um verdadeiro teste à resiliência de todos nós, 
das empresas e dos seus modelos de negócio. 
Para que 2021 seja o ano de retoma que todos 

desejamos, temos de assumir este teste como unia 
oportunidade para fazer as transformações 

necessárias e começar a construir o futuro hoje. 
Na Galp, o caminho que em devido tempo trilhamos, 
centrado na transição energética e num modelo de 

negócio mais sustentável, suportado nas 
competências das nossas pessoas, na inovação e na 
digitalização, permite-nos ter a confiança de que 

estamos mais bem preparados para o desafio pós-

 

-pandémico. Sabemos que as decisões de hoje são a 
chave para que a transição energética seja uma 
realidade em Portugal e no mundo, devendo ser 

economicamente sustentável, socialmente justa e 
tecnologicamente neutra. E a Galp tem 
o pé no acelerador e as mãos no volante. 

2020 foi um ano diferente. 
E, como tal, 2021 é de esperança. 
Um renascimento que é esperado 
pelos líderes nacionais. Pelo 
12.0  ano consecutivo, o Negócios 
realiza um inquérito para saber as 
perspetivas para o ano que agora 
entrou. Foram 166 os líderes que 
aceitaram responder. 

Controlo 
da pandemia 
e recuperação 

parcial 
da economia 

mundial. 

ANTÓNIO PIRES DE LIMA 
Presidente executivo da Brisa 

CARLOS GOMES DA SILVA 
Presidente executivo da Galp Energia 

Espero que a 
partir do segundo 
semestre de 2021 

a atividade 
comercial e 

industrial do país, 
com exceção do 
turismo, volte 

a níveis de 2019. 

LUÍS SALVATERRA 
Diretor-geral Intrum Portugal 

ISABEL MOTA 
Presidente da Fundação 

Calouste Gulbenkian 

Início 
da recuperação 

económica, baseada 
num modelo de 

desenvolvimento 
assente nos objetivos 

de redução 
das desigualdades 

e no combate 
às alterações 
climáticas. 

1.:spera-se que o ano de 2021 seja 
de alguma animação económica. 
Ainda assim, estão em equaço 
di‘erSOS cenários e estaremos 

sempre dependentes da evolução 
da pandemia. A resposta europeia 

deve finalmente chegar e criar 
um impacto global positivo. 

À prioridade do ponto de ‘ista 
económico deve passar pela 
recuperação da confiança 

e impulso ao consumo, de modo 
que se crie riqueza e não se 
acciitucm desigualdades 

e aumento de desemprego. 

LUÍS ONOFRE 
Presidente da APICCAPS 

Recuperação 
gradual da 
economia. 

JOÃO CARVALHO 
Presidente da 
Autoridade da 
Mobilidade e dos 
Transportes 
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ZONA EURO INCÓGNITA 
Comissão Europeia e FMI esperam subida de 4,7% 

Ainda que a maioria dos inquiridos 
acredite que a Zona Euro vai conse-
guir alinhar o crescimento com os 
4,7% previstos, há ainda uma mar-
gem de 31% a apontar para um re-
gisto pior do que o esperado. 

PORTUGAL PESSIMISTA 
Previsões apontam para subida média de 5,77% 

Os líderes nacionais estão mais pes-
simistas para Portugal,já que meta-
de dos inquiridos acreditam que o 
país vai ter pior desempenho do que 
os 5,77% de crescimento médio es-
perado por Bruxelas, FM I e Governo. 

Acima Pior do que Acima Pior do que 
do previsto o previsto do previsto o previsto 
12,7% 31% 6.6% 50% 

Em linha 
com o previsto 
56.3,1/4, 

*Em linha 
com o previsto 
43.4% 

Fonte: Inquérito Negócios 2021 

2 'I' —2 Zet  —21•, 

ar 

FRANCISCO SEIXAS DA COSTA 
Embaixador e consultor estratégico 

Ano para avaliar a nova atitude 
americana face 

ao mundo, o efeito real 
dos estímulos financeiros 

na Europa e o saldo 
das consequências 

da pandemia no tecido 
económico nacional. 

PEDRO SOARES DOS SANTOS 

Presidente do grupo Jerónimo Martins 

Sabemos que nos esperam tempos muito difíceis 
do ponto vista económico e social. Portugal assumirá 

a presidência cia União Europeia num momento 
especialmente adverso em que será preciso ter 

a capacidade de agregar vontades e articular esforços. 
Estamos perante uma nova realidade que exige de todos 

capacidade estratégica e de execução, compromisso 
e também esperança. A história tem-nos mostrado 

que os momentos de dificuldade podem ser também 
oportunidades de mudança para melhor, se houver 

coragem para fazer as escolhas certas. 
2021 será determinante para perceber se estamos à altura 

das circunstâncias e se temos, enquanto sociedade, 
a sabedoria, a flexibilidade e a resiliência para gerir 

na incerteza sem perder de vista o longo prazo. 

Ano de recuperação 
generalizada, mas não 

uniforme. Mais forte em certos 
países que noutros, mais forte 
em certos setores que noutros. 

SÉRGIO VASQUES 
Professor da 
Faculdade 
de Direito 
da Universidade 
Católica 

PAULA PANARRA 
Diretora-geral 

da Microsoft Portugal 

2021 será um ano de recuperação, 
não só económica, mas também social 
e até individual. Espero ainda que seja 

um ano em que aproveitamos esta 
oportunidade para fazer diferente, 
para sairmos da crise mais fortes e 

para reimaginar o futuro. Um futuro 
onde nos preparámos, como país, para 
uma economia cada vez mais digital e 
global, e que o fizemos de uma forma 

sustentável e inclusiva. 

PEDRO CASTRO E ALMEIDA 

Presidente executivo 
do santander Portugal 

2021 será o ano da 
transição para o mundo 
pós-pandemia, com as 
vacinas a. contribuírem 

positivamente para 
unia recuperação 

da confiança 
e, consequentemente, 

da atividade económica.. 
Contudo, será ainda 

um ano marcado 
pela pandemia, em que 

alguns dos efeitos se farão 
sentir, em especial ao 
nível do desemprego. 
Assim, o Mecanismo 

Europeu de Recuperação 
e Resiliência deve ser 
rapidamente posto em 

prática, para mitigar esses 
efeitos e, em particular, 
criar as condições para 

uma recuperação 
sustentada e geradora 

de riqueza 
de forma equitativa, 

que promova a melhoria 
das condições de vida. 

[In 21)2 é prioridade cia Autoridade da C< >no wrência 
continuar a defender a economia portuguesa de práticas 
que lesam o bem-estar do consumidor, mantendo o foco 
em práticas ant ieoncorrenciais. Isto porque será um ano 

de prováveis dificuldades económicas para muitas 
Famílias A pol Uic.a de concorrência contribui para que 
estas possam ter maior escolha em termos de preço e 
qualidade. l '( Ir outro lado, a AcIC contribuirá para a 

retoma da eco lb Mllia através cio reforço de 
recomendaeCies que visam eliminar barreiras 

desnecessárias a inicia t iva económica e prolissiong 
Eliminando barreiras nas profissões, o desemprego 
poderá ser reduzido ao permitir mais facilmentea 
reinvenção profissional de cada um. Eliminando 

barreiras à inovação, as economias da União Europeia, 
incluindo a nossa. p> derão recuperar cio ano de 2020 

com a confiança suficiente para a próxima década. 

Sempre 
a crescer e aumento 

da confiança dos 
consumidores. 

2021 vai ser um ano para nos adaptarmos 
a várias mudanças que vão perdurar para além da pandemia. 

Passada a fase aguda que nos apanhou a todos de surpresa, vamos 
progressivamente incorporar novos liúbi tos nas velhas rotinas. O digital e a 

consciência cia sustentabilidade ambiental ganharam um ímpeto nunca 
visto. Comparo a covid-19 ao impacto do meteorito que levou à extinção dos 

dinossauros, permitindo, assim, o despertar de novas formas de vicia. 

JOÃO CORTEZ 
DE LOBÃO 
Proprietário 
da Herdade 
Maria da Guarda 

Continuará a ser um ano 
surpreendente e desafiante, 

em que as prioridades se reforçam: 
1) As nossas pessoas: 

a sua segurança, a formação, 
odesenvolvimento de talento, 

a flexibilidade e motivação; 
2) Servimos os nossos consumidores: 
ouvindo as suas novas necessidades, 
e trazendo inovação; 3) Temos um 
impacto positivo na comunidade: 

ao nível da sustentabilidade, 
igualdade e inclusão, apoio social. 

MARGARIDA MATOS ROSA 

Presidente da Autoridade da Concorrência (AdC) 

MARIA DO CARMO FONSECA 
Presidente do Instituto 
de Medicina Molecular e professora 
da Faculdade de Medicina da UL 

CLÁUDIA LOURENÇO 
Diretora-geral da Procter & Gamble 
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VIRGÍLIO LIMA 
Presidente do Montepio Geral - Associação Mutualista 

Será um ano ainda de transição 
para a normalidade, muito marcado 

no primeiro trimestre pela pandemia. 
A partir do início do segundo semestre, 

com a vacinação já mais alargada, 
subirão os níveis de confiança, 

e alguma procura, que foi contida 
no período da pandemia, dinamizará 

a economia e a confiança. 

Recuperar a perda da procura 
na utilização do transporte 
público em modo metro, 
continuando a promover 

a mobilidade urbana, 
sanitariamente segura 

e ambientalmente sustentável. 
Continuar a investir na melhoria 

da oferta dando continuidade 
aos investimentos já em 

execução e preparar novos 
investimentos ao abrigo 

dos novos programas da União 
Europeia, I '1 ZR e do PNI. 

VÍTOR DOMINGUES DOS SANTOS 

Presidente 
do Metropolitano de Lisboa 

2021 receberá de forma diferida 
os principais impactos provocados pela 

covid-19. Viveremos um quadro complexo 
que exigirá de todas as lideranças: 

1) Uma capacidade acrescida de gerar 
consensos num quadro de baixo nível 

de previsibilidade; 
2) Tomadas de decisão atempadas 

que mitiguem riscos futuros. 
41~ 

ÂNGELO RAMALHO 
"Chairman" e CEO da Efacec 

166 
líderes 
antecipam 

2021 

VACINA VAI SER 
GENERALIZADA 
Inquérito a 166 decisores 

Os líderes nacionais acreditam que 
em 2021 vai haver uma vacina con-

tra a covid-19 generalizada, mas 

38% ainda acreditam que será limi-

tada a alguns países e a algumas 

pessoas. 

Generalizada A vacina não 
61,4% será eficaz 

0,6% 

• Limitada a alguns 
países e a algumas pessoas 
38% 

RESTRIÇÕES ACABAM 
50 NO Z.° SEMESTRE 
Quando espera fim das restrições? 

A larga maioria dos responsáveis 

nacionais só espera o fim das res-

trições no segundo semestre. Ain-

da assim, quase 23% esperam que 

tal aconteça ainda na primeira me-

tade de 2021. 

No primeiro 
semestre 
22,9% 

h; 
*Só em 

2022 
113% 

No segundo 
semestre 

63,8% 

Um ano com algumas incertezas, mas em que 
os efeitos da pandemia se irão fazer sentir ainda 

de forma clara. Um ano em que a definição 
de um rumo claro e motivador pode ser importante 

para catalisar as energias que temos e aproveitar 
as oportunidades que também existem. 

Um ano de esperança, em que algumas mudanças 
de paradigma podem ajudar a posicionar melhor 

Portugal como destino atrativo e sustentável, não só 
do ponto de vista climático ou turístico, mas também 

para o investimento, com uma grande aposta 
nos portugueses e nas suas capacidades. 

ROGÉRIO CAMPOS HENRIQUES 
CEO da Fidelidade 

CRISTINA PORTUGAL 
Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

Com expectante entusiasmo. Este ano exigiu dos cidadãos, 
nos papéis que desempenham, pessoal ou profissionalmente, 
níveis de adaptação e de entrega ímpares, (desejavelmente) 

irrepetíveis. Repentinamente confrontados nos planos, modos 
de ação e reação, todos se ajustaram para prosseguir nas novas 

circunstâncias. Individualmente, enquanto sociedade 
e economia, 2020 deixa lesões. O ano 2021 terá ainda tensão, 
aliviada pela esperança dum fim para a pandemia. Que trouxe 

lições, aprendizagem e crescimento. Para reter ao moldar 
o futuro. E para, obrigatoriamente, iniciar a superação. 

Com moderado 
otimismo e com 

perspetivas 
que a lei laboral 
seja adequada 

a uma realidade 
pós-troika 

onde deixámos 
de ser uma 

nação tutelada. 

PAULO MARCOS 
Presidente do SNQTB 

e SAMS Quadros 
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LUÍS PORTELA 
"Chairman" da Bial 

2021 vai ser 
um ano cheio 
de desafios 

em que 
vamos ter 
de fazer 

um esforço 
enorme para 
a recuperação 
da economia. 

TELETRABALHO PASSA 
A SER MAIS COMUM 
Mesmo quando pandemia passar 

Mais de 78% dos líderes nacionais 
dizem que o regime de teletrabalho 
devia passar a ser mais comum 
mesmo depois de ultrapassada a si-
tuação pandémica para a qual o 
mundo foi atirado em 2020. 

Sim 
78,3% 

28,9% 21,7% 
Fonte: Inquérito Negócios 2021 

Um ano em que ternos de 
transformar a saída da crise 

numa oportunidade para 
reimaginar o nosso país, 
redefinir novos modelos 

de negócios para as nossas 
empresas e para nós, 

como cidadãos, darmos mais 
importância ao combate 

à desigualdade, mais atenção 
à proteção clo ambiente 

e à sustentabilidade 
da economia. 

,1111111̀  

ANTÓNIO BERNARDO 
Presidente da Roland Berger 

TELETRABALHO COM 
ESTES CONTAGIOS 
Se os níveis de infeções se mantiverem 

Quando questionados se o teletra-
balho deve manter-se enquanto os 
contágios estiverem próximos dos 
atuais níveis, mais de 70% respon-
dem afirmativamente. Mas há qua-
se 29% a responder o oposto. 

Sim 
71.1% 

• Não 

Será desafiante 
para qualquer setor 
mas principalmente 

os dependentes 
da vacina, 

como o turismo, 
hotelaria, 

restauração, 
comércio, ensino. 

"Depois da tempestade vem a bonança?' 
A seguir às grandes crises, é normal assistir-se 
a grandes avanços. Após a importante reação 

científica e tecnológica internacional à atual crise 
pandémica, será desejável e aparentemente 

crível uma reação económica e social. Deseja-se 
que os povos em geral e, nomeadamente, os 
portugueses saibam redinamizar a economia 

e que o façam de uma forma harmoniosa, 
em crescente respeito pelo seu semelhante, 

pelos outros animais e pela natureza em geral. 

• Não 

BRUNO FERREIRA 
Co-managing partner da PLMJ 

A recuperação da economia vai ganhar tração com 
a erradicação da pandemia. Com as campanhas 

de vacinação bem-sucedidas„a recuperação no segundo 
semestre poderá ser forte. E BCCessií rio garantir que 
muitas empresas não morrem por falta de liquidez 

e que conseguem manter o emprego necessário para 
a retoma da atividade. Os trabalhadores em lay-off 

ou no desemprego têm de se manter ativos em programas 
de formação. O início de projetos previstos no plano 

de recuperação é essencial para suster os efeitos negativos 
na atividade económica e no emprego e poderá ajudar 

a preparar a economia para um futuro mais competitivo, 
resiliente e sustentável. 

A recuperação 
económica em 2021 
continuará a estar 

muito ligada à evolução 
da pandemia. 

Assumindo que as 
vacinas são eficazes, 
Portugal não se pode 
atrasar no processo 
de vacinação senão 

os setores do turismo 
e da restauração 

continuarão muito 
prejudicados. 

CARLOS MARINHEIRO 
Vogal do Conselho 

das Finanças Públicas 

A Europa 
terá uma 

oportunidade 
de ouro para 
fazer crescer 

a sua influência, 
já que terá 
um papel 

fundamental 
na intermediação 

entre os EUA 
pós-Trump e uma 
China fortalecida 

pós-covid. 
Essa influência 
já é sentida, por 
exemplo, na área 

da regulação 
do "Big Tech" 

(combate à 
desinformação, 

reforço 
da privacidade 

e restrições 
aos abusos 
de posições 

dominantes), 
em que está 

a ser emulada 
pelos EUA 

e pela Austrália. 

Num cenário otimista, 
penso que estamos perante 
uma recessão de 2 a 3 anos. 

Num cenário pessimista, 
vamos ter alguns países 

a entrar em "default" e grande 
instabilidade financeira. 

Num cenário catastrófico, 
mas infelizmente possível, 
vamos ter hiperinflação, 

crescimento rápido 
da pobreza extrema 

e do populismo, 
com riscos para a paz. 
Os países com bolsos 

suficientemente fundos 
para manter o tecido 

económico hibernante 
durante os "lockdowns", 

como o caso da Alemanha, 
vão ver a sua procura interna 
crescer mais rapidamente e 
serão os ganhadores desta 
crise. Infelizmente, esses 

países têm também 
uma balança comercial 

excedentária, pelo que terão 
um efeito limitado sobre a 

economia europeia e mundial. 
Para os outros, a quebra 

do consumo e o desemprego, 
que foram espoletados pelos 
"lockdowns", vão continuar 
a alimentar-se mutuamente 

mesmo depois de a pandemia 
ter sido controlada, já que 

o ecossistema de micro 
e PME sairá rarefeito da crise 

e terá de se reconstruir -

 

uni processo demorado. 
E previsível que parte 
do pequeno comércio 

e restauração seja 
definitivamente tomado 

pelas grandes superfícies -

 

com impacto negativo 
sobre o emprego e o turismo. 

E previsível que parte 
dos turistas internacionais 

assumam novos hábitos 
de turismo local e não se vê 
porque Portugal continuaria 

a estar na moda depois 
do choque atual. Isso irá 

criar um "feedback" negativo 
de redução de turismo 

e redução de restaurantes 
e hotéis. 

• 2 

GILBERTO JORDAN 
CEO do André Jordan Group 

FERNANDO ALEXANDRE 
Professor da Universidade do Minho 

FRANCISCO PEDRO 
BALSEMÃO 

CEO da I mpresa 

JOÃO CARDOSO 
CEO da 

Teleperformance Portugal 
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JOSÉ GALAMBA DE OLIVEIRA 
Presidente da APS - Associação Portuguesa de Seguradores 

2021 será um ano de grande incerteza. 
Incerteza porque não sabemos como 

vai evoluir a pandemia, incerteza 
relativamente à execução e eficácia 

do programa de vacinação em massa que 
se vai iniciar, e incerteza relativamente 
à evolução da crise económica e social. 

Mas se houver boas notícias na evolução 
da crise sanitária no primeiro semestre, 

podemos ambicionar um segundo 
semestre de recuperação económica 
fruto do aumento da procura de bens 
e serviços alicerçada na recuperação 

da confiança dos consumidores. 

2020 foi um ano de surpresas 
e mudanças radicais que impuseram 

que toda a sociedade 
se reinventasse, se adaptasse 

com muita persistência, paciência 
e resiliência. 2021 será um ano com 
mais luz e esperança! No entanto, 

temos de continuar focados e 
devemos, com prudência, ao mesmo 

tempo que a tempestade acalma, 
estar atento a novas oportunidades! 

HELENA PAINHAS 
CE0 da Painhas 

zino de 2021 será um ano com os seus 
desafios únicos, que enfrentamos com 

confiança. Todos os anos novos desafios 
surgiram e vemos que no próximo 
será ainda mais essencial pensar 

globalmente, reforçando e diversificando 
as estratégias de mercado, para proteger 
o Laskasas Group da volatilidade atual 
e manter a tendência de crescimento. 

Ao ter-se instalada uma forte 
recessão no país, na Europa 
e no mundo, haverá fortes 

riscos, mas também muitas 
oportunidades. Julgo que 
em Portugal haverá urna 

correlação, quase perfeita, 
entre a aplicação generalizada 

de urna vacina para 
ultrapassar a pandemia 

e a recuperação económica, 
até porque os fundamentais 
para o futuro crescimento 
económico mantêm-se. 

As empresas que tiverem 
aproveitado esta crise para 

adaptar a sua forma de estar, 
aumentar o nível 

de digitalização dos seus 
processos e oferta, manter 

equipas coesas e preparadas 
para crescer, vão vencer 

esta nova batalha. 

CELSO LASCASAS 
CEO do grupo Laskasas 

2021 vai ser um alio de esperança 
e retoma de confiança dos consumidores. 

No entanto, o consumidor mudou. 
Mudou em termos de hábitos, 

necessidades e até de prioridades. 
Irão surgir novas formas de traballiir, 

novas oportunidades de mercado e i i\ os 
costumes profissionais. Ao mesmo 
tempo, irão reduzir-se/extinguir-se 

algumas atividades, que terá um impacto 
económico ainda imprevisível. Toda 

a mudança é difícil, e serão necessários 
meses/anos para nos adaptarmos 

e voltarmos a ter alguma 
estabiliclade/crescimento económico. 
Isto será diferente de país para país, 
e, sem dúvida, os países mais ágeis 

a adaptarem-se (em particular no setor 
da educação (secundado e universitário) 

serão os primeiros a sair desta crise. 

166 
líderes 
antecipam 

2021 
Como um ano de 
oportunidades 

e novos desafios. 

41k, 
RODRIGO SIMÕES DE ALMEIDA 

CEO da Marsh Portugal 

MANUEL MARIA BRAGA 
CE0 da 'movendo 

2021 será um ano 
de oportunidades: 

- A nível global, de se redesenharem 
as relações internacionais, com 
vista a uma maior convergência 

política e de políticas económicas 
e ambientais; 

- A nível europeu, para se repensar 
a Europa, o que ela representa 

e como pode crescer, 
na ressaca do Brexit; 

- Em Portugal, para que 
se reforce uma imagem 

de país inovador, empreendedor 
e com recursos altamente 
qualificados, que permita 
um crescimento cada vez 

mais autónomo de um 
turismo de massas. 

SÉRGIO PEREIRA PEDRO RUTKOWSKI 
"Managing director" da Free Now Portugal CEO da Worx 
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O regresso da Esperança 
nas múltiplas vertentes. 

Na Saúde, com 
a vacinação contra 

a covid-19. Na economia, 
2021 traz também. 

esperança 
no restabelecimento 

internacional de alianças 
comerciais e políticas, 

nomeadamente no 
reforço das relações da 
Europa com os Estados 

Unidos da América. 
A recuperação da 

economia europeia 
beneficiará dos fundos 
europeus, consentindo 

ao bloco europeu 
e a cada um dos seus 
Estados-membros 
maior resiliência. 

Num contexto sanitário 
e internacional 
mais favorável, 
os empresários 

portugueses saberão 
responder da melhor 

forma, proporcionando 
um melhor ano 

para todos. 

tY 

LUÍS MIGUEL RIBEIRO 
Presidente da AEP - Associação 

Empresarial de Portugal 

( 
INÊS DE SOUSA REAL 

Deputada do PAN 

ALEXANDRE MEIRELES 
Presidente da ANJE 

Vejo 2021 ainda como 
um ano de muita incerteza. 
A recuperação económica 

dependera ainda muito 
dos resultados da vacina, 

e dos resultados da contenção 
da pandemia. Vejo como 
um ano muito difícil para 

os empresários portugueses, 
vejo com alguma preocupação 

a possibilidade 
de instabilidade social, 
e vejo um ano em que 

será fundamental apostar 
na formação e capacitação 
digital. Como fator decisivo 
e preponderante, manter, 

no máximo possível, 
oemprego em Portugal. 

Incógnita Caos ç(-  Addpta á , 

Resiliência ca6 
Pós-pandemia resistir 

Incerto 
Recessão 

'
são

: "Pell° Reimaginar 
Transformaçãot Vulnerabilidade ;,„ _ Alívio 

Melhor Convalescença New Retorno 
begInning LUTA  Retoma 

I m p
ea
r e v

b
í
e
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a
el 

Cobichlo."PI '''ll'i'd'''1'' 

Oportunidade  E 
ANORMAL  speran 

Aguentar Improvável ásco Desconfiança 

fria Fenix luz Desgraça
Recuperar Traumático Exigente 

Edificar Digital Otimismo Transição 
Reinicio 

Vacina  Recuperação  normalidade 

Inovador Imunidade Bolina Perseverança Regenerador 

Recomeço  Incerteza Desafiante  Navegar IMPREVISÍVEL Aceleração 

JORGE ARMINDO 
CEO da Amorim Turismo 

2021 é ano de esperança 
Os 166 líderes nacionais perspetivaram, numa úni-
ca palavra, o ano de 2021. Se nos três anos anterio-
res a palavra escolhida foi desafiante, para 2021 so-
bressai a Esperança. Desafiante é também uma das 
características mais escolhidas, mas depois de um 
ano pandémico, em que o mundo foi atirado para pa-
ragens económicas, mortes por covid-19, e confina-
mentos generalizados, os líderes apontam, além da 
Esperança, para o caminho da recuperação e da con-
fiança. Ainda que se espere, também, alguma incer-
teza à mistura. Há quem prefira olhar para 2021 
como o ano do reinício e do recomeço. 

ão muito diferente 
de 2020. 

CRISTINA SOUSA 
Presidente da Associação Abraço 

Determinação a 
caminho da retoma. 

Depois de um ano 
muito difícil a vários 

níveis - sanitário, 
social, económico 

e financeiro -

 

deverá iniciar-se 
urna recuperação, num 

ambiente de grande 
incerteza, que será lenta 

e que requererá 
urna grande capacidade 

de reflexão, 
de aprendizagem, 

de reinvenção 
e de resiliência. 

CLÁUDIA CARVALHO 

Administradora executiva 
da Universidade Portucalense 

decisivo 

Desafio acreditar Superação Confiança standby 
Esperançoso  Indefinido DeterDmiifnícaçiião 

S l d Salvador 

ç a Híbrido 

PREOCUPANTE 

SEBASTIÃO LANCASTRE 
CEO da EasyPay 

2021.0 dinheiro que não se toca. As novas formas 
de fazer pagamentos hoje (wallets, QR codes, cartões 

contactless, checkouts, etc.) vão consolidar-se em 
2021, continuando a reduzir a necessidade da moeda 

física, e o aumento da satisfação da experiência do 
consumidor. Nos negócios online vejo o crescimento 
de novos modelos, novas soluções e funcionalidades 
de pagamento, como as subscrições, os marketplaces 
digitais, os processos de checkout, etc. Nos negócios 

offline, e em Portugal, acredito que assistiremos 
a um aumento da penetração da digitalização 

dos pagamentos, pelos enormes benefícios 
de ganhos de sinergias e redução dos custos. 

O ano irá começar a partir 
de abril! Até lá é preparar 

as empresas para 
oarranque. Terminar 

a criação de novos 
processos e procedimentos 
conducentes a uma melhor 

eficácia e eficiência das 
organizações para que, 

principalmente no segundo 
semestre, se consiga 

recuperar parte do que 
se irá perder nos primeiros 

meses de 2021. 

MIGUEL VELEZ 
CEO da Unlock Boutique Hotels 

Um ano de grande 
instabilidade económica, 

social e política. Tem de ser 
um ano de viragem para um 
modelo de desenvolvimento 

mais sustentável e da mudança 
de hábitos que evitem novos 

surtos epidemiológicos. 
Até aqui os Estados não estão 
empenhados nessa mudança, 

pelo que poderemos estar 
a caminhar para o declínio 
ainda mais vertiginoso da 

perda de biodiversidade e da 
degradação dos ecossistemas 

se não soubermos retirar 
a devida aprendizagem 
deste surto pandémico. 

Um ano: com a pandemia 
a ser controlada até ao 
terceiro trimestre; com 

imensas empresas ligadas a 
alguma indústria, ao turismo, 

restauração e comércio, 
a falirem; desemprego em 

crescimento na medida em 
que as falências ocorrem; 

retorna forte a iniciar no 3.° 
trimestre e fortíssima a partir 
do 4.°; início de negócios que 
tomarão o lugar dos que não 

aguentaram a prolongada 
falta de receitas. 

PEDRO GOUVEIA 
Administrador da Produtiva 
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Desemprego 
~~~ 
Deterioração da economia 
1111"  
Instabilidade social 
iii~e~~1.1 
Instabilidade financeira e dos mercados 

42 

53

 
Alterações climáticas 

32 
Instabilidade geopolítica 

28 

24 
Proteccionismo e encerramento de fronteiras 

18 
&vilã ão dos preços 

Desagrqgação na Zona Euro 
mei 6 
Migrantes 
111111 6 
Guerra 
III 2 
•
Al

2
teração da política monetária 

Ciberataques 

160 

O sucesso na superação dos desafios exigentes 
que ternos pela frente depende muito do foco que 
tivermos nos fatores que controlamos. Em 2021, 
Portugal deve reinventar-se antes de inventar, 
apostando em setores com valor acrescentado 

nacional e cujo potencial de crescimento dependa 
mais de nós do que dos outros, deixando 

de nos impor a nós próprios essas limitações 
ao crescimento. Nessa medida, a terra e a sua 

exploração sustentável, do ponto de vista 
ambiental, social e económico, é urna das faces 

para enfrentar esses desafios. 

0 > 

JORGE DE MELO 
CEO da Sovena 

166 
líderes 
antecipam 

2021 

Acredito que 
podemos ter uma 
surpresa positiva 

em termos de 
economia com 
a generalização 

das vacinas. 

4,4ww
 

110. 

GABRIEL COIMBRA 
"Country manager" da IDC 

PANDEMIA CONTINUARÁ A SER 
O MAIOR RISCO PARA O MUNDO 
Fatores que vão ser os principais riscos para o mundo em 2021. Número de respostas 

A pandemia vai continuar, em 2021, a ser o principal risco para o mun-
do, a que se segue o desemprego. Há um ano, quando nada fazia pre-
ver o que iria ser 2020, os líderes esperavam instabilidade geopolítica. 

Pandemia 

JOSÉ LUÍS ALONSO MOSQUERA 
Diretor-geral da PSA Mangualde 

Muito 
incerto 

e instável. 

O ano de 2021 
será marcado 

pelo início 
da recuperação 

económica. 
E importante 

que as empresas 
se mantenham 

competitivas, com 
capacidade para 

atrair investimento, 
talento, e assim 

gerar mais emprego. 
MIGUEL MATOS 

Diretor-geral da Tabaqueira 

O fim 
da pandemia 
vai marcar 

o início 
dos novos 
"Roaring 

Twenties". 

PEDRO SANTA CLARA 
Diretor da 42 Lisboa 

86 

73 

2021 continuará a ser um ano marcado pela evolução da pandemia. 
Mas creio que a disseminação da(s) vacina(s) terá efeito determinante. 
Acredito que, pelo menos nas economias ditas mais desenvolvidas, se 
observará urna aceleração económica acentuada a partir do segundo 

trimestre, reforçando-se no segundo semestre. Espero melhorias do clima 
social e o regresso do otimismo, incluindo recuperação gradual da mobilidade 

internacional. Apesar deste cenário, permanecerão alguns riscos, 
nomeadamente ao nível do maior endividamento e do menor rendimento 

disponível, minimizados (no curto prazo) pelos pacotes de estímulos 
e políticas monetárias acomodatícias. 

MIGUEL GIL MATA 
CEO da Sonae Capital 

FRANCISCO CALHEIROS 
Presidente da confederação do Turismo de Portugal 

O ano de 2021 será de grande incerteza. A economia 
mundial ainda estará sob grande pressão e a retoma 

económica poderá começar a dar alguns sinais positivos, 
mas a um ritmo lento. O início da vacinação será 

fundamental para recuperar a confiança nos mercados 
financeiros, mas não terá um efeito imediato. O turismo 

tem sido uma das atividades mais afetadas pela pandemia 
porque depende em grande parte da deslocação 

entre países. Contudo, estamos confiantes. 
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GONÇALO REBELO DE ALMEIDA 
Administrador do Vila Galé Hotéis 

O setor do turismo 
foi definitivamente 
dos mais abalados 

em 2020, 
tendo atingido 

quebras na ordem 
dos 70%. Mantemos 

algum otimismo 
que o segundo 

semestre de 2021 
já marcará o início 

da recuperação, 
esperando-se que 
em 2023 sejam 

atingidos os níveis 
pré-pandemia. 

É difícil antecipar expectativas: 
tudo dependerá da evolução da 

situação pandémica e do impacto 
que o fim das moratórias de crédito, 

previstas para setembro, terá 
no mercado. Teremos um grande 

desafio decorrente das 
consequências da pandemia 

no tecido empresarial português e 
no mercado laborai, bem como no 

segmento comercial e de escritórios 
que decerto assistirão a mudanças 

decursivas de novos hábitos ora 
adquiridos. Mas tenho algum 

otimismo, resultante da sanidade 
do setor. Se na última crise 

que atravessámos havia excesso 
de oferta e de exix)sição dos 

proprietários ao setor financeiro, 
desta vez a realidade é diferente, 

pois continuam a faltar no mercado 
ativos que possam dar resposta 
à contínua e crescente procura 

por parte cia classe média 
e média baixa, que prosseguem 
sem conseguir encontrar casas 
à medida das suas necessidades 

e possibilidades. 

Deterioração da economia  

Descontrolo das contas públicas 

pandemia 
66 

Instabilidade social 
32 

68 

2021 será um ano extremamente difícil, a nível social e económico, 
para todos os setores, devido aos impactos causados pela crise 
de saúde pública. Paralelamente, e no caso particular da Altice 

Port ugal, a empresa tem responsabilidades acrescidas na 
manu tenção do seu crescimento, da sua sustentabilidade e da sua 

liderança destacada no setor das telecomunicações, sendo que 
oatual contexto definido pelo regulador para o processo cie 

implementação do 5G terá consequências muito difíceis para o 
setor no próximo ano. O momento de imprevisibilidade regulatória 

do setor trará estes impactos profundos, nomeadamente 
no investimento futuro e 110 posicionamento do setor enquanto 

alavanca cia economia e (1;1 sociedade. Para fazer face a esta 
realidade, a Altice Portugal tem plena noção da necessidade 

de grande capacidade de adaptação à mudança, de resiliência e de 
transformação. No entanto, a Altice Portugal terá a manutenção 
e consolidação na liderança no setor como o seu principal foco. 

ALEXANDRE FONSECA 
Presidente executivo da Altice Portugal 

DESEMPREGO É MAIOR RISCO 
PARA PORTUGAL 
Número de respostas sobre os principais riscos para o pais em 2021 

A deterioração da economia continua a ser das maiores preocupações 
dos líderes para Portugal. Mas este ano é o desemprego que passa a es-
tar no cimo dos maiores riscos que Portugal enfrenta em 2021. 

Desemprego 

Falta de financiamentp 
 4 

Crise bancária 
18 

Alterações climáticas 

Queda do 
9

Governo 

Evolução dos preços 
6 

Instabilidade geopolítica 
MI 5 
Alteração na política monetária 
11 
Escalada nos preços dos combustíveis 
1 1 

Fonte Inquérito Negócios 2021; Número de respostas (houve quem desse mais do que uma resposta) 

EDUARDO OLIVEIRA E SOUSA 
Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal 

Com muita preocupação. Seria necessário uma 
objetividade e pragmatismo diferentes por parte 
do poder político. Urge encontrarem-se pessoas 

mais preparadas e mais competentes para 
os cargos, secundarizando a fidelização aos 

interesses partidários e às ideologias subjacentes 
aos entendimentos que têm marcado a vida 

, política e parlamentar nos últimos anos. 
E: fundamental colocar o país em primeiro lugar. 

Vejo 2021 com esperança. Com cautelas, 
mas com esperança. O ano de 2020 foi um 

ano muito difícil. Sem paralelo ao nível 
das sociedades liberais. Uma crise 

de procura global originada pela ausência 
de segurança sanitária, teve como 

consequência falhas abundantes de 
mercado. O apoio solidário dos Estados foi 

decisivo para a manutenção de ânimo 
na criação de valor e na manutenção 

do emprego. Não só no plano nacional, 
mas ao nível da União Europeia: a 

aprovação solidária de uni plano de retorna, 
o fornecimento conjunto, simultâneo 
e rápido das vacinas dentro da União 

Europeia, refletiu sobretudo a importância 
do projeto europeu num quadro de 

solidariedade entre os Estados-membros. 

s fr 
BERNARDO TRINDADE 

Administrador do Portobay 

Depois de uma crise profunda 
e impactante como a que estamos a viver, 
2021 começará ainda de forma incerta e 
com uma economia frágil. O aumento de 
novos casos no primeiro trimestre será 

expectável e, mesmo com as vacinas e os 
estímulos externos, a recuperação será 
um processo lento e que provavelmente 
não se irá cingir ao ano que se aproxima 
[2021]. O desemprego vai continuar a 
marcar a agenda político-económica e 
será um tema de grande pressão global. 
Apesar disso, a recuperação espera-se 

que seja em forma de V e devemos atingir 
níveis pré-covid-19 ainda em 2021, sendo 
expectável uni crescimento da economia 

portuguesa em torno dos 6%, face 
a 2020.0 ano de 2021 ficará marcado 

pela recuperação e pela esperança 
num futuro mais promissor. 

DUARTE DE ATHAYDE 
"Managing partner" da Abreu Advogados 

LUÍS LIMA 

Presidente da APEMIP 

93 

80 
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CARLOS SILVA 
Secretário-geral da União Geral 

de Trabalhadores (UGT) 

A par do combate 
à pandemia, 

a aposta num forte 
relançamento 
económico, 
no combate 

ao desemprego 
e às desigualdades, 

que esta crise 
veio acentuar, 

e na melhoria dos 
rendimentos dos 

trabalhadores 
tem de ser a 

prioridade de 2021. 
O Governo português 

tem aqui especiais 
responsabilidades não 
só no plano nacional, 
em que desafios como 
odo investimento, da 
melhoria dos serviços 
públicos, do reforço 

da formação 
profissional e da 
valorização dos 

salários não podem 
continuar 

a ser adiados. 
Mas também no plano 
europeu, no qual, no 

quadro da sua 
presidência da UE, 

oGoverno deve 
concretizar uma 

agenda de 
desenvolvimento 

centrada nas pessoas 
e no aprofundamento 

da Europa social, 
assegurando, por isso, 

os adequados 
instrumentos, 

nomeadamente 
financeiros. 

RELAÇÓES DA EUROPA 
COM EUA MELHORAM 
Relações entre blocos 

A esmagadora maioria (90%) dos 
líderes nacionais acredita que as re-
lações da Europa com os Estados 
Unidos vão melhor. Agora que em 
2021 tomará posse Joe Biden como 
Presidente dos EUA. 

Melhorar • 
90,4% 

1 

ANTÓNIO MONTEIRO FERNANDES 
Professor na Nova School of Law 

2021 é um mundo 
de interrogações -

 

provavelmente o mais incerto 
das últimas décadas. Há um 

trunfo: a globalização da crise. 
Ela vai obrigar a soluções 

globais, procuradas por via 
multilateral, e isso é bom 

para a paz mundial. 
Os egoísmos nacionais 

levam a becos sem saída. 

Um ano 
paradoxal, 

ainda marcado 
pela pandemia 
e suas sequelas 
mas, por outro 
lado, com um 

bom crescimento 
causado pela 

"reconstrução" 
pós-pandémica. 

.itt7 
JOAQUIM PEDRO 

LAMPREIA 
Sócio da Vieira de 

Almeida & Associados 

166 
líderes 
antecipam 

2021 
Será um ano de desafios. O maior será 

iniciar uma recuperação económica 
que assuma o combate e a adaptação 

do país às alterações climáticas 
e a transição para uma economia de 

neutralidade carbónica..Paralelamente 
é crucial que se garanta a implantação 

de um novo modelo de desenvolvimento 
que assegure a proteção adequada 

das pessoas vulneráveis e que garanta 
políticas tendentes ao emprego estável, 

duradouro, com direitos e salários 
justos, nomeadamente para os jovens. 

2021 trará enormes desafios. As questões 
relacionadas com a eficácia das vacinas 
e sobretudo da velocidade e equidade 

da sua distribuição, aliadas às profundas 
alterações socioculturais, que tudo leva 

a crer que subsistirão para além do 
período de pandemia propriamente dito, 
manterão o cenário de enorme incerteza. 
Tudo indica que 2021 não será o ano de 

regresso à normalidade. Muitas alterações 
de modelos de negócio intensificar-se-ão, 
e muitos negócios que não se conseguiram 

adaptar deixarão de existir. 

n an  

ANDRÉ SILVA 
Porta voz do PAN 

É o momento para mudar de rumo, 
apostar no aumento geral dos salários 

e das reformas, no em prego com direitos, 
na regulação dos horários e na diminuição 

do tempo de trabalho paira as 35 horas 
para todos. E tempo de promover 

a contratação coletiva, revogar as normas 
gravosas da legislação laborai e investir 

nos serviços públicos. Será um ano de luta 
tendo no horizonte um novo modelo 

de desenvolvimento assente na valorização 
do trabalho e dos trabalhadores, 

na soberania nacional, no crescimento 
económico e numa maior justiça social. 

ISABEL CAMARINHA 
Secretária-geral da CGTP-IN 

FERNANDO 
NEVES DE ALMEIDA 
Partner da Boyden 

Um ano 
de grande 

expectativa 
e, finalmente, 

desilusão. 

MÁRIO VAZ 
Presidente executivo da vodafone Portugal 

Após u m ano de 2020 que fintou todas as previsões e mudou 
a I raiei &sia mundial, ambiciona-se um 2021 de transição 

para uma nova iv analidade. Embora a incerteza pandémica ainda 
cologi leo mi indo em permanente sobressalto, a expectativa 

em torno do maio w programa de vacinação da História alimenta, 
por um lado, as estimativas de progressiva recuperação 

da estabilidade económica e social e, por outro, o otimismo 
para investir num fiituro digital radicalmente acelerado e inclusivo. 

2021 servirá de barómetro à sustentabilidade das inúmeras 
alterações forçadas durante a pandemia, tais como o trabalho 

remoto; nível de digitalização do ensino; aposta num sistema de 
saúde mais flexível e resiliente; aceleração do comércio digital; 

valorização do comércio de proximidade, entre muitas outras. Será 
também um ano para avaliar se a pandemia foi uma oportunidade 

para o progresso acelerado que o nosso país-tanto precisa. 

FRANCISCO ALMADA-LOBO 
CEO da Criticai Manufacturing 

Não vão melhorar nem piorar 
9,6% 
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UE E CHINA MANTEM 
RELAÇOES 
Como vão ser as relações entre os dois blocos? 

No final de 2020, um acordo comer-
cial entre China e a União Europeia 
foi assinado. Ainda assim, os líderes 
acreditam que as relações entre os 
dois blocos se vão manter como até 
aqui, nem melhoram, nem pioram. 

Melhorar* 
11% 

EUA E CHINA COM 
MELHORES RELAÇOES 
Como váo funcionar os dois blocos? 

Depois de meses de disputas co-
merciais entre os dois blocos, os lí-
deres nacionais acreditam que, com 
nova presidência nos EUA - Joe Bi-
den toma posse em janeiro as re-
lações irão melhorar. 

• Piorar Melhorar* 
12% 49% 

2021 vê-se como um ano 
de esperança por urna recuperação 

da economia e da convivência 
c( mio a conhecíamos. No entanto, 

continuaremos a ter desafios 
importantes para ultrapassar 

a situação com que nos deparamos, 
que apenas conseguiremos 

com resiliôncia. Flexibilidade 
e adaptação constante. Será um 
ano em que mis leremos de focar 
nas áreas priori lérias garantindo 

a sustentabilidade do negócio 
no curto e longo prazo. 

PEDRO NORTON 
CE0 da Einerge 

• Piorar 
18,5% 

Gostava de acreditar que Portugal 
tem uma consciência aguda da 

necessidade de aproveitar aquele 
que será, muito provavelmente, 
oúltimo grande pacote de ajuda 

da União Europeia. 
Nada autoriza, infelizmente, 

esse otimismo. 

SANDRA LEAL VERA-CRUZ 
Diretora-geral 

da Coca-Cola Portugal 

Um maior investimento no setor 
das comunicações marcará 

Portugal em 2021 em beneficio 
de todos os utilizadores, 

nomeadamente em termos 
de escolha, preço e qualidade 

de serviço. A atribuição de 
novas licenças de utilização 

do espectro possibilitará uma 
maior dinâmica concorrencial 

e terá como importante 
contrapartida o investimento na 

cobertura de todo o território 
nacional com redes móveis 

de elevada qualidade. Também 
oinvestimento em novos cabos 

submarinos, na melhoria 
do serviço postal universal e na 
promoção da atividade espacial 
constituirão pedras angulares 

de um sistema de comunicações 
moderno e competitivo, 

ao serviço das populações 
e do desenvolvimento 

económico de Portugal. 

2021 será o ano da 
recuperação, depois de um 
2020 t c italmente atípico e 

tão desafiante. Os primeiros 
meses do ano ainda serão 

difíceis dada a pouca 
abrangência da vacinação. 
Mas a maior habituação 

e a aprendizagem no 
"convívio" com o vírus 
permitirá que as perdas 

económicas não sejam tão 
profundas como no início de 
2020, quando o "lockdown" 
foi mais restritivo. A segunda 

metade do ano, a partir 
da primavera, será de 

crescimento e redescoberta 
de tantas atividades 

e práticas que têm estado 
vedadas. No entretanto, 
a dimensão dos apoios 
públicos permitirá a 

reativação da atividade sem 
que grandes perdas sejam 

infligidas em termos 
de capacidade produtiva 
e emprego, permitindo 

uma recuperação robusta. 
Ao longo do ano, surgirão 
de forma mais concreta os 

planos associados aos fundos 
europeus que, a partir deste 

ano e até 2027, praticamente 
duplicarão, sinalizando uma 
enorme responsabilidade-a 
quem detém capacidade de 
decisão na sua alocaçiio e na 

sua atribuição. Pois nela 
reside a chave para uni país 
mais resiliente, mais rico 

e menos desigual. 

Um ano de 
novos desafios 

e oportunidades. 

ELVIRA FORTUNATO 
Cientista e investigadora da Universidade Nova de Lisboa 

Vejo corno crucial 
a necessidade do Governo, 
na primeira metade do ano, 

ter como prioridade 
o restabelecer da confiança 

nos mercados e nos 
consumidores para que 

se restabeleça o consumo 
e o investimento (em especial 
oestrangeiro em Portugal). 

Um discurso 
de confiança focado naquilo 

que se espera que aconteça já 
no segundo semestre de 2021, 
em que haverá lugar ao início 

da recuperação (da crise) 
e do controlo generalizado da 
pandemia, sera absolutamente 

essencial ao acelerar 
da recuperação 

pós-crise pandemica. 

NUNO FERREIRA PIRES 
CE0 da Sport TV 

411 Não vão melhorar nem piorar 4,  Não vão melhorar nem piorar 
70.5% 39% 

Fonte Inquérito Negócios 2021 

NUNO RIBEIRO DA SILVA 
Presidente da Endesa Portugal 

Será um ano de regresso dos 
Estados Unidos ao "seu normal". 
Será uni ano d.e reforço do foco 

na descarbonização e nos investimentos 
relacionados com a transição energética, 

"green deal", cimeira do clima, um ano em que 
osetor da energia terá imenso protagonismo. 
Em Portugal, depois da eleição do Presidente 

da República e da presidência da União 
Europeia, do verão, das eleições autárquicas, 

haverá ajuste/acerto de contas... 

JOÃO CADETE DE MATOS 
Presidente da Anacom 

Ano extremamente desafiante com foco na estabilização 
da atividade económica e reforço da capacidade de inovação 
que permita a retoma económica no "aftermath" dos efeitos 

pandémicos e no impacto social provocado pela situação 
atual, designadamente o cresci m eit to do desemprego. 

O tecido empresarial terá tambéin uma responsabilidade 
acrescida pois será fundamental não comprometer 

a disponibilidade financeira nas famílias como impulsionador 
da retoma do consumo e permitir aos mais jovens o ingresso 

num mercado de trabalho de forma neutral e sem cortes 
significativos nas compensações. A Gestão de Talento e a 

Liderança serão aspetos fundamentais para assegurar 
a competitividade futura da economia nacional num mundo cada 
vez mais globalizado e com menos barreiras à prestação remota 

de serviços e de colaboração tecnológica. 

JORGE PAVÃO SOUSA 
CE0 da Eleven 

PAULA CARVALHO 
Economista-chefe do Banco BPI 
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De forma muito 
apreensiva 

devido à situação 
económica. 

.44 
ANDRÉ VENTURA 
Líder do Chega 

Como um ano de enorme 
incerteza, pautado pelo 
processo de vacinação, 

adaptação ao Brexit 
e implementação do fundo 

de recuperação. E qual a nova 
posição dos face à UE 
e à China. Tudo ao ritmo 
da evolução da pandemia 

e das suas sequelas 
económicas e sociais. 

Oint,ax

, 

PAULO RANGEL 
Deputado Europeu 

Um ano partictikumente difícil 
e exigente. muito condicionado pelo 
contexto de pandemia mundial que 
teve início em 2020 e que vai deixar 

uni preço muito elevado na economia 
mundial e na sociedade. A expectativa 
é que o problema epidemiológico seja 
ultrapassado o mais rápido possível 

para que se de início à difícil 
recuperação que nos espera. 

JOSÉ TRIBOLET 
Presidente do I N ESC 

Tendo em conta os níveis 
de incerteza com que nos 
deparamos, em particular 

no que se refere à evolução da 
crise pandémica e respetivas 

medidas de contenção, 
com inevitáveis e profundas 

repercussões numa economia 
já tremendamente afetada, 

não é possível olhar para 2021 
sem ser com um alto grau de 
apreensão, que, no entanto, 
não deixa de conviver com 
urna forte esperança de que 

o mundo entre gradualmente 
numa nova fase de maior 
controlo da pandemia, 

designadamente por via da 
vacinação, permitindo que, 

em paralelo, se assista a urna 
aceleração progressiva 

e consistente do ritmo de 
recuperação económica, 

à escala nacional e global. 

PAULO CUNHA 
Presidente da Câmara de Famalicão 

Manutenção no primeiro 
semestre do "status quo" 
atual, sem significativo 

agravamento nem melhoria 
da situação económica 

e social. Risco elevado de 
aumento da instabilidade 

internamente, quer política 
quer social, após 

a conclusão do semestre 
da presidência portuguesa 

da União Europeia, 
oque, conjugado com a 
elaboração e aprovação 

do Orçamento do Estado 
para 2022, pode levar 

a perturbações 
significativas ao nível 

da estabilidade governativa. 

Grande expectativa, mas uma 
expectativa francamente 

positiva. Entramos em 2021 
com uma liderança da UE em 
afirmação crescente, com uma 
"liderança normal" nos EUA 

e com francas perspetivas de a 
curto prazo ter uma vacinação 
mais ou menos generalizada. 
Por isso, acredito que 2021 
vai ser um ano positivo para 
a economia mundial e que 

onosso país irá reiniciar um 
processo de recuperação 
depois de um ano-terrível 

em alguns subsetores. 

• ti 

MARIA JOÃO RICOU 
Diretora-geral da 

Cuatrecasas Portugal 

PEDRO TINOCO FRAGA 
CE0 da F3M 

t 
4 

NUNO FREITAS 
Presidente da CP 

Ano de grandes desafios 
e de grandes oportunidades 
para Portugal. Para ser bem-

 

-sucedido, o país necessita 
de simplificar profundamente 
o funcionamento clo Estado. 

Se não conseguirmos promover 
esta simplificação, ainda que 
timidamente, seguramente 

não conseguiremos tirar partido 
da famosa "bazuca". 

ORÇAMENTO 
DE 2022 PASSA 
Orçamento é aprovado? 

Os líderes nacionais acreditam em 
grande maioria que o Orçamento do 

Estado para 2022, que será votado 

este ano, será aprovado em sede 
parlamentar. A maioria acredita em 

acordo à esquerda. 

É aprovado com apoio 
18% parlamentar à esquerda 

750/0 

• Não 

As prioridades mundiais continuarão centradas 
no controlo da pandemia e na esperança trazida 

pela vacina, para se poder restabelecer a economia 
e voltar a assuntos de ordem mundial como: 

migrantes, alterações climáticas, ataques 
cibernéticos. Os EUA vão regressar corno 
ator principal nas políticas internacionais, 

reconstruindo as suas relações com os aliados 
europeus. 2020 relembrou-nos que somos parte de 
um organismo vivo, que só sobrevivemos juntos, e 
que a polarização cada vez mais acentuada a nível 
político-social vai exigir que todos façamos a nossa 

parte para nos encontrarmos num meio termo 
e provarmos que. "yes, we can be and do better"! 

ANA VENTURA MIRANDA 
Diretora do Arte Institute 

166 
líderes 
antecipam 

2021 
4 

ERIC VAN LEUVEN 
Diretor para Portugal da Cushman & Wakefield 

No que respeita ao setor imobiliário corporativo, 
2021 será, provavelmente, e à semelhança 

de 2020, um ano de duas faces. 
Na primeira metade do novo ano, enquanto 

a pandemia ainda não se encontrar sob controlo 
e a vacinação não estiver concluída, devemos 
assistir ainda a muitas cautelas e as empresas 

não tomarão decisões que impliquem investimento. 
A partir do verão, e no pressuposto da eficácia 

da vacina, poderemos ver um pico 
de atividade, de procura acumulada. 

No que respeita aos investidores institucionais, 
a braços com altos níveis de liquidez, 

devem retomar atividade já no início do ano. 

0/0 

É aprovado com apoio 
parlamentar à direita 
7% 

PEDRO AMARAL JORGE 
Presidente da APREN 

Um ano desafiante 
e difícil, mas no qual 
entraremos na fase 

de recuperação 
da economia. 

Página 19



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 32,00 cm²

  Corte: 12 de 21ID: 90464307 04-01-2021

GOVERNO DEMITE-SE 
COM CHUMBO NO OE 
Cenário em que Orçamento de 2022 é chumbado 

Os líderes nacionais acreditam que 
o Governo se demite caso o Orça-
mento do Estado de 2022 seja 
chumbado no Parlamento. Mas há 
27% a sugerir uma gestão em duo-
décimos. 

Governo Governo passa a gerir 
demite-se por duodécimos 
50% ti 27%  

ELEIÇÕES SEM 
IMPACTO RELEVANTE 
Qual o impacto para Governo e PS das eleições? 

As eleições presidenciais, em janei-
ro, e as autárquicas, mais para o fi-
nal do ano, não terão impacto para o 
Governo e para o PS, acreditam 47%. 
Mas há quase 32%a acreditar que es-
ses atos podem enfraquecê-los. 

• vão sair Não terá. 
fortalecidos impacto 
21,1% 47% 

BERNARDINO MEIRELES 
Presidente 

da António Meireles 

2021 será um ano 
ainda marcado no 
primeiro semestre 

pela pandemia 
sanitária que assolou 
o mundo em 2020, 
com crescimento 

económico positivo 
mas ainda sem atingir 

os níveis antes 
da pandemia que 

só serão verificados 
em 2022. 

Um ano que poderá ser de 
recuperação económica, desde 

que se consiga controlar a 
pandemia. Se não se conseguir 
ocontrolo na primeira metade 

do ano, isso a fi.‘tará o ano 
turístico, o que poderá ser uma 
forte limitação à recuperação 
económica, dado o peso do 

setor na economia portuguesa. 

Este será mais uni ano 
de navegação à vista, com 

a economia refém da situação 
pandémica global. 
Vai-se fazer sentir 

o crescimento exponencial 
de insolvências que irão su rgir 

durante o próximo ano, 
agravado como fim das 
moratórias e do lay-off, 

fazendo disparar 
o desemprego e degradar 
o rendimento das famílias, 

fragilizando também o tecido 
empresarial. O nível da dívida 
pública vai limitar fortemente 

a intervenção do Estado 
na economia, esperando-se 

que a "bazuca europeia" 
seja corretamente direcionada, 

sob pena de nos rebentar 
nas mfíos! 

O próximo ano vai ser marcado 
pela capacidade 

de rapidamente controlar 
a pandemia, e das expectativas 
que os cidadãos consumidores 

incorporam esse controlo. 
Os países irão facilitar 

a recuperação de setores 
condicionados em .função 

dessa perceção. Num mundo 
globalizado o tempo dessa 

recuperação é fimdamental, 
e a velocidade com que se faz, 

sobretudo no que implica 
mobilidade de pessoas, como 
o turismo. No caso português, 

este setor é fimdamental 
na recuperação, assim como a 

implementação da denominada 
bazuca e a estabilidade política, 

para além da eficiência 
do processo de vacinação. 

Vejo 2021 como o ano em que as economias vão recuperar das 
limitações impostas pela situação pandémica. Com a gradual 

generalização da vacinação pela população das economias mais 
desenvolvidas e o consequente aumento das interações sociais, 

reúnem-se as condições para uma forte recuperação económica assente 
em políticas monetárias acomodatícias e políticas fiscais expansionistas. 
O balanço final do período será desigual com alguns setores a sofrerem 
uma maior diminu içiio de capacidade instalada e perdas de emprego, 
como o turismo, eventos e restauração. O final cia situação pandémica 
será, contudo, potenciador de uma recuperação rápida também nestes 
setores. Resta como fator de incerteza como alguns clientes bancários, 
principalmente empresas, vão conseguir sair das moratórias, podendo 
criar dificuldades para alguns bancos com níveis de capital mais fracos. 

Contudo, o setor financeiro como um todo, mais bem capitalizado, 
deverá estar preparado para lidar com este desafio. 

JOÃO MOREIRA RATO 
"Chairman" do Banco CTT 

JOÃO MIRANDA FRANCISCO MADELINO 
"Chairman" da Frulact Presidente da Fundação matei 

A caminho da recuperação 
pós-covid. 

( 

  

 

1 

  

 

JOÃO NASCIMENTO 
CFO e presidente do conselho 

executivo da Teka Portugal 

 

sfr 
ANA TRIGO MORAIS 

CEO da Sociedade Ponto verde 

Presidente dissolve 
a assembleia 
23% 

2021 será um ano de transição, 
mas dependerá do sucesso 

da vacina. De uma forma geral 
será um ano com algum impacto 

no desemprego e nos rendimentos 
das famílias, o que provocará 

uma desaceleração na economia... 
Isto para os países mais 

pequenos como Portugal. 
Os países maiores e as economias 

desenvolvidas terão 
mais "pulmão" para recuperar 

a sua própria economia. 

DUARTE LÍBANO MONTEIRO 
Diretor regional da Ebury 

( Vão sair 
enfraquecidos 
31,9% 

Fonte Inquérito Negócios 2021 

2021 vai ser o ano da recuperação da crise pandémica: 
as vacinas, que a ciência preparou em tempo recorde, 
vão dar um contributo decisivo. Mas, para isso, temos 

de ter um plano de vacinação inteligente e rápido 
e convencer os mais céticos das vantagens individuais 

e coletivas da vacinação. Além das vacinas, 
outras medidas vão continuar a ser temporariamente 

necessárias. Mas a pandemia vai passar. 
Convém aprender as lições que esta nos transmitiu, 

designadamente a necessidade de mais ciência 
e mais solidariedade e cooperação. E atentar em 

questões ainda maiores como as alterações climáticas. 
CARLOS FIOLHAIS 

Professor de Física da universidade de Coimbra 

Enquanto não houver uma 
vacina para a covid-19 eficaz, 
o nosso futuro será incerto. 

2021, além de incerto, 
será também desafiante 

e imprevisível. Com tanta 
incerteza, resta-nos manter 
a nossa resiliência, trabalho, 
sacrifício e atitude positiva 

para irmos sempre 
ultrapassando os desafios 

que, estou certo, serão em 2021 
muito mais e maiores do que 

possamos neste momento 
antever. A diferença em 2021 

será feita por aqueles que 
consigam resolver problemas, 

estou certo de que nós 
estaremos nesse grupo. 

EUGÉNIO FERNANDES 
CEO da EuroAtlantic Airways 

Um ano em que a 
pandemia não será mais 
fator de distração e nos 
focaremos na retoma 

da atividade, no aumento 
da competitividade 

das empresas 
e no crescimento da 

economia, em suma, no 
que nos permitirá ter um 
país melhor no médio e 
longo prazo. Esse papel 

cabe às empresas e 
cidadãos. Ao Governo 
cabe não complicar. 

/ 

ANTÓNIO MIGUEL FERREIRA 
CEO da Claranet Portugal 
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PEDRO COSTA FERREIRA 
Presidente da APAVT 

Saberemos se as empresas, as do turismo em particular, 
resistem à pandemia. O êxito da vacina e a capacidade 

de os dinheiros europeus chegarem às empresas serão cruciais. 
Ano particularmente decisivo para a TAP. Já no final de 2020, 

o Governo começou por impor na TAP o que proibiu para todas as outras 
empresas portuguesas - apoios a fundo perdido 

e despedimentos! A. oposição opôs-se até ser chamada a construir, 
na Assembleia da República, altura em que fugiu! 

2021. será o momento da decisão europeia... Se a TAP resistir 
a tudo isto, temos empresa para mais um século!... 

O prognóstico mais fácil? Ainda não é em 2021 
que teremos a decisão sobre o aeroporto do Montijo. 
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2021 é um ano de esperança e confiança. 
Caminhamos a passos largos da generalização 

da vacina, e os agentes económicos irão, 
aos poucos, ganhar confiança para voltar ao 
investimento. A pandemia mostrou também 
a necessidade de decidir sobre dados válidos, 

e de agir com base na ciência. Resta saber 
se coletivamente vamos tirar estas duas lições 
- sendo consequente - de tudo isto que ainda 

hoje estamos a viver. Sendo um ano 
de transição para urna situação de vicia 

mais normal em 2022, devemos combater 
a inércia nos temas de longo prazo: é tempo 

de preparar o planeta para que os nossos 
filhos habitem num melhor. 

PEDRO AFONSO 
CEO da Vinci Energies Portugal 

Irá ser a continuação de 2020, 
mantendo-se as dificuldades e as surpresas 
desagradáveis. No nosso setor de atividade, 

prevê-se um ano difícil, fruto 
das consequências da pandemia, 

agravadas pela imprudente 
e inadmissível intromissão 

do Estado nas relações contratuais 
entre proprietários e lojistas. 

ANTÓNIO SAMPAIO DE MATTOS 
Presidente da APCC - Associação Portuguesa 

de Centros Comerciais 

Depois da terrível pandemia, que nos 
afetou fortemente em 2020, 

2021 será necessariamente um ano 
de todas as esperanças. Isto porque, 
com o início da vacinação, iremos, 
gradualmente, retomar a desejada 

confiança na economia, de que tanto 
carecemos. Era fundamental que 

conseguíssemos ganhar o próximo verão, 
designadamente com o retomar da 

atividade turística, o que seria uma mola 
impulsionadora para toda a economia. 
No caso do setor automóvel, em que 
um terço das vendas são para o canal 

rent-a-car, essa retoma é fundamental! 
Se se mantiverem as previsões, para 

ocrescimento da economia, já avançadas 
quer pelo Governo, quer também 

pelo Banco de Portugal e pelo FMI, 
teremos condições para iniciar uma lenta 
retoma. Mas, a comparação terá sempre 

de ser feita com o ano de 2019, dado 
que 2020 foi um ano completamente 

anómalo e de má memória. 
Mas existem, ainda, muitos riscos 

e as recentes notícias que nos chegam 
de Inglaterra, e que levaram ao 

encerramento de fron lei ras e restrições 
à circulação de pessoas e bens, 

podem conduzir a um retrocesso. 
Ora, esperemos que este quadro não 

se verifique, porque não podemos correr 
o risco de termos mais um ano 

perdido nas nossas vidas! 
HELDER PEDRO 

Secretário-geral da ACAP 

..f.  

i......4 

O Brexit com acordo ("win-win" 
para União Europeia e Reino Unido) 

e a reabertura plena da economia 
que esperamos para o primeiro 

semestre de 2021 (muito a reboque 
da imunidade de grupo que se espera 

adquirir à custa da vacina e novos 
medicamentos) deverão permitir 

uma recuperação em V, muito à custa 
de estímulos económicos e 

financeiros dos países das economias 
mais desenvolvidas, tornando-se 

autossustentável no segundo 
semestre de 2021, mesmo com 
o coronavírus SARS-CoV-2 a 

tornar-se endémico. Os EUA deverão 
ter um crescimento do PIB acima 
dos 6%, melhor do que a Europa. 

OCTÁVIO VIANA 
Presidente da ATM - Associação de Investidores 

e Analistas Técnicos do Mercado de Capitais 

AUMENTAR A RENTABILIDADE É A META 
Prioridades para as respetivas empresas ou entidade 

Há três anos que o aumento da rentabilidade é referido como a 

prioridade para as empresas ou entidades. Aliás, as prioridades 

não se alteram muito, face aos outros anos, ainda que nenhum lí-

der aponte como caminho a redução de salários. 

Aumentar a margem do negócio (EBITDA e/ou Lucros) 

Vender mais internamente 
57 

51 
Exportar mais 

45
 

Não se aplica/Não responde 
39

 
Investir em aumento de capacidade 

29
 

Cortar custos 
22 Aumentar o 

Reduzir a dívida 20 
Encontrar novos sócios 5  ou formas de reforçar capital 

15 
Fazer aquisições em Portugal 

Fazei
=

j 1,ei h o exterior 

Reduzir o emprego 

Desializar parte/toda a produção 

Ven?er o negócio ou parte do negócio 
■ 
ReLzir salários ou outros rendimentos do trabalho 

TECNOLOGIA É CADA VEZ MAIS IMPORTANTE 
Medida mais importante para aumentar a produtividade 

Já para 2020 o investimento em tecnologia era referido como o 

mais relevante para aumentar a produtividade de Portugal. Este 

ano sai reforçado, depois de um ano em que grande parte das em-

presas tiveram de pôr as equipas a trabalhar remotamente. 

Investir em tecnologia  

77 
Reorganizar os procedimentos e processos 

74 
Investir em formação em liderança e gestão 

Não se aplica/Não responde 
35 

Flexibilizar o horário de trabalho 

16 
Substituir pessoal para aumentar qualificações 

10 
Redifinir cadeia de abastecimento 

7 
Aumentar o horário de trabalho 

• 3 
Reduzir pessoal 

1 2 

Fonte: Inquérito Negócios 2021: Número de respostas (houve quem desse mais do que uma resposta) 

48 
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2021 será mais um teste à 
capacidade de resiliência dos 

portugueses e das suas instituições. 
A recuperação económica 

estará dependente da evolução 
da pandemia, quer em termos 
nacionais quer internacionais. 
Boas perspetivas para, a partir 
do segundo semestre, haver um 
crescimento robusto, sustentado 

por investimento público 
e privado, retoma progressiva 
das exportações e do consumo 

interno. No setor dos transportes 
e infraestruturas, de realçar os 
investimentos já em curso na 

ferrovia e ampliação portuária, 
essenciais para a manutenção 
da competitividade logística. 

Para a indústria, o principal desafio 
é a descarbonização da economia: 

a capacidade de adaptação 
à mudança será determinante 
à sobrevivência das empresas. 
Mas irão surgir oportunidades 

que os mais atentos 
tratarão de aproveitar. 

PEDRO VIEGAS GALVÃO 
Presidente do 

CPC - Conselho Português de Carregadores 

O ano de 2021 será de melhoria 
nas relações entre Estados Unidos 
e China, promovendo, desta forma, 

o incremento das relações comerciais 
entre as partes, potenciando, também, 

a interação com a Europa. 
A nível empresarial, o ano será 

de forte mudança, na forma como 
se abordarão os negócios. 

O primeiro semestre será exigente 
ao nível da resiliência da tesouraria 

das empresas, mas, em contrapartida, 
su rgi 1- i() novas oportunidades para as 

organizações que estejam predispostas a 
arriscar. A economia digital vai continuar 
a ser a 111 lema diário nas empresas, e será 
eventualmente a janela de oportunidade 

cie muitos negócios sobreviverem 
e prosperarem. 

DUARTE BRAGA 

"Managing director" da McKinsey Iberia 

2021 deverá ser, por um lado, um ano 
de transição para a normalidade, em que vamos 
assistir à recuperação progressiva dos setores 

mais afetados pela pandemia e onde a sociedade 
vai recuperar muitos dos hábitos sociais 

e profissionais pré-pandemia, mas, por outro 
lado, será também um ano no qual terão de ser 
reconhecidos os enormes custos do suporte das 
economias ao longo de 2020, em particular os 
custos de moratórias - que irão trazer consigo 
uma nova onda de pressão sobre a banca - e os 
custos sociais, que se têm traduzido num novo 

disparar da dívida pública e que, inevitavelmente, 
irão levar à necessidade de esforços ao nível 

orçamental que poderão criar tensões sociais 
e políticas, à semelhança da anterior crise. 

ALBERTO RAMOS 
"Country manager" do Bankinter 

Um ano de desafios, mas também um ano 
de oportunidades. As consequências económicas 

e sociais da pandemia atingirão o seu apogeu, sendo que, num 
cenário de redução crescente 

da incerteza, se estará a trabalhar para a recuperação 
económica. Num ano de polarização de desempenhos haverá 

vencedores e vencidos, com os que estão mais bem 
preparados a tomar 

a liderança de forma cada vez mais destacada. Sentimento 
global de otimismo... realista. 

Vai ser o ano em que a crise provocada pela pandemia vai ter um impacto real 
nas pessoas, devido ao desemprego e fim das moratórias... com todos 
os problemas de instabilidade social e polít ica que isso provocará... 
Mas, por outro lado, vai ser o ano em que se vai resolver a questão 
epidemiológica, o que trará uma nova esperança, uma recuperação 

rápida da economia e um voltar à normalidade. 

PINHO DA COSTA 
Administrador-delegado 

da Sociedade Comercial C. Santos 

Por ser um otimista nato, mas essencialmente 
porque penso termos uma organização 

bem estruturada, bem organizada 
e com muita ambição, para 2021, 
a palavra-chave é CONE!. \ NÇA. 

Este otimismo e, naturalmente, esta 
confiança, resulta também de todo 

uni histórico, essencialmente, mais recente. 
Por um lado, da nossa organização. da boa 
evolução positiva, em volume de atividade, 

em emprego, mas taull)élli em rentabilidade, 
isto, face a todos os diversos desafios 

com que nos fomos defrontando 
no passado mais recente. 

Naturalmente, que a realidade vivida 
desde 2020, colocou-nos, a nós e a todas 

organizações, num paradigma bem diferente. 
No entanto, também não podemos esquecer 

que a base desta crise, que retraiu toda 
a atividade económica, teve origem bem 

diferente da do passado. O sistema 
Illianceiro mantém toda a sua 

disponibilidade e operacionalidade. 
Mais, se nos lembrarmos ainda, do que 

ocorreu no período pós-confinamento, no 
terceiro trimestre, a atividade, no nosso setor 

e no nosso caso em particular, teve uma 
progressão muito positiva. Daí, com todos 
os cuidados de saúde pública existente, 
cada vez mais bem aceites por todos, 

e com a chegada das vacinas, fazem-nos 
ter um pensamento positivo para 2021, 

prevendo que todo o processo de retoma 
da economia, possa ocorrer de forma gradual, 

mas muito positiva. 

Recomeçar. 
PEDRO SERRA 

Administrador da Fiamma 

Um ano muito difícil, 
pois vamos ter o 
impacto do efeito 

negativo do ano 2020. 
RICARDO HENRIQUES 

Presidente da Agrikolage 
FILIPE MOURA 

CEO da Ifthenpay 

CASIMIRO GOMES 
Administrador da Lusovini 
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CARLOS GASPAR 
Investigador do IPRI-Nova 

Uma oportunidade 
para reconstituir 
a comunidade 
transatlântica 
e consolidar 

a União Europeia. 

Ano de 
retoma forte 
a partir do 

2.° trimestre. 

JOSÉ BANCALEIRO 
"Managing partner" da Stanton Chase 

Mais um ano muito 
desafiante, em que quanto 
mais depressa se revelar 
a eficácia das vacinas, 
mais depressa voltará 

a confiança aos mercados. 
Portugal, que passou a estar 

no radar internacional 
nos últimos anos, no que 
diz respeito à atração de 
investimento imobiliário, 

com todas as características 
que tem, tem tudo 

para aproveitar esta crise, 
e continuar a atrair 

as maiores multinacionais 
para se instalarem no nosso 

país. Podemos também 
posicionar-nos como "hub" 

para expatriados 
que podem trabalhar 

remotamente. 

E :1  

PEDRO LANCASTRE 
CEO da JLL Portugal 

PAULA ANTUNES DA COSTA 
Diretora-geral da Visa Portugal 

O ano de 2021 deverá 
ser um ano de incerteza, 

a duas velocidades, 
com uma recuperação 
mais lenta no primeiro 
semestre, pendente da 

capacidade de ultrapassar 
a crise sanitária, que será 

determinante para 
restaurar o consumo 
interno e reoxigenar 
o tecido empresarial 

produtivo. A recuperação 
das economias dos países 

com os quais Portugal 
tem importantes trocas 
comerciais, incluindo o 

turismo, deverá contribuir 
para uma mais rápida 

recuperação na segunda 
metade do ano. As 

mudanças impostas pela 
situação excecional vivida 
deverão consolidar novos 

modelos de negócio, 
assentes em novas 

tecnologias e pagamentos 
digitais, e forçar o tecido 

empresarial e o setor 
público a acelerarem a sua 
transformação digital e a 

requalificação do seu 
capital humano. 

Q
JOSÉ LUÍS CACHO 

Presidente da APS - Administração 
dos Portos de Sines e do Algarve 

No ano de 2021 acredito que será 
sentida alguma recuperação 

da economia. Quanto ao porto 
de Sines, à semelhança de 2020, 
continuaremos a crescer na carga 

contentorizada e, tendencialmente, 
por força da descarbonização 

da economia a reduzir os volumes 
dos produtos energéticos. 

2021 será lentamente o simétrico 
de 2020. Em 2022 estaremos 

muito próximos do normal. Estou 
preocupado com a "solução" 
encontrada para a TAP, com 

problemas no setor financeiro e a 
incapacidade de lhes fazer frente 
por parte do Governo, por falta 

de imaginação e dinheiro. 

LUÍS CAMPOS E CUNHA 
Professor catedrático da Universidade Nova 

e "chairman" da AiR 351 
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FRANQUELIM ALVES 
"Managing partner" da Newfinance 

Com todas as incertezas ainda em cima da mesa, 
2021 tem todas as condições para que assistamos 

a uma recuperação consolidada da economia. 
Restarão contudo problemas sérios ao nível 
do desequilíbrios orçamentais que o apoio 

dos Estados à paralisação da economia provocou. 
No caso português, as debilidades das contas 

públicas substancialmente agravadas pela pandemia 
irão requerer medidas de reestruturação 

da estrutura das despesas do Estado. 
Por outro lado, o fim das moratórias irá aumentar 
significativamente o nível de crédito malparado 
e inevitavelmente impor a adoção de medidas 

de reestruturação dos créditos em atraso. 

No primeiro semestre 
de 2021 Portugal 

será marcado pela 
deterioração da sua 

economia e por 
algumas convulsões 

sociais daí resultantes, 
as quais poderão 

agravar as 
desigualdades já 

existentes. 
Não obstante, 

de uma forma geral, 
os segmentos mais 
ativos da sociedade 

continuarão em 
anestesia, acomodados 

pela injeção no país 
de dinheiro barato 
e fundos europeus. 
A recuperação da 

economia a partir do 
segundo semestre será 

impulsionada 
pela resiliência 
e capacidade de 

crescimento do setor 
metalúrgico e 

metalomecânico, que 
continuará ser o mais 
exportador do país. 

-4 

RAFAEL CAMPOS PEREIRA 
Vice-Presidente executivo 

da AIMMAP 

Grandes desafios 
com relevo para 

a necessidade de mais 
exportações, de 

repensar o teletrabalho 
como novo normal, 

que exigirá outro tipo 
de controlo na 

produção, com novas 
tecnologias ligadas à 

"artificial intelligence". 

,to 
( 

ILÍDIO DE AYALA SERÔDIO 
Presidente da PCG 
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Será um ano de grande desafio 
para a humanidade em geral. Todos 

esperançados na eficácia de um conjunto 
de vacinas, as quais não foram 

verdadeiramente testadas em toda a sua 
possível abrangência, quer no que diz 

respeito à sua universalidade quer na sua 
extensão temporal. Se funcionar, 

será um ano de grande crescimento 
na generalidade dos setores embora 

segundo parâmetros diferentes 
dos que estávamos habituados. 

CARLOS CARDOSO CARDOSO 
Presidente da Confederação do Desporto de Portugal 

FRANCISCO OLIVEIRA FERNANDES 
CEO do Banco Carregosa 

2021 deverá permitir 
a redução das incertezas 

em relação ao choque 
exógeno que nos afetou 
em 2020, reduzindo-se 

os impactos da pandemia. 
Certamente outros 

imprevistos estarão à 
espreita durante este ano, 
mas dificilmente será tão 
desafiante como foi 2020. 

2021 deverá, pois, 
ser marcado pelo 

regresso progressivo 
à normalidade. 

Após o verdadeiro "primeiro 
ano" do século XIX, 

oano 2021 apresenta-se como 
um ano de grandes ajustes 
e compensações. Parte da 

grande deslocação ocorrida 
com a pandemia vai começar 
agora a fazer sentir-se quanto 

às consequências e efeitos: 
perda de capacidades, fadiga 
de processos, subemprego 

de recursos. Mas é urna janela 
de oportunidades: 

para investimentos, 
reconfigurações e mérito. 

SANDRO MENDONÇA 
Economista e administrador cia Anacom 

Se 2020 foi o ano cia surpresa 
com a pandemia, demonstrando 

quão frágil e mal preparada 
estava a sociedade para enfrentar 

este tipo de ameaça, o ano 
de 2021 será o da incerteza em 

relação às reais consequências da 
crise em que vivemos. Apesar cia 
esperança que a disponibilização 
de vacinas veio trazer, ninguém 
consegue afirmar quando estará 

a crise pandémica terminada. 
Também as reais consequências 

económicas e sociais, 
e até mesmo de saúde pública, 

estão por determinar. 
E, muito importante, como irão 

reagir as pessoas ao mundo 
pós-pandemia? 

ANTÓNIO COMPRIDO 
Secretário-geral da Apetro 

Ano dificil, mas 
de crescimento. 

Será um ano muito desafiante e que ficará muito dependente da evolução 
da pandemia e da eficácia do plano mundial de vacinação. Apesar de tudo, 

estou otimista sobretudo no que se refere à recuperação económica 
nos EUA e UE. Portugal e outros países fortemente dependentes 

do turismo vão recuperar menos e mais lentamente. 

PEDRO COLAÇO 
cEo do Small Portuguese Hotels 

Nunca na história mais recente 
a entrada de um novo ano foi tão 
marcada por "ses". Se a vacina 

for eficaz e generalizada. 
Se a capacidade produtiva não for 
destruída. Se não aumentar a taxa 

de desemprego. O contexto é 
de gestão na incerteza. Planear 

para o ano de 2021 é um exercício 
académico. Importante, mas que 
se reveste apenas de uma certeza: 

é que a probabilidade de se 
desatualizar rapidamente é muito 

elevada. Portanto, a gestão não 
está para "aprendizes". Nunca 

foi tão importante a decisão 
imediata. eficaz, "hands on". 

PEDRO GOUVEIA ALVES 
Presidente executivo 
do Montepio Crédito 

DIOGO ALARCÃO 
CEO da Mercer Portugal 

Em 2021, seguem-se dois 
grandes desafios: por 

um lado, o da 
recuperação económica 

dos profissionais que não 
tiveram a capacidade 
imediata de garantir 

a continuidade dos seus 
negócios perante 

a pandemia; por outro, 
o do crescimento 

e da consolidação das 
ideias e projetos que 

nasceram na realidade 
que hoje vivemos. 

MIGUEL MASCARENHAS 
CEO da Fixando 

2021 vai ser um ano ainda 
com muita incerteza, vai 

depender muito da eficácia 
da vacina e da retoma da 
economia à normalidade. 
Para Portugal é essencial 

que o turismo possa 
funcionar de novo para 
que a nossa economia 

não venha a sofrer demais, 
e que o desemprego 
baixe rapidamente. 
O e-commerce vai 

continuar a crescer, 
beneficiando dos novos 

hábitos de consumo e dos 
novos compradores online. 

PAULO PIMENTA 
CE0 do Kuanto Kusta 

FRANCISCO TOSCANO RICO 
Presidente da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa 

A nível empresarial vamos assistir ao acentuar 
da hegemonia dos grandes grupos económicos 
com ganhos importantes de quota de mercado 
por via de aquisições e saída de cena de médias 

e pequenas empresas que não sobreviverão 
ao "inverno" pandémico ou, não fechando portas, 
estarão demasiado fragilizadas para responder ao 
provável crescimento do lado da procura de bens 
e serviços. A nível social, e independentemente 
do estado das economias, as pessoas vão querer 
tornar a viver e isso significa, mais do que tudo, 

celebrar a vida e voltarem a estar juntas, 
potenciando o aumento do consumo, 

em especial nos setores mais ligados ao lazer, 
diversão e bem-estar, e aqui incluo naturalmente 

ovinho e o enoturismo. 
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JOAQUIM CUNHA 

Diretor executivo do Health Cluster Portugal 

Só posso ver 2021 com esperança porque 
muito dificilmente será pior do que o ano 

que agora findou. O grande desafio 
que coletivamente temos pela frente 
é o da recuperação de uma economia 

que, em alguns segmentos, bateu mesmo 
no fundo, o que teremos de fazer 
sabendo aproveitar o quadro de 

oportunidades que está pela frente. 
Na Saúde, área que me interessa em 

particular, o reforço da sua centralidade, 
que foi durante este ano evidente, terá 
de ser estruturante desta recuperação. 

166 
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2021 
A primeira metade do ano a sofrer as consequências 
da pandemia e a segunda metade a recuperar com 
o restabelecimento da confiança e da necessidade 

de as pessoas desfrutarem do enorme período 
das restrições de um ano e meio. 

ANTÓNIO NOGUEIRA DA COSTA 
CEO da Efconsulting 

2021 será o ano para o nosso retorno 
à normalidade. Com a chegada da primeira 
vacina a Portugal, conseguimos finalmente 

ver a luz no final do túnel. Obviamente 
ninguém tem a certeza de como será a vida em 
2021, mas no geral toda a gente está bastante 

confiante de que 2021 será melhor do que 
2020. A verdadeira questão será quando, 

durante 2021, é que teremos o nosso retorno 
à normalidade. Acredito que vai ser muito 
gradual, mas acho que provavelmente, no 
próximo verão, já teremos a possibilidade 

de estar de volta a um quase normal, conforme 
vamos vacinando mais pessoas e vamos 

conseguindo chegar à imunidade de grupo, e, o 
mais importante, ir protegendo os mais frágeis 

e com isso salvar vidas. E espero que para 
o final de 2021, muitas das atividades que 

costumávamos considerar as nossas rotinas 
já as teremos de volta e nos sentiremos 
seguros novamente, com a possibilidade 
de conseguirmos já juntar toda a família 

para celebrar o Natal de 2021. 
Em termos económicos, vamos ter ainda um 

primeiro semestre muito dificil, principalmente 
nas áreas de negócio que foram muito afetadas 

pela pandemia, como o turismo. Portugal 
precisa de apostar novamente no turismo e 

garantir que os turistas se vão sentir seguros 
em viajar para Portugal. É essencial voltarmos 

a investir em captar eventos e feiras para 
Portugal. No segundo semestre, iremos assistir 
gradualmente a uma volta generalizada deste 
tipo de eventos. Temos de olhar para a nossa 
indústria, apoiar a reindustrialização e, com 
isso, apoiar não só as exportações que são 

um grande motor para o nosso crescimento, 
mas também apoiar as nossas empresas a 

internacionalizarem-se com abertura de filiais 
em outros países. A aposta na digitalização e na 

tecnologia é essencial e, aqui, Portugal 
necessita seriamente de investir. Outra aposta 
importante será o foco na defesa do ambiente 
e na aposta da transição energética. Temos 

uma oportunidade única para aproveitar todo 
odinheiro que estará disponível de fundos 

europeus para apoiar o pós-crise, 
se o soubermos usar bem, podemos sair 

fortalecidos para os anos que virão depois de 
2021. Na parte mais negativa, temos de estar 
bem preparados para o fim das moratórias, 
o nível de moratórias de crédito pedidas 
em Portugal e em vigor no momento são 

as mais elevadas da Europa e é necessário 
um acompanhamento muito próximo 

de todo este processo. 
Concluindo, vamos ainda ter um ano dificil 

pela frente, mas melhor que 2020. Começamos 
oano já com as primeiras vacinas dadas em 
Portugal e com isso começamos 2021 com 

outra confiança. E acredito que temos todas 
as condições para começar gradualmente 
a ter um retorno à normalidade e, com as 

medidas certas, colocar o nosso país 
de volta a um crescimento económico. 

NUNO RANGEL 
CEO da Rangel Logistics Solutions 

Apesar de avanços muito 
positivos, tanto em relação 

à vacina, como 
à denominada "bazuca 
europeia", o arranque 
de 2021 ainda vai ser 

profundamente marcado 
pela crise que estamos 

a atravessar. As empresas 
e, em especial, o setor da 

construção e do 
imobiliário, que tem sido 

determinante para a 
economia e o emprego, 

vão ser decisivos. E 
necessário criar condições 

para resistir a esta 
conjuntura que se espera 

dificil nos próximos 
meses e recolocar o país 

numa trajetória 
de sustentabilidade. 

MANUEL REIS CAMPOS 
Presidente da CPCl/AICCOPN 

ALEXANDRE NILO FONSECA 
Presidente da ACEPI - Associação 

da Economia Digital 

A transformação digital da economia e 
da sociedade vai acelerar em 2021 em 

Portugal. Muitas das tendências que já se 
verificaram durante a pandemia 

serão o "novo normal": mais de 80% da 
população irá usar a internet no seu dia a 
dia - mais 50% dos utilizadores o farão 
com maior intensidade e sofisticação do 
que no passado, nomeadamente a fazer 
compras online e a usar a banca digital. 
O teletrabalho fará parte das rotinas de 
muitos portugueses bem corno o ensino 
à distância. As empresas portuguesas -

 

nomeadamente as PME - adotarão uma 
cada vez maior presença digital seja para 

vender produtos e serviços para 
o mercado interno seja para o mercado 

externo. O desenvolvimento 
das competências digitais dos 

profissionais e dos cidadãos irá ganhar 
particular relevância em 2021. 
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O início de 2021 terá tanto 
de restrições como 

de esperança de retomar 
à normalidade. 

O pós-pandemia será forte 
em termos de consumo, 

devido à poupança 
acumulada. Porém, 

a retirada dos estímulos 
fiscais e monetários será 
desafiante porque virão 

à tona muitas das 
insolvências e o desemprego 

que se evitaram em 2020. 
A nível global, os governos 

terão dificuldade em 
abandonar o viés autoritário 

que a pandemia permitiu. 
Os conflitos com a China 

deverão acentuar-se, agora 
que está mais claro para 

o Ocidente que a sua 
posição está em risco. 

10 111111 

mo a .
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FILIPE GARCIA 
Presidente da IMF - Informação 

de Mercados Financeiros 

Ano muito difícil 
com o Estado a sufocar 
as empresas privadas. 

JOÃO LEVY 
CEO da ECOserviços 

Já foi quase tudo dito sobre o ano de 2020, um ano atípico, desafiante a todos os 
níveis, que nos apanhou (e continua a apanhar) de surpresa. Foi um duríssimo 

teste a governantes e governados, urna verdadeira parceria público-privada 
entre o Governo cia República, as empresas e as famílias. Todos, individual 

e coletivamente, retirámos valiosas lições deste ano que acabou. 
Essas mesmas lições devem ser projetadas para 2021, um ano em que se espera 

que o novo normal seja progressivamente cada vez mais anormal. As opções 
estralegics que o Governo tome agora irão provavelmente marcar as próximas 

décadas, mais investimento na economia de futuro, em I&D, na ciência e na 
cultura seria a única forma de alterar o paradigma dos últimos 50 anos da 

economia portuguesa, aperfeiçoar quadros legislativos, sofisticar os ambientes 
regulatórios e capacitar os serviços públicos e camarários são indispensáveis 
para atrair investimento estrangeiro e nacional sustentável e de qualidade. 

Em resumo, gostaria de ver mais política estratégica, de longo prazo, e menos 
política partidária, de curto prazo. coincidentes com ciclos eleitorais. 

(11 

DOMINGOS CRUZ 
"Managing partner" da CCA 

Portugal deveria preparar-se para ser 
mais competitivo. Nunca mais 

teremos tantos fundos ao nosso 
dispor. Se insistirmos em apoiar 

empresas sem hipóteses 
de sobrevivência (empresas que têm 

sistematicamente prejuízo) será 
urna péssima aplicação de fundos. 

Outro problema é o 111C. Enquanto 
oresultado estiver nas empresas 
não faz sentido tributá-lo, isso 

só devia acontecer quando 
passa para a esfera do acionista. 
O mesmo com o salário mínimo. 

Temos de começar a aumentá-lo pois 
faz aumentar a procura. Porém não 

pode ser taxado, pois nesse caso passa 
de consumo para imposto. Outro 
problema é a lei laborai. Se uma 

empresa quiser ir recrutar um jovem 
sem emprego por troca com um 
sénior verá que a indemnização 
é tão alta que dificilmente o fará. 
Todos estes ternas foram vistos 

e resolvidos por países da 
comunidade com sucesso, é só copiar. 

CARLOS BARBOT 
Presidente das Tintas Barbot 

JOÃO BARROS 

CE0 do Pagaqui 

Melhor seguramente. Depois de um ano de 2020 
extraordinariamente atípico, não pelos melhores motivos, 

2021 vai ser um ano de esperança, retoma 
e, talvez até, de alguma euforia. 

O cansaço provocado pela privação que representou 
oconfinamento geral vai seguramente ser urna mola 

impulsionadora da economia via o consumo em geral. 
No setor dos pagamentos em particular, vamos continuar 
a assistir ao aumento significativo, quer dos pagamentos 

online, por via do significativo crescimento do e-commerce, 
quer dos pagamentos eletrónicos em detrimento do 
numerário. A necessidade acelerada de soluções de 

pagamento eletrónico, por via da pandemia, acelerou ainda 
mais a revolução digital em Portugal. Acredito assim que 
em 2021, vamos assistir a uma ainda maior aceleração 

da aceitação de pagamentos eletrónicos pelos comerciantes 
e assistir, de facto, a urna mudança permanente 

nas expectativas dos clientes - tornando as soluções digitais 
e de comércio eletrónico mais importantes do que nunca. 

Todas as crises geram 
oportunidades e é desta 
forma que olhamos para 
2021. Com preocupação, 

mas com otimismo 
e com foco para contribuir 
mais para o crescimento 
económico. As empresas 
têm de se adaptar a uma 

nova realidade, em que será 
necessário utilizar a gestão 

do risco como fonte de 
vantagem competitiva. 

PEDRO PENALVA 
CEO da Aon Portugal 

MÁRIO AZEVEDO FERREIRA 

CEO do NAU Hotels & Resorts 

Incerteza. Dependerá cia 
velocidade de produção, entrega 
e disseminação da nova vacina. 

E dependerá da retoma da 
CONFIANÇA por parte dos 

governos - em reduzir as restrições 
- e dos consumidores - em voltarem 

a consumir corno antes. 
Prevejo um primeiro trimestre 
tímido, um primeiro semestre 

com a confiança em crescendo, um 
segundo semestre de franca retoma 

e a transição para 2022 
já com regresso aos hábitos 

de consumo normais. 
Mas ainda pode tudo correr mal. 

A palavra de ordem: CONFIANÇA. 
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Um ano de afirmação de valores importantes 
no contexto social e económico. Desde logo 

não haver recuos na implementação das 
políticas que promovam a sustentabilidade 

e a economia circular. Acredito ainda 
que haverá um reforço da confiança 

na ciência e no conhecimento como pilar 
essencial à competitividade das empresas 

e bem-estar das populações. Portugal 
a assumir um discurso de confiança e 

ambição colocando-se como pilar na relação 
entre países e continentes. Por último, 
colocar as empresas como pilar central 

do nosso plano de recuperação. 

JOÃO RUI FERREIRA 
Presidente da APCOR 

Vejo 2021 como um ano de viragem. 
Depois da crise pandémica vivida 

em 2020, teremos em 2021 a 
oportunidade de nos reorganizarmos, 
e implementarmos as transformações 

necessárias para iniciar o percurso 
de recuperação da economia, 

de forma sustentada, e consistente. 

2021 continuará a ser um 
ano exigente, de combate à 
pandemia, mas também de 

esperança pela proximidade 
da recuperação social 

e económica, na qual espero 
que persista o ambiente de 
transformação e adaptação 
que temos vivido. Acredito 

que as crises são 
oportunidades de mudança 
e, por isso, devemos encarar 
o novo ano com otimismo 
e o entusiasmo necessário 

para prosseguirmos a 
transição digital e energética 

que estamos a viver, para 
que, na próxima década, 

tenhamos um planeta mais 
sustentável e uma sociedade 

mais justa, equilibrada 
e próspera. 

TIAGO BARROSO 
CEO da Everis Portugal 

LUÍS BARROSO 
Presidente da Mobi.e 

Será um ano marcado pela incerteza e pela esperança. 
Incerteza quanto à capacidade de aplicação 

generalizada das vacinas e aos seus efeitos, quanto 
aos efeitos do Brexit e quais as reais condições em que 

Trump irá deixar a presidência dos Estados Unidos 
da América. Mas ao mesmo tempo de esperança que 

as vacinas permitam debelar a pandemia a nível global 
e restaurar a confiança económico e a recuperação 

do emprego, esperança em que seja possível 
estabelecer um acordo equilibrado entre 

a União Europeia e a Inglaterra. Esperança em 
que Biden tenha capacidade para repor a normalidade 
das relações com os seus parceiros tradicionais como 
a União Europeia. Independentemente dos diferentes 

cenários de evolução possível, no que respeita 
à mobilidade elétrica será um ano em que 

se espera que continue a crescer e a aumentar 
a sua importância relativa no setor. 

Muita incerteza! A nível internacional, ver como as economias reagem à crise 
provocada pela pandemia. Em termos geoestratégicos, curiosidade em relação 

aos EUA e o seu posicionamento em relação à China, Médio Oriente e aliança com 
a Europa. Em Portugal, a discussão do orçamento vai ser curiosa com os 

ex-parceiros, pois o preço a pagar para a sua aprovação poderá ser demasiado 
elevado, tornando a solução governativa inviável: eleições sem solução de governo. 

Economia dependente da evolução da pandemia. 

1 4e. 4II# 

JOÃO MARTINHO 
COO da Solutions 30 

Apesar de considerar que teremos 
um primeiro trimestre condicionado, 
espera-se que durante este período se 
verifique o levantamento progressivo 

das restrições. Em paralelo, 
acredito que o sucesso no processo 
de vacinação em larga escala gerará 
um efeito positivo nas expectativas 

dos agentes económicos, o que 
produzirá um impacto virtuoso na 

procura interna e dará um contributo 
decisivo no aumento do investimento. 

Fundamentalmente, importa que 
os níveis de confiança aumentem 

e a incerteza deixe de ser um óbice 
à dinâmica económica, resultando 
numa retoma gradual e sustentável. 

166 
líderes 
antecipam 

2021 
LUÍS URMAL CARRASQUEIRA 
Diretor-geral da SAP Portugal 

Temos de estar cientes das dificuldades 
que ainda vamos sentir 

em 2021; mas também otimistas 
por via da vacinação que ganhará 

escala e que terá repercussões 
na confiança de todos os agentes 

económicos. Também não deveremos 
esquecer a expectativa das empresas 

face aos apoios oriundos da UE. 
Por certo que a digitalização vai estar 

no topo das agendas, bem como a 
identificação de oportunidades por 

parte das empresas nacionais. 
Estas deverão posicionar-se corno urna 
alternativa nas redes de abastecimento 

às grandes indústrias europçias, 
altamente dependentes da Asia. 

Socialmente, aguarda-nos uma retoma 
gradual da circulação e do contacto 

entre pessoas, associada aos 
novos hábitos de trabalho 

entretanto adquiridos. 
SANDRO MOTA OLIVEIRA FRANCISCO MARQUES DA SILVA 

CEO da Invest&Co CE0 da CLIP 
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Todos esperamos que 2021 
seja um ano de recuperação. 

Mas, mais do que isso, deve ser 
um ano de reinvenção. 

Devemos aprender com 
oque vivemos. E, por isso, 

as nossas prioridades devem ser 
redefinidas. A pessoa tem de estar 
no centro das nossas estratégias. 

As empresas devem ser 
estimuladas para que estejam 

preparadas para a retoma 
e para levar o país a patamares 
anteriores. Uma melhor criação 

de riqueza para que 
nos possamos concentrar 

na felicidade da pessoa é a minha 
receita para o próximo ano. 

Deixemos de decidir por medo 
e tenhamos a coragem de viver, 
com riscos, mas com o objetivo 

de criar urna sociedade 
que verdadeiramente nos 

permita, a todos, ser felizes! 

ANA MONTEIRO 
Diretora-geral da Summer Vanguard 

Em 2021 será importante as empresas terem 
o foco no que realmente gere produtividade 

e rendibilidade às organizações, para se manterem 
a laborar. Seguidamente promoverem investimento 

em tecnologia, produtos e processos inovadores 
a pensarem essencialmente no depois de 2021. 
Ao mesmo tempo a procurarem novos clientes 
e/ou adaptarem-se a novas exigências e procura 

dos consumidores. As organizações desde sempre 
têm que se reinventar diariamente a nível organizacional, 

investigarem novos métodos de produção 
e novas formas de fazerem negócios. Conseguirem 

osegmento de mercado que interessa de forma 
rápida e chegarem a vários pontos do globo será 

ponto essencial para o sucesso. Havendo o produto 
e o serviço procurado, a rapidez e a flexibilidade 

com que se atua no mundo dos negócios 
fará a diferença em 2021. 

FRANCISCO BANHA 
Presidente do Grupo Gesbanha 

O ano 2021 será extremamente 
desafiante a três níveis: gestão 

da tesouraria e liquidez das 
empresas, mitigação do aumento 

do desemprego e (potencial) 
fricção entre rotinas individuais 

recentemente adquiridas (durante 
a pandemia) e o regresso expectável 

à vida em Comunidade. 
Uma visão e a9ão mais 

empreendedora a nivel individual 
e empresarial será condição 

necessária para ultrapassar estes 
desafios, nomeadamente por parte 

daqueles que tendo acesso à 
inovação e ao conhecimento, estarão 

mais capacitados para aproveitar 
oconjunto de oportunidades que 

a crise sanitária, económica e social, 
também fez emergir. 

Em 2021, vamos estar 
mais bem preparados 

para enfrentar a evolução 
da pandemia e estou convicta que já 
avistaremos a luz ao fundo do túnel. 

Mas isso exige de todos -

 

das empresas aos colaboradores, 
dos Governos aos consumidores -

 

um esforço adicional para 
se cumprirem as medidas 
necessárias de combate 

à pandemia, sem esquecer 
paralelamente a necessária 
dinamização da economia. 

Com a crescente digitalização 
assistiremos à consolidação 
de novas formas de trabalho. 

Será sobretudo um ano 
de transição para uma 
realidade nunca vista 

e que trará, certamente, 
novas oportunidades, 

responsabilidades e esperemos 
que fortes "lessons learnt". 

BRUNO BOBONE 
Presidente Câmara de Comércio 

e Indústria Portuguesa 

O ano de 2021 será certamente 
ainda muito marcado pelos efeitos 
económicos e sociais decorrentes 

da pandemia provocada 
pela covid-19. Não obstante, 

os agentes económicos nacionais 
deverão encontrar nas adversidades 
uma oportunidade de transformação 

da economia portuguesa, criando 
as condições para que sejamos mais 

competitivos no contexto 
internacional, com base no incremento 

do conhecimento e da formação 
das pessoas e na aposta na 

sustentabilidade ambiental e de 
utilização dos recursos. A capacidade 
de utilizarmos os fundos comunitários 

como alavanca para a melhoria 
estrutural do nosso tecido empresarial 
e da nossa economia ditará parte do 

sucesso de Portugal nos próximos anos. 

RENATO CARREIRA PAULA CASA NOVA 
Partner da Deloitte CEO da Europ Assistance Portugal 
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Viagens

A retoma será lenta, acreditam todos,  
porém a curiosidade permanece - e o 
mundo continua cheio de maravilhas.  
A pandemia pode ter suspendido as viagens, 
mas este ano promete trazê-las de volta, 
com mais ou menos diferenças. Entre velhos 
favoritos dos portugueses, paraísos 
intemporais e édens por descobrir, a Fugas 
deixa sugestões para um 2021 de volta às 
viagens. Andreia Marques Pereira

Doze destinos para voltarmos à

Página 30



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,00 cm²

  Corte: 2 de 8ID: 90444859 02-01-2021 | Fugas

a Viajar em 2021 vai ser muito dife-

rente do que até aqui e quanto a isso 

poucos parecem ter dúvidas. Desde 

logo, pelas restrições sanitárias dos 

vários países. Quando a Fugas fez a 

selecção de destinos para 2021, o 

panorama apresentava-se assim para 

os viajantes oriundos de Portugal: 27 

países com restrições baixas (podia-se 

viajar e muito provavelmente não ser 

sujeito a quarentena na entrada nem 

no regresso); 118 com restrições 

moderadas  (possível viajar para estes 

destinos mas o mais provável é ter de 

obedecer a algumas regulações, como 

fazer um teste à covid-19; pode tam-

bém ser necessário fazer quarentena 

à chegada e/ou no regresso); 80 com 

grandes restrições (viagens suspen-

sas, o país pode estar fechado ou per-

mitir a entrada apenas a cidadãos e 

residentes e/ou se se cumprirem 

requisitos restritos) e nove com res-

trições desconhecidas (sendo neces-

sário consultar junto do governo quais 

as recomendações mais actualizadas). 

Estes são dados fornecidos pela IATA 

(International Air Transportation 

Association), com o alerta de que esta 

informação estava sujeita a altera-

ções, sendo portanto indispensável 

consultar fontes o ciais antes de se 

fazerem reservas ou viajar. 

Este aviso andará a pairar a cada 

nova reserva (com atenção extra às 

letras pequeninas que dizem se se 

podem adiar ou cancelar - seja em 

voos, hotéis, alugueres de carros…) 

- é quase certo. E os operadores turís-

ticos também estão a organizar o 

próximo ano com atenção a tudo o 

que está relacionado com a covid-19. 

“Estamos a analisar vários factores, 

entre os quais a situação epidemioló-

gica, ligações aéreas o mais directas 

possível e destinos de praia e de lazer 

ao ar livre, com menos visitas a monu-

mentos e museus, pois acreditamos 

que são factores que pesarão na deci-

são dos clientes”, explica Miguel Gra-

ça, director da agência de viagens 

online Travelwings, especialista em 

pacotes e circuitos baratos. Turquia, 

Grécia, Egipto, Marrocos, Tunísia, 

Tenerife, Cabo Verde, Cuba, Repúbli-

ca Dominicana e México são os desti-

nos que trabalharão em 2021. 

A Pinto Lopes Viagens, especializa-

da em viagens culturais e de autor, 

espera um ano de “retoma lenta”, 

confessa o administrador, Rui Pinto 

Lopes, com toda a programação 

assente na premissa de “uma rápida, 

e caz e abrangente distribuição da 

vacina”. A agência recomeçou a ope-

ração no nal de 2020 (depois de uma 

suspensão a partir de 1 de Novembro), 

com circuitos para os Emirados Ára-

bes Unidos, Malta e as ilhas portugue-

sas, mas, acredita Rui Pinto Lopes, o 

primeiro trimestre de 2021 “pratica-

mente não terá viagens e as poucas 

que surgirem serão basicamente em 

Portugal”. No segundo trimestre pre-

vê um tímido recomeço e a partir do 

terceiro, aí, sim, “a retoma rme dos 

circuitos na Europa e uma gradual 

retoma dos circuitos intercontinen-

tais, com destaque para Ásia, Oceâ-

nia, Médio Oriente e Norte de África” 

- o continente americano cará de 

fora até 2022. Nesse sentido, os des-

tinos privilegiados pela agência serão 

a Escandinávia (especialmente, os 

ordes noruegueses), Croácia, Romé-

nia e Bulgária, Irlanda, Islândia, Itália 

(sobretudo o Sul), Alemanha e Rússia. 

Fora da Europa, Austrália e Nova 

Zelândia, Vietname, Laos e Camboja, 

Emirados Árabes Unidos (especial-

mente no período da Expo Dubai), 

Arábia Saudita, Azerbaijão, Geórgia 

e Arménia, e Ásia Central (destacan-

do-se o Uzbequistão). 

Já percebemos que as viagens vão 

continuar - espera-se que mais à 

semelhança de 2019 do que de 2020. 

Porque a curiosidade permanece e o 

mundo continua cheio de maravilhas. 

A Fugas deixa sugestões de algumas 

- entre velhos favoritos dos portugue-

ses, paraísos intemporais e édens por 

descobrir. 

 
Cancún, México 

Durante anos, foi o destino mexicano 

para as agências de viagens portugue-

sas - e não vai deixar de o ser, mas 

agora a TAP vai voar directamente 

para Cancún, o diamante da Penínsu-

la do Iucatão, no Sul do México (sen-

do que a península prossegue pelo 

Belize e até uma parte da Guatemala). 

É, portanto, zona de transição entre 

a América do Norte e a América Cen-

tral, historicamente ocupada pela 

civilização maia, da qual descende 

ainda uma boa parte da população - e 

da qual herdou alguns dos seus trun-

fos turísticos, nomeadamente Chi-

chén Itza (México), a cidade povoada 

de pirâmides e outras construções 

igualmente grandiosas, e Tulum, raro 

sítio arqueológico à beira-mar. 

Cancún pode ser uma porta de 

entrada para tudo isso (e muito mais) 

ou um bom ponto de abrigo - com as 

suas praias de areia na, águas trans-

parentes e resorts pode ser um peque-

no paraíso de dolce fare niente ou um 

paraíso de diversão. Quase sempre 

com a cortesia do mar das Caraíbas, 

que oferece um belo mundo debaixo 

de água, óptimo para a prática de 

mergulho e snorkeling e até para a 

visita de um museu de escultura suba-

quática - se esquecer tudo o que se 

passa cá fora, como kitesur ng, 

windsurf, caiaque… 

Quem quiser ter algum contacto 

com a vida quotidiana, Cancún Cen-

tro (há algo de esquizofrénico nesta 

cidade: a “zona hotelera” foi construí-

da com o turismo em vista e é agora 

uma espécie de satélite) é o caminho 

a tomar - e, aí, não deixar de provar a 

autêntica cozinha mexicana, que 

daqui adoptou a cochinita pibil e o poc 

chuc (ambos à base de porco). c 

às viagens em 2021
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Não faltam também sítios arqueoló-

gicos maias aqui, modestos, sim, mas 

uma boa opção para um intervalo 

entre mergulhos: de San Miguelito, 

na órbita do Museu Maia de Cancún 

(cerca de 400 artefactos em exposi-

ção), a El Rey, com um pequeno tem-

plo e vários altares cerimoniais. 

 

Cidade do Cabo,  
África do Sul 

É impossível escapar à Table Moun-

tain: a montanha que termina em 

planalto é omnipresente na Cidade 

do Cabo e empresta-lhe parte do des-

lumbramento, etéreo, por vezes, 

quando as neblinas repousam sobre 

ela. Há cidades assim, “abençoadas 

por natureza” e a cidade sul-africana 

transborda de bênçãos: tem a mon-

tanha, claro, e tem as praias, tem 

cosmopolitismo e vida selvagem, 

tem vinho e pinguins - sem esquecer 

uma cena cultural intensa e o simbo-

lismo na história recente da África 

do Sul: uma visita a Robben Island, 

onde Nelson Mandela, o primeiro 

presidente negro do país, passou 18 

dos 27 anos em que esteve preso, é 

incontornável. 

Na cidade, percorram-se os cami-

nhos na caprichosa costa e aprovei-

tem-se as praias (e o surf, para quem 

gosta), visitem-se museus (como o 

Zeitz Museum of Contemporary Afri-

can Art, alojado num antigo silo de 

cereais que foi o edifício mais alto da 

África Subsariana: mais de cem gale-

rias distribuídas por nove andares) ou 

caminhe-se por Boo-Kaap, para apren-

der in loco o que foi o colonialismo e 

a escravatura entre o colorido casario. 

Siga-se o exemplo dos locais e apro-

veite-se todo o ar livre - caminhadas e 

mountain bike, parapente desde Lion’s 

Head, rappel no topo da Table Moun-

tain e o surf, uma religião. 

Saia-se da cidade para o Parque 

Nacional de Table Mountain que vai 

até ao Cape Point, que é como quem 

diz, ao ponto mais meridional do con-

tinente, o cabo da Boa Esperança e as 

No plano 
anterior, 
Gyeongju, na 
Coreia do Sul; 
nesta página, 
de cima para 
baixo: 
England Coast 
Path, Cancún, 
Goierri, no 
País Basco, e 
Eslovénia; na 
página ao 
lado, Cidade 
do Cabo e 
Gabão

2021 será o ano 
em que ficará 
terminado o 
England Coast 
Path, 4500 
quilómetros do 
trilho costeiro 
mais longo do 
mundo
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suas memórias de Bartolomeu Dias, 

que vai de trilhos montanhosos a 

praias imaculadas, de plantas endé-

micas a babuínos e aos conhecidos 

pinguins de Boulders Beach. Saia-se 

da cidade para os vinhedos, em 

Stellenbosch ou Franshhoek, por 

exemplo, e faça-se um circuito de 

adegas, provando vinho. 

  

England Coast Path, 
Inglaterra 
Foram anos muitos anos a fazer-se - 

e, sim, como o caminho se faz cami-

nhando, também pelo England Coast 

Path se foi caminhando, mas só em 

2021 se conclui esta gigantesca 

empreitada. São 4500 quilómetros 

(!) do trilho costeiro mais longo do 

mundo e, sim, é na “pequena” Ingla-

terra, graças à sua costa em zigueza-

gue. Esta geogra a não vale só para 

acumular quilómetros, mas também 

pequenas maravilhas da natureza 

em cenários por vezes dramáticos de 

promontórios e falésias, mas tam-
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nas para andar, que caminho não 

faltará. 

 

Eslovénia 
A National Geographic nomeou-a o 

país mais sustentável do mundo, a sua 

capital é conhecida como a “capital 

verde” da Europa - e, como se tal não 

bastasse, em 2021, será uma Região 

Europeia da Gastronomia (com Coim-

bra). Os ventos de 2021 parecem 

soprar a favor da Eslovénia, país encai-

xado entre a gigante Itália, a Áustria, 

Hungria e a Croácia que vai mostrar 

os seus esforços no desenvolvimento 

de uma vida mais sustentável e de 

qualidade aliados à sua oferta gastro-

nómica - e a andar de mãos dadas. 

Um prémio para um pequeno ter-

ritório que se desdobra numa grande 

diversidade de paisagens e natureza 

que se re ectem na sua cultura e gas-

tronomia. “Do jardim para a mesa” é 

o princípio da sua cozinha unindo, 

portanto, os percursos pelas suas 

regiões com as experiências culiná-

rias tradicionais de cada uma - e pro-

movendo uma ligação íntima entre os 

chefs e os produtores locais. O guia 

Michelin “descobriu” agora o país: de 

uma vez foram atribuídas sete estre-

las, a seis restaurantes, sublinhando 

essa interligação entre a gastronomia 

e a sustentabilidade. E parecendo dar 

razão ao Turismo da Eslovénia, que 

sempre apostou na gastronomia 

como elemento-chave na divulgação 

do destino que parece bem encami-

nhado para alcançar o objectivo das 

autoridades: ser um “conjunto bou-

tique” de experiências sustentáveis. 

 

Gabão 
Há quem lhe chame o “último éden 

na terra” e se não é o último, será um 

éden pelo menos: cerca de três quar-

tos do país estão revestidos de ores-

ta tropical bem densa, 10% da sua 

área é protegida e há 13 parques 

nacionais dedicados a conservar o, 

então, éden, habitado por antílopes, 

macacos, gorilas, elefantes… 

O Gabão é um autêntico diamante 

natural e um dos países mais estáveis 

do continente africano, onde tem por 

“vizinho” (ao largo do atlântico) São 

Tomé e Príncipe. Libreville, a capital, 

fundada no século XIX por escravos 

libertados, é provavelmente também 

a sua única cidade digna do nome e 

oferece um cenário pouco comum na 

região, com estradas alcatroadas e 

limpas, bons restaurantes (e bom 

vinho francês, ou não tivesse sido a 

França a potência colonizadora), casi-

nos - sempre animados pelo caos do 

tráfego, dos vendedores, dos merca-

dos e com belas praias à disposição. 

Mas o verdadeiro Gabão não está 

na capital: está nas extensas praias 

desertas, na selva que ruge com rios 

de águas turbulentas - está nas pai-

sagens intocadas. A jóia da coroa é o 

Parque Loango: um parque que tem 

uma costa de 200 quilómetros com-

pletamente desabitada, excepto 

pelos hipopótamos, gorilas, elefan-

tes que circulam pelos areais in ni-

tos - e ainda oresta, pântanos, 

lagoas, savanas. E há mais 12 seme-

lhantes… Se o turismo não está mui-

to desenvolvido ainda, o investimen-

to nas infra-estruturas tem aumen-

tado nos últimos anos - e também na 

preservação da vida selvagem: na 

Lagoa Fernan Vaz (corruptela de Fer-

não, o português que aqui chegou no 

século XV) funciona um santuário 

para gorilas e um centro de reintro-

dução à vida selvagem. 

 

Goierri, País Basco,  
Espanha 
São, literalmente, as “terras altas” 

bascas - é o signi cado de Goierri, um 

verdadeiro bastião da cultura do País 

Basco. O seu coração, que bate na 

província de Gipuzkoa, ao lado de 

Navarra. Como “terra alta” não ilude 

a sua natureza, em declinações de 

verde plasmadas em bosques, pra-

dos, cadeias de montanhas - e que lhe 

valem dois parque naturais, o Aralar 

e o Aizkorri-Aratz, onde a gruta de 

San Adrián é património mundial da 

UNESCO (com direito a uma aldeia no 

seu interior, ponto de passagem do 

antigo Caminho Real e do Caminho 

Norte de Santiago). c 

bém de mansos estuários e pitores-

cas baías, dunas de areia e calçadas 

que aparecem e desaparecem com 

o vaivém das marés - pontuados por 

enseadas escondidas, pitorescas 

cidades portuárias, acolhedoras vilas 

piscatórias, castelos arruinados, 

navios encalhados, penhascos onde 

o vento se faz vendaval. 

Foi o País de Gales, vizinho de ilha 

e irmão de Reino Unido, que inspi-

rou os ingleses, ao abrir o seu Wales 

Coast Path, em 2012, ainda que já 

nos anos de 1970 se tenha estabele-

cido o South West Coast, com “ape-

nas” mil quilómetros. Parte deste 

England Coast Path incorpora tre-

chos desse trilho pioneiro e criou 

dezenas de outros de raiz, num total 

de 67 secções. Alguns deles percor-

rem cenários de natureza intocada, 

selvagem (alguns com testemunhos 

do Jurássico), o que pode signi car 

pés enlameados; outros foram tra-

balhados oferecendo desde instala-

ções artísticas a actividades de adre-

nalina ou narrativas de geocaching, 

por exemplo. Este esforço colossal 

veio dar forma a uma “vocação” dos 

ingleses para caminhadas à beira-

mar e, ao mesmo tempo, ajudar a 

salvaguardar o património natural 

para as gerações futuras. Haja per-
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Mais surpreendente é a quantidade 

de indústrias que traz abundância a 

aldeias e pequenas cidades, como 

Ordizia e Beasain. Claro que não fal-

tam também aldeias-museu, como 

Segura (da antiga cápsula de mura-

lhas sobram-lhe ruas estreitas e palá-

cios com ostentosos brasões e portas 

monumentais, quase todos dos sécu-

los XVI e XVII), ou Zerain, com a 

“fama” de ter sido o local de nasci-

mento do bisavô de Goya, um peque-

no hino ao passado rural da região e 

à sua industrialização - a Mina Aizpea 

é agora um monumento à exploração 

de ferro na região, que começou no 

século XI e terminou apenas em mea-

dos do século XX. 

A gastronomia é incontornável em 

região de tantas estrelas Michelin, 

mas aqui estamos longe da so stica-

ção da cozinha moderna de San 

Sebastián (a apenas meia hora de dis-

tância), Bilbao (a uma hora) ou Vitoria 

(45 minutos). É a autenticidade rural 

que sobressai nestas paragens, sem-

pre amparada por um dos produtos-

estrela - o queijo de Idiazabal, nome 

de município e de denominação de 

origem protegida. 

 

Gyeongju,  
Coreia do Sul 
A Coreia do Sul tem a fama (e o provei-

to) de ser moderna, tecnológica, por 

vezes futurista - Seul é o paradigma, 

com os seus arranha-céus, trânsito 

caótico, luzes brilhantes, Internet 

ultra-rápida; com o seu passado um 

pouco atropelado por essa sofregui-

dão do amanhã. E depois existem 

lugares onde ainda se pode entrever 

um pouco do passado do país - locais 

como Gyeong ju, na provín-

cia de Gyeongsang do Norte (no 

Sudeste da Península Coreana), capital 

do antigo reino de Silla, que ocupou 

uma boa parte da península durante 

quase um milénio (até ao século IX). 

É conhecida como “o museu sem 

paredes” e a UNESCO distinguiu-a 

como Património da Humanidade - 

aliás, a Gruta de Seokguram e o Tem-

plo de Bulguksa estão entre os pri-

meiros monumentos do país a serem 

incluídos na lista, em 1995; em 2000, 

todo o seu centro histórico também 

passou a integrá-la - e em 2021 foi a 

cidade sul-coreana escolhida para as 

Cidades Culturais da Ásia Oriental 

(uma selecção levada a cabo por Chi-

na, Japão e Coreia do Sul e que inclui, 

anualmente, cidades dos três países). 

O seu cartão-de-visita são os sítios 

arqueológicos herdados desse pas-

sado, que encerram uma colecção 

impressionante de arte budista. São 

templos e pagodes, ruínas de palá-

cios e gravuras em pedra, mais de 

uma centena de túmulos da nobreza 

dessa idade de ouro da cidade 

(alguns com mais de 20 metros de 

altura) e uma impressionante estátua 

Nesta página 
Monastir na Tunísia (em 
cima),  a capital de Porto 
Rico, San Juan, e Maceió no 
Brasil (à esquerda) 
 
Na página ao lado,  
Maldivas e Ilha de  
São Miguel nos Açores

de Buda datada do século VIII - mais 

as jóias, coroas e outros artefactos 

em ouro, prata e bronze que foram 

encontrados e que se exibem no 

Museu Nacional de Gyeongju. 

 

Maceió, Brasil 
É o estereótipo do Nordeste do Brasil: 

coqueiros a debruar extensos areais, 

que terminam em águas verde-esme-

ralda, cálidas. É assim a costa do esta-

do de Alagoas, ainda um segredo para 

as massas internacionais de turismo, 

que continuam a preferir o sincretis-

mo da Baía, a sul. Mesmo os brasilei-

ros só há poucos anos começaram a 

olhar para este estado nordestino, 
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nas remotas Maldivas que, para além 

dessa condição longínqua, estabele-

ceram regras apertadas para conter 

a pandemia. Tanto assim que em 

Setembro foram declaradas um “des-

tino seguro” pelo Conselho Mundial 

de Viagens e Turismo (tiveram menos 

de 13 mil casos de covid-19 e 46 mor-

tes), depois de se terem aberto ao 

turismo em Julho. 

Por isso, os investidores não para-

ram e vários novos resorts vão surgir 

neste país que depende do turismo 

para a sua sobrevivência - literal: é ele 

que nancia as medidas de protecção 

ambiental e sustentabilidade natural 

colocadas em prática para evitar que 

o arquipélago seja submergido, em 

poucas décadas, com a subida das 

águas do Índico devido ao aqueci-

mento global. O cenário é idílico: 

areia branca, águas turquesa e cálidas 

que albergam um ecossistema frágil 

de recifes de coral. 

 

Monastir e Djerba, 
Tunísia 
Praias no Mediterrâneo e património 

milenar - é neste equilíbrio que a Tuní-

sia se posiciona como um dos destinos 

mais apetecíveis do Norte de África, 

sendo indubitável que são as praias (e 

os seus resorts tudo-incluído) as prin-

cipais atracções. E há-as para todos os 

gostos, desde as do Norte, rodeadas 

de vegetação, às do Sul, entre hipnó-

ticas paisagens desérticas. É entre 

estas últimas que se integram duas 

das mais populares, Monastir e a ilha 

de Djerba - vão além dos areais dou-

rados e águas transparentes omnipre-

sentes em toda a costa tunisina. 

Djerba é “homérica” - terá inspira-

do a “Terra dos Comedores de Lótus”, 

onde Ulisses e os seus companheiros 

desembarcam para depois (quase) se 

esquecerem de partir, tal a sedução - e 

não lhe faltam museus e as labirínticas 

ruas estreitas dos souks, que guardam 

reminiscências de uma história feita 

de diversidade religiosa e étnica 

incomparável com o resto do país. 

Monastir exibe como cartão-de-visita 

extra praias a mais antiga fortaleza 

(ribat) do mundo árabe (796), mas 

imperdíveis são também o Mausoléu 

de Habib Bourguiba (construído pelo 

próprio, o chamado “pai da indepen-

dência tunisina” e antigo presidente 

do país, em estilo árabe moderno, é 

imponente com a sua massiva cúpula 

dourada ladeada por dois minaretes 

de 25 metros) e a medina (não é impo-

nente como outras compatriotas, mas 

torna-se acolhedora, entre as mura-

lhas restauradas, nos seus cafés, res-

taurantes e lojas de artesanato). 

 

Porto Rico 
Porto Rico é um território (não incor-

porado dos Estados Unidos, de seu 

nome o cial Estado Livre Associado 

de Porto Rico) dado a furacões - sobre-

tudo a provocá-los, com a música: 

veja-se como o seu reggaetón, depois 

de alguns anos a rondar insidiosa-

mente os Verões, tomou de assalto o 

mundo. Contudo, em 2017, Porto Rico 

tornou-se o alvo e os furacões não 

foram musicais: numa semana, o 

Irma e o Maria (este o mais forte em 

89 anos) passaram pelo território e as 

consequências foram devastadoras, 

paralisando a ilha, mobilizando ajuda 

internacional e dani cando forte-

mente o turismo, uma das suas prin-

cipais fontes de rendimento. 

Levantado do chão, Porto Rico 

recuperou a sua vibração relaxada 

tão própria das Caraíbas: mar (e reci-

fes de coral), praia (de areia luminosa) 

e palmeiras, devidamente acompa-

nhados de bebidas exóticas (e gela-

das) e música (claro); e ainda oresta 

tropical, montanhas, quedas de água 

a completar o cenário comum destas 

paragens, onde ruínas pré-coloniais 

e abandonadas fazendas de café e 

açúcar podem surgir do nada. Na 

capital, San Juan, a zona mais turísti-

ca (e moderna) transborda de hotéis, 

restaurantes, casinos, bares de praia; 

em contraponto, a história (bem tur-

bulenta: de colonizadores a piratas, 

com muitos canhões em acção) ainda 

se deixa ver no Viejo San Juan, o bair-

ro antigo onde as construções colo-

niais espanholas luzem numa miríade 

colorida entre as forti cações de El 

Morro e La Fortaleza. Sempre “des-

pacito”, claro, que agora se colou 

indelevelmente à terra dos boricuas. 

 

Portugal 
Já não é o melhor destino do mundo 

para os World Travel Awards, mas 

mantém todos os atributos que lhe 

valeram esse título durante os últimos 

três anos (e mantém a distinção de 

melhor da Europa). Alguns dos quais 

também distinguidos a nível mundial: 

Lisboa continua o melhor destino 

para uma escapada urbana, a Madei-

ra repete-se como a melhor ilha para 

férias - o Algarve, em compensação, 

estreia-se: se já há décadas é o rumo 

preferencial dos portugueses para 

praia, agora tem reconhecimento 

como melhor região do mundo para 

sol e mar. E ainda o Dark Sky Alqueva, 

que colocou o Alentejo a olhar para 

as estrelas, e os Passadiços do Paiva, 

que puseram Arouca nas bocas de 

todos - repetentes nestas andanças de 

prémios mundiais. 

Em ano de incertezas, Portugal é 

sempre um abraço acolhedor, de Nor-

te a Sul e com dois saltos ao meio do 

Atlântico. E se o mundo olha para 

nós, está longe de nos esmiuçar - e há 

tanto país para (re)descobrir. Com 

alguns estímulos extra: por exemplo, 

Coimbra em 2021 é Região Europeia 

de Gastronomia - um pretexto para 

“comer” a cidade do Mondego e dos 

estudantes.

retirar a vocação descontraída. 

Se calhar o bairro mais interessan-

te para perceber o ritmo da cidade, 

que vive com um pé na praia, é Ponta 

Verde - não falta a praia e o ambiente 

mais autêntico. Ao lado, Pajuçara é 

mais turística, à boleia dos hotéis - e 

com eles, feiras de artesanato, artistas 

de rua, tapioqueiras e, quem sabe, 

forró. Voltando as costas ao mar (mas 

com ele nos olhos), vale a pena uma 

visita à catedral, sobranceira à cidade, 

e ao Museu Palácio Floriano Peixoto, 

conhecido por Palácio dos Martírios, 

antiga sede do governo do estado (o 

edifício oitocentista alberga mobiliá-

rio e objectos de decoração dos sécu-

los XIX e XX - com especial incidência 

na art déco). Para depois terminar o 

dia num dos muitos restaurantes que 

compõem uma oferta ecléctica - e a 

preços acessíveis. 

 

Maldivas 
As Maldivas não precisavam do “aval” 

dos World Travel Awards para serem 

o “melhor destino do mundo” (“subs-

tituíram” Portugal este ano) para 

meio desse mundo - dos que já lá 

foram, dos que sonham ir um dia. 

Contudo, talvez nunca antes o país-

arquipélago de 1200 ilhas se tenha 

assemelhado mais a “paraíso” como 

neste 2021 - a nal, o distanciamento 

social é quase uma condição natural 

onde, sim, não faltam praias desertas 

de areia níssima, palmeiras ondu-

lantes, jangadas coloridas - aqui e ali, 

pousadas (cada vez mais amigas do 

ambiente) e restaurantes despreten-

siosos mas cheios de estilo. 

Também não faltam vilas cheias de 

charme - da colonial Penedo, à beira-

rio (São Francisco) plantada (e fron-

teira com o vizinho estado do Sergi-

pe), à Praia do Francês, Maragogi ou 

Paripueira, ao largo das quais se des-

dobram piscinas naturais criadas por 

recifes que se perdem no horizonte. 

E, subindo mais alto que todo este 

litoral idílico, Maceió, a capital moder-

na à qual nem os arranha-céus na 

primeira linha de mar conseguem 

MBBIRDY/GETTY IMAGES

RUI SOARES
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É desta que vamos? 
12 destinos para  
o  novo ano
Áustria Fucking, a aldeia  
que decidiu mudar de nome 
 
Sobral de Monte Agraço 
Os dois homens que querem 
salvar os moinhos portugueses

FUGAS | Público N.º 11.208| Sábado 2 Janeiro 2021
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Supremo suspende posse de três 
juízes presidentes em Lisboa

Mundo, 24 a 28 Política, 18 e Editorial Sociedade, 20/21

O desejo de partir nunca foi tão grande.  

As nossas sugestões para o ano da libertação. 

ISNN-0872-1548

O Supremo Tribunal de Justiça deter-

minou a suspensão das tomadas de 

posse dos juízes presidentes das três 

comarcas da Grande Lisboa (Lisboa, 

Lisboa Norte e Lisboa Oeste), decre-

tada no âmbito de uma providência 

cautelar apresentada por dois can-

didatos que consideram terem sido 

preteridos por outros menos habili-

tados. Rui Teixeira, que foi o juiz de 

instrução do processo Casa Pia e, 

entretanto, subiu à Relação de Lis-

boa, e Marília Fontes invocam uma 

série de vícios nas deliberações que 

levaram à escolha Sociedade, 19

Presidência da UE 

Seis meses para 
devolver à União 
a normalidade 
possível

Caso do procurador 

Paulo Rangel 
pede demissão 
da ministra  
da Justiça

Vacinas para idosos 

Comissão  
de vacinação  
em choque  
com Ordem 

Suplemento Fugas 
É desta que vamos? Doze 
destinos para o novo ano

1939-2021 
Carlos do Carmo 
A voz de Portugal
Destaque, 4 a 7
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Gastos dos turistas 
estrangeiros em 
Portugal eom 
quebra de 57% 

INDICADOR  Os gastos com 
viagens e turismo por par-
te dos turistas estrangei-
ros em Portugal, em no-
vembro, terão registado 
uma queda de 57%, segun-
do dados provisórios on-
tem divulgados pelo Ban-
co de Portugal. O indica-
dor preliminar das viagens 
e turismo da balança de 
pagamentos revela que 
esta tendência de queda 
foi igualmente observada 
entre os gastos dos turistas 
portugueses no estrangei-
ro que terão caído 47%. 
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A39INE: Novembro foi o 4º pior mês do ano para o turismo em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/01/2021

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=28ad10cd

 
Os últimos dados publicados pelo INE revelam que Novembro foi o quarto pior mês do ano de 2020
para a actividade turística, depois de Abril, Maio e Junho, e a maior queda desde Agosto.
 
No mês em análise registou-se uma queda de 76,3% no número de hóspedes em termos homólogos
(passando para 415,7 mil), acompanhada por uma descida de 76,7% nas dormidas (para 950,5 mil),
de acordo com os dados da estimativa rápida da actividade turística.
 
Novembro assistiu a um aumento da evolução da pandemia em vários países, o que provocou novas
medidas para restringir a circulação. No caso de Portugal, foi declarado a dia 9 desse mês o terceiro
estado de emergência.
 
Segundo o INE, o maior agravamento ocorreu no turismo de residentes, que passou de uma descida
homóloga de 21,7% em termos de dormidas em Outubro para uma quebra de 58,6% em Novembro.
Já as de não residentes recuaram 85,2%, contra a descida de 76,4% no mês anterior, com todos os
principais países a registarem quedas expressivas (desde os -95,3% dos EUA e os -91,4% do Brasil
aos -84,9% do Reino Unido e os -84,1% de Espanha).
 
Nesta análise, o Alentejo voltou a ser a região com menos impactos negativos mas, mesmo assim,
sofreu uma contracção de 55,2% nas dormidas (de nacionais e estrangeiros). No topo das quedas
ficou Lisboa, com -83,7%.
 
Em Novembro, segundo o INE, 46,4% dos estabelecimentos de alojamento turístico em Portugal terão
estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes, contra 32,1% em Outubro.
 
Carolina Morgado
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Com confina mentos e 
sem turistas, economia 
ressente-se e aguarda 
pela recuperação. 

4. 

1 o  r  i 

1 

CONJUNTURA É de uma plataforma de 
empobrecimento que Portugal apanha o 
comboio de 2021. Um trilho de retoma, sim, 
mas pobre em criação de novos empregos, 
avisam Banco de Portugal e OCDE. 

E agora, 
uma retoma 
com turismo 
a menos 

TEXTO LUÍS REIS RIBEIRO 

En m 2016, em plena explosão 
do setor do turismo em 
Portugal, Fernando Medi-

a, o presidente da câmara 
de Lisboa, insurgiu-se contra a 
ideia de que haveria turismo a 
mais, de que essa ondaestaria a da-
nificar a qualidade de vida dos resi-
dentes e dos serviços públicos. 

Em 2021, o jogo inverteu-se: se 
não havia turismo a mais, agora é 
certo que há muito pouco para a 
forma como a economia estava or-
ganizada. Em 2020, o país experi-
mentou vários meses de pura "in-
terrupção" no turismo. E daqui 
para a frente, tudo vai ser diferente. 
A bolha pode ter rebentado. E isso 
é um bloqueio gravíssimo, tendo 
em conta a forma como a econo-
mia e o emprego estão estrutura-
dos, lembram vários economistas. 

Até 2019, Portugalviveu um tem-
po de expansão inédita e histórica 
alicerçada no turismo (que puxou 
por muitas outras atividades, como 
os eventos internacionais, a reabi-
litação do edificado nos centros 
históricos degradados, pelo aloja-
mento local e o setor da hospitali-
dade mais clássico, pela restaura-
ção, pelos transportes, nomeada-
mente a aviação comercial). 

"Não sei o que é ter turistas a 
mais", "esse conceito não existe, 
não tem sentido", disse Medina na 
Cimeira do Turismo Português, 
que decorreu em setembro, há 
quatro anos. 

António Costa, o primeiro-mi-
nistro, apoiou o autarca-que será 
um dos seus possíveis delfins na 
sucessão na liderança do PS. O pla-
no económico do país passaria 
sempre por aí, pelo turismo como 
plataforma de um Portugal mais 
atrativo ao investimento e mais  

competitivo. "O que tem sido feito 
em Lisboa, nosAçores ou no Algar-
ve é o que temos de fazer em mais 
sítios para que tenhamos cada vez 
mais turismo." Este "puxa pelo 
país, pelo comércio, pela agricultu-
ra", é "um investimento sustentável 
e inclusivo do nosso país", defen-
deu o chefe do governo na mesma 
cimeira. 

"A vulnerabilidade" 
A pandemia que devastou o ano de 
2020 veio provar a "vulnerabilida-
de" da economia portuguesa por 
causa do turismo, dizem em unís-
sono os vários especialistas consul-
tados pelo DN/DinheiroVivo. Pior: 
devastou 2020 e vai atrasar mais a 
retoma em 2021, quando compa-
rado com outros países desenvol-
vidos. 

O turismo a menos é hoje algo 
bem real: está e vai continuar a ar-
rasar com várias partes da econo-
mia, temem os que seguem de per-
to o país. Espanha e Itália debatem-

 

-se com o mesmo problema, mas 
como são economias maiores e 
mais industrializadas, talvez recu-
perem com menos dor. 

Em Portugal, as medidas orça-
mentais muito potentes para segu-
rar postos de trabalho (caso do lay-

 

-offsimplificado) conseguiram tal-
vez adiar a destruição inevitável 
que vai ter de acontecer. Ou que já 
está em marcha. 

"Asfixiar as empresas com um 
contexto fortemente limitativo da 
sua atividade causará mais desem-
prego e mais falências, muitas de-
las irrecuperáveis ou de efeitos du-
radouros", lamenta António Sarai-
va, o presidente da Confederação 
Empresarial de Portugal (CIP). 

Mesmo com uma vacina eficaz  

no terreno e um fluxo significativo 
de fundos europeus a entrarem na 
economia a partir de meados de 
2021 (em princípio), ninguém con-
segue ou quer excluir uma terceira 
vaga de covid-19 até à primavera. 
Mais uma vaga, mais medidas de 
confinamento. É esse o receio dos 
empresários e da população em 
geral. 

Problema: os negócios e os em-
pregos que resistiram até aqui, po-
dem não aguentar mais uma onda 
dessas. E a disponibilidade orça-
mental do governo não parece ser 
suficiente (em tamanho e vontade) 
para aguentar a barra como no 
grande confinamento de 2020. As 
falências estão a acontecer e há 
mais ao virar da esquina, indicam 
o Instituto Nacional de Estatística e 
os vários barómetros que foram re-
centemente publicados. 

Falências e despedimentos 
Como referido, até ao final do ter-
ceiro trimestre, muitas empresas 
recorreram ao ky-offsimplificado, 
mecanismo através do qual o Esta-
do subsidiou uma parte grande dos 
salários, obrigando as empresas 
aderentes a manterem os postos de 
trabalho - ficando a maioria das 
que aderiram impedida de despe-
dir até ao fim de setembro. 

No entanto, muitas companhias 
preferiram não prolongar o statu 
de apoio público (o sucessor do 
/ay-offsimplificado) para poderem 
começar a fazer reestruturações 
profundas e reduções severas nos  

quadros de pessoal. É o que come-
ça a acontecer agora- e um dos in-
dicadores mais claros de que isso 
está em marcha são os despedi-
mentos coletivos. 

Segundo dados do Ministério do 
Trabalho, o número de trabalhado-
res que já foram afastados das em-
presas em Portugal continental 
através de despedimento coletivo 
ascende a 5382 casos, mais 49% do 
que em todo o ano de 2019. 

O governo português (o Ministé-
rio das Finanças, no 0E2021) ins-
creveu uma projeção de retoma no 
emprego de 1%. Mas estávamos em 
outubro. Em dezembro, com mais 
informação, o panorama parece ser 

• 
Com a máquina 
do turismo em baixo, 
a recuperação da 
economia nacional 
deverá ocorrer num 
contexto de maior 
debilidade, com 
efeitos negativos 
na criação de novos 
empregos 
e nos salários. 

bastante pior. O Banco de Portugal 
diz que o emprego estagna (varia-
ção de 0%), a OCDE diz que cai 
quase 2%. É a retoma mais fraca e 
com menos emprego a materiali-
zar-se. 

As Finanças são elogiadas pelas 
agências de ratinge pela Comissão 
Europeia por manterem o compro-
misso com a redução do défice de 
2020 (7,3% do Produto Interno Bru-
to ou PIB) e a contenção da dívida 
pública, que é monumental e uma 
das maiores do mundo desenvolvi-
do (135% do PIB no final deste ano). 

BCE segura a parada 
O exercício é exigente: o governo 
diz que vai puxar pelo investimen-
to público em transportes e saúde e 
avisa que não abrirá mão na estabi-
lidade do sistema bancário. O di-
nheiro público contratualizado 
para o Novo Banco tem de estar 
acautelado, apesar do chumbo no 
Orçamento do Estado de 2021. A 
despesa com restos de outros ban-
cos privados (BPN e Banif) idem, 
mas com essa não há problema-
passou no OE aprovado, sem indig-
nações. 

Tudo isto corre num ambiente 
de juros zero (ou até negativos) 
proporcionados pelas compras 
massivas de dinheiro barato por 
parte do Banco Central Europeu 
(BCE). Christine Lagarde, a presi-
dente do BCE, garantiu há dias que 
vai segurar os juros em mínimos 
até ser necessário. Até 2022 ou 
2023, pelo menos. 
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Mas como, para o governo, a 
economia pode crescer 5,4% em 
2021, os pesos do défice e da dívi-
da no PIB esbatem-se. Em dezem-
bro, o banco central português, 
agora governado por Mário Cente-
no, veio baixar essa fasquia. O cres-
cimento de 2021, num cenário 
conservador, só vai até 3,9%. A 
OCDE está bem mais descrente: 
projeta uns frugais 1,7%. 

A economia ficou "mais peque-
na" e vai levar mais tempo a rever-
ter os danos da pandemia, obser-
va o ex-ministro das Finanças. O 
emprego destruído em 2020 só re-
cupera tudo em 2024.0 PIB vai de-
vagar, mas mais rápido do que o 
mercado de trabalho. "A atividade 
retoma o nível pré-pandemia no 
final de 2022", antecipa o governa-
dor. 

Portanto, a retoma em 2021 até 
deve acontecer, mas vem clara-
mente ensombrada pelo turismo 
a menos e pela incapacidade de 
muitas empresas de continuar 
num novo regime, mais magro, pe-
queno, com menos deslocações 
geográficas, com mais desconfian-
ça dos consumidores, com menos 
procura. 

Pouco teletrabalho 
A equipa de economistas da 
Moody's, uma das agências de ra-
tingque seguem a pare passo Por-
tugal, observa que "os setores que 
mais sofreram com os confina-
mentos são também os que mais 
provavelmente vão ser afetados  

por um ritmo lento de recupera-
ção". 

Razão: "A estrutura do emprego 
em Portugal, Espanha e Itália evi-
dencia a exposição destes países a 
esta crise". "Têm uma proporção 
reduzida de trabalhadores que po-
dem ficar em trabalho remoto [te-
letrabalho] e uma elevada propor-
ção de pessoas empregadas no tu-
rismo e nos serviços", avisa. 

Javier Rouillet, economista prin-
cipal na DBRS, outra agência de ra-
tingque segue de perto e há muitos 
anos a República, reforça o alerta. 
"Grécia, Chipre, Malta, Portugal, 
Espanha e Itália são os mais vulne-
ráveis a esta conjuntura e ao turis-
mo por causa do impacto da pan-
demia. Em certa medida, isto já é 
evidente quando se olha para os 
seus desempenhos macroeconó-
micos em comparação com os pa-
res europeus." 

Base de partida: mais pobres 
O Fundo Monetário Internacional 
(FMI) também atualizou a sua 
enorme base de dados, que abarca 
quase todo o mundo, perto de 200 
países. De acordo com um levanta-
mento feito pelo DN /Dinheiro 
Vivo, Portugal regista o 30.° maior 
empobrecimento por habitante, 
entre 2019 e 2020, num universo de 
193 territórios. 

Causa: a pandemia e as medidas 
de confinamento que empurram a 
economiaportuguesapara asegun-
da pior recessão desde 1928 (quan-
do se registou um colapso de 9,7%, 
segundo o Banco de Portugal). 

O indicador usado para aferir o 
empobrecimento real dos portu-
gueses é o PIB per capita, a preços 
constantes e em paridades de po-
der de compra, uma medida que 
permite comparar diretamente os 
países, apesar das diferenças de 
preços e de nível de vida. 

Em Portugal, mostram os núme-
ros do FMI, o empobrecimento per 
capita registado em 2020 foi um 
dos mais adversos da História mo-
derna. 

A esmagadora maioria das 193 
economias sofreram o choque da 
pandemia, mas em Portugal foi tal 
o efeito que o país desceu uma po-
sição: em 2019 era a 43.a economia 
mais rica: em 2020, ocupou a 44.a 
posição, sendo ultrapassado pela 
Polónia. 

Assim, a riqueza produzida em 
Portugal dividida por habitante, 
desce, em média, mais de 31,3 mil 
dólares. Em euros, ao câmbio 
atual, dá menos 2900 euros anuais 
per capita; menos 242 euros de ri-
queza por mês. Esta quebra é a 
30." mais pesada no universo dos 
tais 193 países analisados pelo 
FMI. 

É nesta plataforma de empobre-
cimento que Portugal apanha o 
comboio de 2021. Um trilho de re-
toma, sim, mas pobre na criação de 
novos empregos e mais pobre nos 
salários dos que vão ser contrata-
dos. 
luis.ribeiro@dinheirovivo.pt  Página 41
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Fraca criação 
de emprego, 
avisam BdP 
e OCDE 
É de uma plataforma de empobre-
cimento que Portugal apanha o 
comboio de 2021. Um trilho de re-
toma, sim, mas pobre em criação 
de novos empregos e turismo, aler-
tam Banco de Portugal e OCDE. 

PÁGS. 20-21 13 
PONTOS  ps 

MANTEM 
FOSSO 

PARA 
O PSD 

Como é estar 
do outro lado 
da pandemia 
quando 
se é médico 
PÁGS. 12-14 

BARÔMETRO 
Dois maiores partidos 

em trajetória de subida 
na sondagem da Aximage 

para o DN, o JN e a TSF. 
Iniciativa Liberal também está em 

destaque neste mês, enquanto 
o PAN regista a maior quebra. 

Astérix e 
Obélix terão 
novo álbum 
em outubro. 
Veja a primeira 
prancha 

• 

a sem ciência 
sem arte não é 

ma vida plena", 
com ou sem pandemia. 

Tiago Rodrigues 
e Carmo Fonseca 

PÁGS. 4-7 

4 

1 

O DN desafiou a cientista e o diretor artistico do 
Teatro Nacional D. Maria II para debaterem 

ciência e arte. Num final de tarde, no Salão Nobre, 
falaram de liberdade, criatividade, conhecimento, 

ética, responsabilização, política e futuro 
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Lisboa. 
E depois 
da pandemia? 
RECUPERAR  Aguentar embate dos próximos 
meses à espera de que a Páscoa e o verão 
tragam uma retoma é a esperança dos agentes 
económicos . Medina fala num "momento 
de fazer as coisas de forma diferente". • 

r
 

'1,rfr41-T4 

&PI 

• 
Para o 1.° trimestre 
do ano está prevista 
a abertura do 
Parque Urbano da 
Praça de Espanha 
e concluir 
a requalificação 
da frente ribeirinha. 

moi enos 40 mil postos de 
trabalho, uma queda 
de 50% no volume de 
negócios feitos na ci-

dade, uma quebra de mais de 200 
milhões de euros nas receitas da 
autarquia, um aumento da des-
pesa em cerca de 28 milhões, um 
decréscimo de 67% nas chegadas 
ao aeroporto, uma queda de pro-
veitos no alojamento turístico a 
rondar os 80%. Em 2020 a pande-
mia atingiu em cheio o coração da 
prosperidade de Lisboa. Não se 
sabe quando será o regresso à 
normalidade, mas que cidade 
será esta quando se dissiparem os 
efeitos da covid-19? 

Ao longo dos últimos meses, o 
presidente da autarquia, Fernan-
do Medina, tem repetido que é 
chegado o "momento de fazer as 
coisas de forma diferente". Admi-
tindo o "preço social" do boom tu-
rístico dos últimos anos, o autar-
ca socialista tem insistido que é 
preciso fazer cidade para quem 
nela vive - a começar por isso 
mesmo, criar condições para que 
se viva em Lisboa, sobretudo a 
classe média e os jovens, cada vez 
mais afastados pelos preços proi-
bitivos da habitação. As respostas 
municipais passam em grande 
medida pelo programa Renda 
Acessível e pelo Renda Segura. 
Mas este último, o principal ins-
trumento público para converter 
as casas do alojamento local (AL) 
para o arrendamento habitacio-
nal, e que se vai prolongar por 
2021, tem demonstrado que só 
uma pequeníssima parte do setor 
mostra interesse em fazer essa 
conversão. No primeiro concurso 
do programa, só cerca de 25% das 
casas vinham do AL (45 num total  

de 177) e no segundo a percenta-
gem subiu para os 37%, mas caiu 
em números absolutos (foram 
angariadas 107 casas, 40 prove-
nientes do AL). 

Eduardo Miranda, presidente 
da Associação do Alojamento Lo-
cal em Portugal (ALEP), não tem 
dúvidas de que foi em Lisboa que 
mais se sentiu o impacto da crise 
neste setor, e aponta para quebras 
da ordem dos "85% a 90%", supe-
riores à média nacional. Mas o 
que explica então a resistência à 
migração para o Renda Segura? 
"As pessoas têm receio da instabi-
lidade legislativa e fiscal e de se 
comprometerem a médio e longo 
prazo", diz ao DN, mas sublinhan-
do que também houve transfe-
rência do AL para o arrendamen-
to no mercado privado. Não há 
números oficiais, mas o líder da 
ALEP aponta para uma estimati-
va global "de 10% a 15%" - "ainda 
é um volume grande". O registo 
nacional de alojamento local con-
tabiliza 19 360 registos de Aloja-
mento Local em Lisboa, mas o 
número pode não corresponder à 
realidade tendo em conta que 
muitos proprietários não dão bai-
xa do negócio. 

Eduardo Miranda não espera 
melhoras no imediato: "Aquilo 
que é expectável é que os primei-
ros meses de 2021 ainda sejam 
muito duros. É previsível que co-
mece a sentir-se alguma melhoria 
em abril ou maio, e a nossa expec-
tativa é que no verão já haja sinais 
de retoma, a um ritmo brando. O 
grande desafio é conseguir chegar 
até lá." 

Luís Lima, presidente da Asso-
ciação de Profissionais e Empre-
sas de Mediação Imobiliária de 

Agentes 
económicos 
da cidade de Lisboa 
estão convencidos 
de que a cidade vai 
voltar a encher-se 
de turistas assim 
que a pandemia 
seja ultrapassada. 

Portugal (APEMIP), também de-
fende que os operadores do AL es-
tão na expectativa de retornar à 
atividade turística logo que possí-
vel. E o imobiliário, que apesar de 
alguma desaceleração que já se 
registava antes da pandemia, é a 
outra galinha dos ovos de ouro 
das finanças da cidade? "É só es-
perar. Daqui a um ou dois anos os 
preços vão subir outra vez", ante-
cipa, acrescentando que os inves-
tidores "estão ávidos para recupe-
rar este ano perdido". Uma vez 
que a questão da pandemia se re-
solva "haverá muitos estrangeiros 
a querer vir para Portugal", vatici-
na o líder da APEMIP. E Lisboa 
está incluída neste roteiro? "Será 
a primeira a recuperar." 

Paulo Ferrero, um dos fundado-
res do blogue Cidadania LX e há 
anos uma das vozes da sociedade 
civil mais intervenientes na vida 
da cidade, não tem muitas dúvi-
das de que, uma vez ultrapassada 
a pandemia, Lisboa voltará a en-
cher-se de turistas, retomando a 
normalidade no mesmo ponto 
que a covid deixou em suspenso: 
"Não vejo nenhuma razão para 
que não seja assim, não vejo mu-
danças de fundo no próximo  

ano." Questão diferente é se quem 
visita a capital portuguesa - e 
quem nela vive - encontrará a 
mesma cidade. A principal preo-
cupação vai para as lojas históri-
cas, que Paulo Ferrero teme que 
não aguentem o embate destes 
longos meses. "Se estivessem a 
desaparecer as más, as lojas de 
bugigangas... mas não é isso que 
está a acontecer", lamenta. 

Manuel Lopes, presidente da 
Associação de Dinamização da 
Baixa Pombalina, vaticina que os 
primeiros meses de 2021 vão "ser 
terríveis" num contexto em que a 
zona comercial mais emblemáti-
ca da cidade já viu fechar- provi-
sória ou definitivamente - cerca 
de 115 espaços comerciais. Passa-
do o período natalício, os olhos 
estão agora postos na Páscoa: "Se 
formos capazes de ultrapassar ja-
neiro e fevereiro sem a canoa ir ao 
fundo, acho que a primavera nos 
dará um outro alento, como ago-
ra deu o Natal." Mas o futuro é 
"uma incógnita", condicionada 
por uma palavra-chave, "confian-
ça". 

O que vai mudar na face de Lis-
boa em 2021? Previsivelmente 
nada de revolucionário, que o 

TEXTO SUSETE FRANCISCO 
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tempo de uma cidade é lento. 
Para o primeiro trimestre do ano 
está prevista a abertura do Parque 
Urbano da Praça de Espanha. A 
requalificação da frente ribeiri-
nha também deverá ficar concluí-
da, prosseguindo o programa 
Uma Praça em Cada Bairro, que 
tem uma dotação de 13 milhões 
de euros para o próximo ano -
uma peça essencial do conceito 
da "cidade de bairros" que o atual 
executivo camarário defende 
para a capital. 

O ano que se avizinha - de elei-
ções autárquicas, em outubro -
será também o do arranque do 
sistema de transportes à escala 
metropolitana, com a Autoridade 
Metropolitana de Lisboa a assu-
mir o comando da rede transpor-
tes (com exceção do Metropolita-
no, da Transtejo e da Soflusa, que 
continuam sob alçada ministe-
rial). E esta é uma área, adverte 
Paulo Ferrero, em que a pande-
mia pode deixar efeitos duradou-
ros- e nocivos: "Temo que as pes-
soas se tenham voltado a habituar 
a trazer o carro para a cidade, é 
preciso prosseguir a política do 
primado do peão sobre o auto-
móvel." Página 44
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COVID-19 em Tavira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7bc7f1df-4f64-44d4-80d7-

9699b8aec92d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Tavira, no Algarve, o número de infetados disparou devido a 3 surtos que colocaram o concelho do
nível de risco extremamente elevado.
Declarações de Jorge Botelho.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2021-01-04 13:23
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Perspetivas 2021 Turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f6694128-97f5-47a4-9d91-

d9e88ca5ba58&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No início do ano 2021 olhamos para as perspetivas do presidente do Turismo do Porto e Norte para o
ano que agora começa.
Declarações de Luís Pedro Martins.
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02-01-2021 13:17

Restaurantes pedem uma mudança de estratégia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7a15e23b-344b-445e-9069-

b377702c7ef5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor da restauração pede uma mudança de estratégia ao Governo e o fim das restrições nos
horários. A Associação Nacional de Restaurantes Provar fala de um aumento do desemprego para 50
mil desempregados, devido às quebras de faturação que ascendem a 70%.
Declarações de Ricardo Gião, Restaurante Aperitivo, Jaime Simões, Restaurante/Bar O Castelo, Daniel
Serra, presidente da "Provar".

 
Repetições: TVI24 - Jornal da Uma , 2021-01-02 13:18
 TVI24 - Notícias , 2021-01-02 15:11
 TVI24 - Notícias , 2021-01-02 16:15
 TVI24 - Notícias , 2021-01-02 17:15
 TVI24 - Notícias , 2021-01-02 18:07
 TVI24 - Notícias , 2021-01-02 19:18
 TVI24 - Notícias , 2021-01-02 21:37
 TVI - Diário da Manhã , 2021-01-03 09:22
 TVI24 - Diário da Manhã , 2021-01-03 09:37
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01-01-2021 14:08

Fim de ano em Portimão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6b6e4f5f-58ab-400f-9ca7-

9be848d8258f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Num Algarve deserto de gente e de festa, Portimão viveu a última noite do ano com música porta-a-
porta. Virgul fez um concerto pela cidade e em cada rua foi deixando uma mensagem de esperança
para 2021. Foi uma viagem acompanhada em exclusivo pela RTP.
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Passagem de ano no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2113e23c-331f-47e4-9c44-

8a62dc6d397d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, a passagem de ano contrastou entre ruas desertas e alguns empreendimentos que,
apesar das restrições, mantiveram o fogo de artifício para animar os hóspedes. Foi o caso de um
resort de luxo em Albufeira, onde 720 turistas deram as boas vindas a 2021.

 
Repetições: SIC Notícias - Notícias , 2021-01-01 09:08
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2021-01-01 10:08
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2021-01-01 12:40
 SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2021-01-01 13:28
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Governo mantém inalteradas taxas aeroportuárias para voos do Reino Unido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/01/2021

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6842d57

 
O Governo resolveu manter inalteradas, para já, as taxas aeroportuárias de voos de e para o Reino
Unido até 31 de dezembro de 2021, evitando a sua subida devido ao Brexit, desde sexta-feira,
segundo um comunicado citado pela Lusa.
 
Na nota dos Ministérios das Finanças, Infraestruturas e Habitação e Administração Interna, o Governo
diz que "decidiu estender até 31 dezembro de 2021 o período em que vigora a classificação dos
passageiros que viajam para o Reino Unido como passageiros de voos intracomunitários fora do
espaço Schengen, podendo esta decisão ser reavaliada antes dessa data, em função da eventual
conclusão do acordo definitivo sobre a relação futura entre a União Europeia e o Reino Unido".
 
Com esta decisão mantém-se "a regra que vigorou ao longo de 2020 e que permite que estes
passageiros paguem uma taxa aeroportuária de segurança de 3,2 euros". Evita-se, deste modo, que,
a partir de 01 de janeiro de 2021, quando "o Reino Unido passa a ser considerado um país terceiro",
estes passageiros tenham que "pagar uma taxa de 6,21 euros, que é o valor correspondente aos
passageiros que embarcam em voos considerados internacionais", realçaram as tutelas.
 
O Governo pretende assim assegurar que "os passageiros que viajem de Portugal para o Reino Unido
a partir de 01 de janeiro mantêm condições idênticas às existentes antes do final do período
transitório de saída da União Europeia", uma medida que se justifica "tendo em conta a importância
do mercado turístico britânico" para o país.
 
Os ministérios recordaram que no ano passado, "de acordo com o INE [Instituto Nacional de
Estatística] e o Banco de Portugal, o turismo britânico em Portugal representou 13,2% do total de
hóspedes, 19,2% das dormidas e 17,8% do total anual das receitas turísticas", sendo assim "o
primeiro mercado em dormidas e receitas e o segundo em número de hóspedes", destacando-se o
Algarve, "onde este mercado assume destacadamente o primeiro lugar nos indicadores referidos".
 
Esta decisão vem ao encontro do que defendem companhias aéreas, como a easyJet, que pediu ao
Governo português que não aumente as taxas aeroportuárias para os voos do Reino Unido por causa
do Brexit, alertando que pode estar em causa a "conetividade" de Portugal, segundo uma carta
divulgada pela transportadora.
 
"Muitos Estados-membros já começaram a adotar uma legislação nacional favorável para salvaguardar
a manutenção do tráfego aéreo. Espanha, por exemplo, já refere esta questão no seu Orçamento do
Estado" declarando que as taxas aeroportuárias para destinos no Reino Unido se manterão na mesma
categoria "pelo menos até 28 de fevereiro de 2022", lê-se na missiva na transportadora.
 
Por isso, a easyJet apela a que Portugal dê um passo "no sentido de alinhar a sua legislação com as
medidas já adotadas pelos seus homólogos, através da qual já neutralizaram um risco de custos
significativos para as suas economias", alertando que "qualquer alteração na categoria das taxas de
segurança do tráfego do Reino Unido em Portugal pode representar uma ameaça à sua conectividade
com um parceiro determinante".
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2020 em balanço: O ano de todos os bloqueios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/01/2021

Meio: Jornal do Algarve Online

URL: https://jornaldoalgarve.pt/o-ano-de-todos-os-bloqueios/

 
2020 em balanço: O ano de todos os bloqueios
 
Foi um ano com contornos inéditos nas nossas vidas. Uma crise pandémica que se transformou, à
velocidade de um fósforo, numa crise económica e social, a que o Algarve não escapou. Das ilusões de
um ano bom que acalentávamos em janeiro e fevereiro depressa se passou para a crise sanitária,
depois a turística, do comércio. A região sofreu com a falta de turistas. Hotéis fecharam, fronteiras
fecharam, fechámo-nos em casa. O JA faz aqui o balanço de um ano diferente de todos os outros.
Bloqueado
 
Janeiro
. A adesão à greve dos trabalhadores da Portway tem estado a provocar atrasos e cancelamentos de
voos em Lisboa, mas a adesão no aeroporto de Faro é apenas de 50%, a mais baixa dos aeroportos
nacionais.
. Em entrevista ao JA, Francisco Amaral, 64 anos, declara-se um homem agastado, que dificilmente
perdoará aos seus adversários políticos. Não por o serem de facto, mas porque, nas suas palavras,
tiveram um "comportamento psicopático" durante os dois anos em que lhe boicotaram a ação. Em
última instância, analisa, quiseram eliminá-lo.
. Com o volume das barragens a rondar os 40 por cento, mesmo depois das chuvas pré-Natal, o
Algarve desespera por soluções para a seca, que veio para ficar e - preveem os entendidos - não mais
abandonará a região.
. O processo de despedimento na base de Faro da companhia aérea irlandesa 'low cost' Ryanair
abrange 75 tripulantes, cujo contrato termina na quarta-feira, informou o Sindicato Nacional do
Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).
. O Aeroporto de Faro processou, pela primeira vez, 9 milhões de passageiros num ano, em 2019.
. Desde o dia 7 de janeiro, toda a água superficial de consumo que corre nas torneiras do barlavento
algarvio vem da barragem do Funcho, considerada uma reserva estratégica, que até aqui estava
desativada.
. António Pina, 44 anos, presidente da Câmara de Olhão e líder da AMAL, vai contra a corrente
dominante ao defender que o comboio deve evitar o aeroporto de Faro. Em entrevista ao JA enquanto
presidente da associação dos municípios algarvios, Pina acredita que, face aos 2 milhões de passivo
apresentados pela Algar, o melhor caminho é a compra da parte privada pelo Estado.
. Mais de três meses depois do início do ano letivo, alunos de escolas do Algarve continuam sem todos
os professores atribuídos no arranque do segundo período de aulas no ensino básico e secundário.
. Em Portugal, o Algarve é a segunda região que acolhe mais imigrantes brasileiros, a seguir a Lisboa.
Em reportagem especial, o JA fez uma viagem ao mundo dos imigrantes brasileiros na região, a mais
"tropical" do País.
. A indústria de golfe no Algarve começa o novo ano da melhor forma, com o anúncio da renovação do
título de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental", atribuído pelos leitores da revista britânica
Today`s Golfer pelo quarto ano consecutivo.
. Aos 52 anos, o socialista Osvaldo Gonçalves é um homem tranquilo. Quanto à ponte de que se fala
há tantas décadas, nem pede nada de muito diferente daquela que, à rés da água, é montada todos
os anos por alturas do Festival do Contrabando: que seja pedonal!
. A ministra da Saúde, Marta Temido, promete tirar da gaveta o projeto do novo hospital central do
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Algarve, e avançar com a obra em 2021.
 
Fevereiro
. O Algarve recicla menos do que devia. Um problema que não é exclusivamente algarvio, mas na
região recicla-se ainda menos do que a média nacional. De quem será a culpa? As opiniões dividem-
se. A reportagem do JA foi ouvi-las.
. O ministro do Ambiente vem ao Algarve defender que a falta de água na região não se resolve com a
construção de novas barragens, mas sim com uma gestão mais eficiente da água e a aposta na
dessalinização.
. A Polícia Marítima detetou, de madrugada, uma embarcação com 11 imigrantes ilegais a bordo junto
a Olhão. É o segundo barco com marroquinos no espaço de poucas semanas.
. Aos 64 anos, Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé, concede uma rara entrevista ao JA, em
que garante que preside ao município de média dimensão, de todo o País, com maior volume de
investimento.
. Os estímulos à fixação de pessoas no interior do País anunciados pelo primeiro-ministro podem ter -
pelo menos aparentemente - um efeito perverso. De acordo com os autarcas algarvios, em sede de
AMAL, aqueles incentivos podem não beneficiar povoações e zonas do território algarvio
indubitavelmente rurais e de baixa densidade populacional. É o caso de dois terços do concelho de São
Brás de Alportel.
. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a região atingiu números históricos em 2019, com
20,95 milhões de dormidas, 5,07 milhões de hóspedes e 1,23 mil milhões de euros de proveitos totais,
anunciou o Turismo do Algarve.
. A cidade de Loulé vai transformar-se em Hollywood, com um investimento de cerca de 60 milhões de
euros por duas entidades britânicas, que pretendem construir estúdios de cinema e audiovisuais,
anunciou a autarquia.
 
Março
. As escalas de serviço durante a greve da recusa às urgências das chefias da Cirurgia do Hospital de
Faro foram asseguradas, pelo que, apesar daquela forma de luta, não houve períodos sem médicos
cirurgiões, garantiu a Administração do Hospital de Faro.
. Os descontos nas portagens na A22 agora anunciados "não são nada de novo" e ficam "aquém
daquilo que se pretende", disse ao JA o coordenador da Comissão de Utentes da Via do Infante, que
reitera a oposição à existência de portagens.
. O Algarve vai ter, pelo menos, quatro unidades de cultivo e produção de óleo de canábis para
consumo com fins terapêuticos nos próximos anos. Uma das maiores deverá situar-se na extremidade
leste da região, nos concelhos de Castro Marim (cultivo) e Vila Real de Santo António (produção
industrial) e já se encontra em fase de implementação.
. O Hospital de Faro foi ativado para receber doentes infetados com o vírus covid-19, anunciou ontem
a diretora-geral da Saúde, adiantando que, além do internamento, o hospital está apto a realizar
testes laboratoriais a casos suspeitos de infeção.
. O Sindicato de Hotelaria do Algarve denunciou esta semana a imposição de férias por parte de
algumas empresas aos seus trabalhadores, situação desconhecida pela maior associação de hoteleiros
da região, na sequência da pandemia de Covid-19.
. O estado de emergência decretado pelo Presidente da República entrou em vigor e foram anunciadas
todas as novas medidas que devem ser cumpridas a nível nacional. O Algarve não é exceção.
. As concentrações são o inimigo público número 1 neste momento de luta contra o vírus. E o mundo
da cultura e do espetáculo foi o primeiro a cancelar eventos. Milhares em todo o País. Centenas no
Algarve. Ao JA, artistas algarvios da música, dança e teatro relatam as dificuldades por que passam
nestes dias de aperto.
. Nascido há 70 anos em Paderne, Albufeira, e após 54 de carreira na hotelaria, Elidérico Viegas vive
nos antípodas do que é a sua postura pública habitual: "Perante esta realidade, não consigo ser
otimista", confessa ao JA.
. O presidente da Região de Turismo do Algarve desvaloriza a decisão de impor quarentena obrigatória
aos irlandeses que pretendam vir a Portugal, uma vez que a região continua "a ter um conjunto de
ligações para a Irlanda que estão a funcionar". "São seis rotas operadas por duas companhias aéreas
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e ligações a cinco cidades", diz João Fernandes ao JA.
 
Abril
. O Algarve ficou de portas fechadas nesta Páscoa e as entradas na região estão bloqueadas durante a
época que os portugueses (e muitos espanhóis) tradicionalmente escolhiam para um "saltinho"
turístico ao Sul do País.
. Exigindo medidas semelhantes às já tomadas por outros países europeus, os proprietários de
restaurantes do Algarve acham que só a distribuição de cheques pelas empresas em dificuldades pode
evitar uma catadupa de falências. O JA encontrou uma situação à beira do desespero.
. A Associação In Loco anunciou que está a mobilizar as equipas dos projetos Leader-DLBC, Prove,
100%Local e Prato Certo, para reunir e disponibilizar a pessoas e organizações todos os contactos da
sua bolsa nacional de produtores, cabazes e mercados, de forma a minimizar as consequências no
consumo de hortofrutícolas da crise sanitária.
. Profissionais de enfermagem, garantem à reportagem do JA que a pressa pode ser a grande inimiga
da perfeição e deitar tudo a perder. E garantem que, nos hospitais, têm medo. É ele que os mantém
vivos e livres de infeções.
. A Associação dos Empresários da Região do Algarve (NERA) pede uma "análise das questões de
fundo relacionadas com a estrutura económica do Algarve" e sustenta que esta crise "demonstrou a
vulnerabilidade gerada pelo desequilíbrio estrutural da economia da Região".
. Os sindicatos ainda não têm números, mas garantem que o recurso à prática do layoff se está a
generalizar na região e cresce de dia para dia. Aquelas estruturas contestam o que consideram ser
"um uso abusivo" do recurso e adivinham tempos difíceis, com muitos despedimentos.
. A produção de citrinos algarvios mais do que duplicou nos últimos 10 anos (mais 111%), atingindo
em 2019 um total de 356 mil toneladas, de acordo com dados da Direção Regional de Agricultura
(DRAP) do Algarve disponibilizados ao JA.
. Este ano, o Dia da Liberdade celebra-se à janela e a cantar "Grândola Vila Morena", uma das senhas
da Revolução dos Cravos". A iniciativa repete-se por todo o Algarve.
. Apesar do confinamento obrigatório, os atletas residentes no Algarve continuam a treinar, em casa e
na rua. Mas, pelo menos enquanto não houver perspetivas para a saída do isolamento social, nem
calendário para o regresso às competições, o ânimo não está a ser o mesmo do costume. A
reportagem do JA falou com oito atletas.
. O Algarve é a região portuguesa onde o desemprego mais cresceu em março, ao disparar 41% em
relação a fevereiro, anunciou o IEFP, que aponta o enorme retrocesso turístico das últimas semanas
como o grande causador da subida repentina do desemprego na região.
. Uma boa parte dos cerca de 30 mil trabalhadores agrícolas que erram entre Algarve e Alentejo ao
sabor das campanhas e safras agrícolas não têm qualquer tipo de segurança e vivem em total
precariedade. Em alguns casos passam fome. Uma reportagem do JA.
. O Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 reservou um montante indicativo de 5 milhões de
euros para dois avisos destinados a apoiar projetos em todas as áreas de atividade associada ao
COVID-19, para dar resposta às necessidades imediatas e a médio prazo do Serviço Nacional de
Saúde.
 
Maio
. Em entrevista exclusiva ao JA, Vítor Neto, presidente da Associação Empresarial da Região do
Algarve (NERA), discorre sobre o momento atual e o seu contexto: as empresas e a economia nacional
e do Algarve.
. À semelhança do que vem acontecendo um pouco por todo o mundo, os artistas do Algarve têm
atuado para a população confinada, em direto para as redes sociais, em aulas online e outras
iniciativas criativas, que estão à distância de um clique
. A nível nacional há 141 casos de contaminação entre elementos da PSP e GNR. As hierarquias
policiais não divulgam os números do Algarve. O JA foi ouvir os dirigentes regionais do Sul das
associações sindicais e tentou perceber a relação entre COVID-19 e forças de segurança.
. O Instituto de Conservação da Natureza ordenou o embargo dos trabalhos de abate de árvores nos
terrenos adjacentes à Praia do Ancão e instaurou uma contraordenação contra os autores daqueles
atos, que terão destruído centenas de árvores, disse ao JA o diretor regional do Algarve do Instituto
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de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), Joaquim Castelão Rodrigues.
. Foram 6124 as empresas algarvias que, segundo o Gabinete de Estratégia e Estudos, entregaram os
documentos a solicitar layoff simplificado, representando 6,4% do total nacional, que somava 96 mil
até 27 de abril.
. O JA falou com especialistas em saúde mental da região e quis saber os efeitos da pandemia nas
nossas emoções e comportamentos. A agressividade aumentou, mas sobretudo adveio a ansiedade e
a depressão. E temos medo, muito medo uns dos outros. O outro pode significar a doença e até a
morte. Mas também estamos mais solidários e, em muitos casos, as relações afetivas intensificaram-
se.
. As praias do Algarve já estão prontas para reabrir ao público na nova época balnear, a 6 de junho,
para receber os turistas e residentes, desta vez com novas regras da Agência Portuguesa do
Ambiente, anunciou a Região de Turismo do Algarve.
. Este ano, a região algarvia conta com 87 praias com Bandeira Azul, sendo a Praia do Ancão a
primeira a hastear este símbolo a nível nacional no dia 15 de junho. O Algarve volta a ser o "campeão
nacional" das bandeiras azuis. Mais de metade destes galardões estão concentrados em Albufeira
(25), Vila do Bispo (11) e Loulé (10). Lagos (6), Lagoa (6), Portimão (5), Aljezur (4), Faro (4), Olhão
(4), Tavira (4), Vila Real de Santo António (4), Castro Marim (3) e Silves (2) completam o mapa das
bandeiras azuis na região algarvia em 2019.
. O ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, presidiu à cerimónia de lançamento à água da nova
embarcação Don Paco, construída nos estaleiros navais do Guadiana - Nautiber, localizados em Vila
Real de Santo António.
A região voltou a ser campeã de bandeiras azuis
Junho
. Uma reportagem do JA mostra que a pandemia de COVID-19 aterrorizou a população, mas ao
mesmo tempo gerou uma onda de solidariedade e de voluntariado nunca antes vista. Famílias que
antes conseguiam viver na sua normalidade, passaram a ter muitas dificuldades económicas e tiveram
de recorrer a instituições, associações solidárias, apoios do Estado e autarquias.
. Os hotéis e setor imobiliário estão a receber as primeiras reservas para férias. Neste período
pandémico, as preferências do mercado vão para as moradias e, numa segunda linha, para os
apartamentos.
. A Ryanair será a primeira companhia a retomar voos no período pós-pandemia, ao recomeçar a 1 de
julho a voar para os aeroportos de Faro, Lisboa, Porto, Ponta Delgada e Lajes, pretendendo retomar
"aproximadamente 90%" das rotas previstas para o verão em Portugal antes do início da crise
sanitária.
. O comércio e restauração da raia algarvia têm atravessado dificuldades devido à pandemia de
COVID-19, que obrigou ao encerramento dos estabelecimentos e ao fecho da fronteira com Espanha, a
17 de março. Do outro lado da margem do Guadiana, os empresários sentem saudades de ouvir falar
português. Deste lado da ponte, o pequeno comércio e a restauração lusitanos esperam pelos
espanhóis.
. Os 181 milhões de euros de fundos europeus que ainda estão por executar no Programa Algarve
2020 representam uma alavancagem de 350 milhões de euros na economia regional, disse ao JA o
secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Carlos Soares Miguel.
. Uma festa em Odiáxere, concelho de Lagos, faz o número de infetados no Algarve disparar de forma
inédita, atingindo mais de uma centena de pessoas. O Governo diz que serão apuradas
responsabilidades e haverá multas.
. Após várias fases de desconfinamento, já retomaram algumas aulas presenciais e reabriram as
creches e ATLs, apesar de a maior parte dos alunos continuarem a aprender através de um televisor
ou tablet. O JA foi ver o que mudou neste "novo normal" educativo.
. Em entrevista exclusiva, José Apolinário, o coordenador do Governo para a pandemia garante que o
Algarve está preparado para a onda turística que se avizinha, mas alerta que não podemos presumir
que o vírus já passou.
 
Julho
. Enquanto a grande produção como a laranja e os produtos biológicos, venderam a bom ritmo, os
pequenos produtores e a horto-fruticultura tradicional tiveram dificuldades devido ao fecho de hotéis,
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restaurantes e mercados. Em reportagem, o JA fez o balanço.
. A fronteira entre Portugal e Espanha, através da Ponte Internacional do Guadiana, é reaberta e
finalmente portugueses e espanhóis foram autorizados a circular no país vizinho.
. Portugal Continental foi excluído dos corredores de viagem internacionais com destinos turísticos que
o Reino Unido vai abrir, para permitir aos britânicos passarem férias sem cumprir quarentena no
regresso.
. O ex-presidente da CCDR/Algarve, Francisco Serra, em entrevista exclusiva antes do fim do seu
mandato, fez o balanço da programação dos 318 milhões de investimentos do atual programa
operacional e das balizas da sua reprogramação, do impacto da pandemia nos investimentos
regionais, que diz estar a ser no sentido da aceleração e também dos projetos previstos para o litoral.
. O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, revelou que o Governo está a preparar um programa
específico de apoio ao Algarve, que está a sofrer as consequências da quebra do turismo, devido à
pandemia de covid-19.
. A lota de Vila Real de Santo António é a quarta do País em volume de transações, mas a primeira do
Algarve. O epíteto deve-se ao facto de se tratar, de longe, da maior lota nacional de venda de
crustáceos em estado selvagem: 60,7% de todo o marisco daquela natureza vendido em Portugal tem
aquela lota como ponto de venda.
. O Ministério Público recorreu da sentença que condenou o Estado português a pagar mais de um
milhão de euros às famílias das cinco vítimas mortais da derrocada de uma arriba na praia Maria
Luísa, em Albufeira, em 2009.
. A proposta de Carmona Rodrigues para acabar de vez com a seca é considerada um "ovo de
Colombo", por ser surpreendentemente simples face às outras propostas.
. A região vai receber 0,66% dos 45 mil milhões de euros vindos de Bruxelas para fazer face ao mau
ano turístico. A AHETA diz que os 300 milhões são insuficientes; para a AMAL a verba é fruto de um
trabalho "extraordinário".
. Foi oficialmente confirmada a vinda do Grande Prémio de Fórmula 1 para o Autódromo Internacional
do Algarve, em Portimão.
. O Portimonense foi despromovido à II Liga de futebol, depois de três épocas consecutivas no escalão
principal do futebol português, apesar da vitória na receção ao Desportivo das Aves, por 2-0.
A ponte entre a Andaluzia e o Algarve esteve "encerrada" devido à pandemia
Agosto
 
. Depois de vários atrasos, a eletrificação da Linha do Algarve deverá estar concluída no final de 2023,
mas as obras poderão não implicar a conquista de passageiros para o comboio, um meio de transporte
que no Algarve não logra vender mais de 2 milhões de bilhetes por ano para percursos regionais, o
que é considerado manifestamente insuficiente para uma exploração rentável da linha.
. A Comunidade Intermunicipal do Algarve - AMAL anunciou que já foram lançados os concursos
públicos para as obras de melhoria da rede rodoviária da Subconcessão do Algarve Litoral (SCAL),
numa extensão de obras de quase 130 km de estradas.
. As três barragens algarvias do sotavento que servem o consumo humano encontram-se a menos de
metade da sua capacidade máxima e duas delas rondam um quarto dessa capacidade.
. A maioria dos presidentes de Câmara algarvios quer usar uma parte dos 300 milhões de euros
europeus que vêm para o Algarve para ajudar a resolver o problema da falta de água na região, de
longe o problema regional que mais os preocupa, em reportagem do JA.
. Doze anos depois da inauguração (2008), o Autódromo de Portimão vive dias de glória e ajuda o
Algarve a sair da crise turística pós-pandemia com o anúncio da chegada do Grande Prémio de
MotoGP.
. De há 20 anos para cá, executaram-se programas de recuperação da raça bovina algarvia, mas as
interrupções têm sido muitas. Duas décadas de esforço e ensaios científicos pariram 11 vacas, pelo
menos no Algarve.
. O aumento do desemprego e da precariedade social fez com que o Algarve seja a região do País em
que o auxílio alimentar mais cresceu devido à pandemia, de acordo com várias fontes consultadas pelo
JA, que calculam entre 50% e 100% esse crescimento no período mais negro do confinamento. Mas
há casos, como Lagos, em que o volume do auxílio emergencial mais do que triplicou.
. A CCDR do Algarve anunciou a abertura de dois apoios financeiros num valor de 6,5 milhões de
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euros para infraestruturas científicas e investigação tecnológica.
. A Câmara Municipal de Lagoa pretende gerir e controlar as visitas à praia de Benagil que está num
"estado caótico" devido ao "excesso de procura de visitas às grutas".
. O fim das restrições sanitárias às viagens entre o Reino Unido e Portugal foi saudado efusivamente
pelos agentes políticos e económicos ligados ao Turismo no Algarve.
 
Setembro
. Chama-se Solara4 e já é a maior central fotovoltaica do País em construção. Tem 661.500 painéis e
só a área vedada ocupa o equivalente a 320 campos de futebol. É um projeto irlandês com capital
chines e está a instalar-se no concelho de Alcoutim.
. No centro do jardim do Museu Municipal de Faro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, disse que o Algarve contribuiu mais para Portugal do que o contrário.
. A escritora Lídia Jorge foi distinguida com o Prémio da Feira Internacional do Livro de Guadalajara,
de Literatura em Língua Românticas.
. Mesmo com um agosto bom e um setembro a começar bem, os proprietários de toldos das praias
algarvias queixam-se de uma queda de receitas para metade das verificadas na época balnear de
2019. O JA foi ouvir concessionários e nadadores-salvadores sobre a presente época balnear.
. A produção de vinhos certificados no Algarve praticamente duplicou nos últimos 10 anos. Esse
crescimento foi acompanhado pelo aumento do número de produtores, que há uma década era de 16
e triplicou desde então: hoje há 45 produtores de vinha e vinho em toda a região, dos quais 30
colocam vinhos ativamente no mercado.
. Faleceu, aos 75 anos, Jacinto Palma Dias, um dos mais proeminentes pensadores do Algarve, autor
do livro "Algarve Revisitado" e de muitas outras obras e artigos, em que expõe o seu livre
pensamento, a sua grande cultura e o seu amor ao Algarve.
. O projeto para a construção de três hotéis na Ponta João d'Arens, em Portimão, recebeu o chumbo
da Declaração de Impacto Ambiental (DIA) por parte da comissão técnica avaliadora e a câmara
prepara-se para revogar o plano.
. O algarvio Jorge Botelho, secretário de Estado e da Descentralização e Administração Local, é o
sucessor de José Apolinário como novo coordenador regional do combate à covid-19.
A nova central fotovoltaica de Alcoutim ocupa uma área equivalente a 320 campos de futebol
Outubro
. Só 20% dos centros de dia já tinham reaberto. Em reportagem, procurámos os apoios com que
contam os idosos nestes tempos tristes da pandemia. As ajudas domiciliárias cresceram, mas só
alguns dos que frequentavam centros de dia os frequentam ainda.
. A construção da ponte entre Alcoutim e Sanlúcar, sobre o Rio Guadiana - uma velha aspiração das
populações raianas de ambos os lados da fronteira -, foi anunciada pelo primeiro-ministro.
. A cumprir o seu primeiro mandato como reitor, Paulo Águas, 56 anos, falou ao JA sobre o início do
ano letivo e como está a Universidade a lidar com a pandemia.
. Em exclusivo ao JA, o novo Coordenador Regional do combate à covid-19, Jorge Botelho, revelou que
o Algarve está "muito longe" de ter a capacidade de resposta afetada.
. O ciclista algarvio Amaro Antunes (W52-FC Porto) venceu a Volta a Portugal - Edição Especial.
. Sérgio Martins, presidente da Junta de Santa Bárbara de Nexe, não tem dúvidas: há quem ande a
enriquecer a vender imóveis alheios. Desde que denunciou as fraudes nas redes sociais, apareceram
casos idênticos em todo o Algarve, mas só na sua secretária repousam uma dezena de casos
fraudulentos.
. José Apolinário foi eleito novo presidente da CCDR do Algarve. O ex-secretário de Estado disse em
entrevista ao JA que as prioridades do órgão a que agora preside são a gestão da água e a situação
social e económica.
. A pandemia de covid-19 e o confinamento que os portugueses viveram nos primeiros meses do ano
traduziram-se num aumento do número de reclamações dos consumidores à delegação da DECO no
Algarve.
. O que pensa o Algarve da proposta do novo orçamento de Estado? O JA foi ouvir um conjunto de
sete políticos e dirigentes empresariais e sindicais da região. A maioria tece críticas ao documento,
mas também há quem o aprove sem grandes restrições.
. No Algarve haviam 29 escolas com casos de covid-19. Um deles é a Universidade do Algarve, que
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confirmou ao JA a existência de casos positivos de covid-19 entre os estudantes.
. O britânico Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, em Portimão.
. O efeito prolongado e diferido do Grande Prémio realizado no Autódromo Internacional do Algarve é
muito superior ao efeito imediato, segundo concordam várias personalidades ligadas ao Turismo e à
região ouvidas pelo JA.
. A atleta algarvia Joana Schenker arrecadou o sétimo título nacional Open Feminino de Bodyboard, na
Póvoa do Varzim.
 
Novembro
. As cabras de raça algarvia, raça autóctone à região que aqui foi apurada há 150 anos, está em vias
de extinção. O JA foi à procura das suas características, produtos e do que leva os produtores a
abandonar a criação destes ruminantes.
. O Algarve foi, pela sétima vez, distinguido como o "Melhor Destino de Praia da Europa", na edição de
2020 dos World Travel Awards.
. O Algarve tem falta de pelo menos 500 enfermeiros nos hospitais e centros de saúde do Serviço
Nacional de Saúde, segundo calculam os órgãos representativos daquela classe profissional.
. O Ministério Público deduziu um pedido de indemnização cível a favor do Estado português contra a
EDP Distribuição e um colaborador, de 1,8 milhões de euros, pelos custos suportados no combate ao
incêndio de Monchique em 2018.
. Faleceu Jacques Pereira, antigo jogador do FC Porto e Lusitano FC, natural de Vila Real de Santo
António.
. O Governo e os deputados socialistas eleitos pelo Algarve concordaram em criar um regime que
evitará a deslocação de cidadãos ao Tribunal da Relação de Évora: já a partir do próximo ano, os
juízes daquele tribunal que também superintende os tribunais algarvios poderão deslocar-se ao
Algarve.
. A viver entre as barragens de Odeleite e Beliche, cerca de 1000 pessoas de 32 aldeias do concelho
de Castro Marim nunca tiveram água canalizada. Esquecidos e abandonados, recorrendo a furos e
depósitos, vão ter a oportunidade de beber água potável diretamente das torneiras das suas
habitações, graças a uma obra da Câmara Municipal de Castro Marim, agora concluída.
. Cerca de um milhar de pessoas participaram numa concentração na doca de Faro contra as
restrições impostas pelo Governo na restauração e hotelaria e exigiram novos apoios para o setor.
. O piloto português Miguel Oliveira (KTM) venceu o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, no
Autódromo Internacional do Algarve, depois de dominar a corrida de início ao fim.
 
Dezembro
. Em entrevista exclusiva ao JA, Horácio Guerreiro, novo diretor clínico do CHUA fez balanço da
situação, a meio desta segunda vaga de covid-19. Considera que os hospitais de Faro e Portimão
estão preparados para os tempos que aí vêm, desde que não haja nenhuma calamidade imprevista.
. O Algarve foi eleito pela primeira vez como "o melhor destino de praia do mundo" pela organização
World Travel Awards.
. A CCDR do Algarve emitiu Declaração de Impacte Ambiental desfavorável ao projeto de loteamento
da Cidade Lacustre de Vilamoura, empreendimento turístico e imobiliário previsto para o litoral do
concelho de Loulé.
. A partir do dia 1 de julho do próximo ano, os utilizadores da Via do Infante vão usufruir de descontos
de 50% até 75% depois de os deputados aprovarem as propostas do PSD para o novo Orçamento de
Estado.
. Vítor Oliveira, antigo treinador do Portimonense, faleceu aos 67 anos depois de se sentir indisposto
enquanto caminha na zona de Matosinhos.
. A captação de água no Guadiana será quase seguramente adotada de entre as propostas que
caracterizam as opções técnicas para o aumento das captações de água na região, que deverão ser
conhecidas em janeiro e fazem parte de um conjunto de investimentos da ordem dos 200 milhões de
euros.
. O tribunal de Portimão decidiu levar a julgamento as duas mulheres suspeitas de terem matado e
esquartejado um homem, em março, mantendo todos os crimes de que estão acusadas.
. O Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas acusou algumas entidades bancárias de estarem a planear
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fechar balcões por todo o Algarve e dispensar trabalhadores, a maior parte deles por reforma antes de
tempo ou mútuo acordo.
. As autoridades estão a preparar um novo concurso para a construção da nova ponte da Praia de
Faro, cuja conformidade ambiental está válida.
. Seis restaurantes algarvios que tinham estrelas Michelin mantiveram o galardão na edição deste ano
daquele guia turístico.
. Catorze anos depois da desativação do matadouro regional, o Algarve pode voltar em breve a ter, de
novo, o seu "matadouro", se vingarem os planos do Ministério da Agricultura. Mas o novo matadouro
será móvel e em "formato camião". Ou melhor, poderão ser dois camiões TIR, que irão às explorações
agrícolas, onde abaterão os animais.
. O novo Polo Tecnológico da Universidade do Algarve, o TEC Campus - Aceleradora de Empresas vai
ter "um forte impacto na economia regional".
. O antigo piloto algarvio Inverno Amaral morreu a 19 de dezembro, aos 68 anos, vítima de doença
prolongada.
. Águas da Cruz é o novo presidente da Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL),
após as eleições que decorreram a 16 de dezembro, em Olhão, em sessão extraordinária.
 
Jornal do Algarve
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Chef Louis Anjos lidera restaurante do Clubhouse do resort Palmares
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/01/2021

Meio: Publituris Hotelaria Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=91c8d3cc

 
O Restaurante em Lagos tem capacidade para 76 lugares interiores e 26 lugares exteriores. Na
primavera de 2021, será inaugurado um segundo restaurante, com uma vertente de fine dining
 
Louis Anjos é o chef que lidera a cozinha do restaurante do recém-inaugurado Clubhouse do resort
Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos.
Acompanhado pelo sous-chef Ricardo Luz, Louis Anjos trabalhou desde outubro passado no desenho
da carta do Clubhouse de Palmares, inspirada na gastronomia de cariz Mediterrânico, com uma forte
expressão local e alguns apontamentos internacionais.
Natural de Minde, Alcanena, Louis Anjos começou o seu percurso na Escola de Hotelaria de Fátima,
onde se formou no curso de cozinha, em junho de 2000. A sua carreira profissional na área da
restauração começou em vários restaurantes da região de Leiria, antes de mudar o seu rumo para
unidades hoteleiras do sul do país. Ao longo da sua carreira passou por conceituados resorts e
restaurantes do Algarve, entre os quais o Bon Bon, no Carvoeiro, que recentemente renovou uma
estrela Michelin. A nível internacional, colaborou no restaurante Viajante (detentor de uma Estrela
Michelin), em Londres, e no restaurante Martin Bersategui (detentor de três estrelas Michelin), em San
Sebastian, no norte de Espanha.
 
Com vistas panorâmicas para o mar, o Clubhouse do resort de Palmares Ocean Living & Golf foi
concebido pelo ateliê RCR Arquitectes, distinguido com o Prémio Pritzker de 2017, o mais prestigiado
galardão internacional da arquitetura. O restaurante do Clubhouse, já em pleno funcionamento,
oferece uma gastronomia de cariz Mediterrânico, com refeições completas, mas também opções mais
leves e um conceito de tapas para desfrutar entre amigos. O Restaurante tem capacidade para 76
lugares interiores e 26 lugares exteriores. Na primavera de 2021, será inaugurado um segundo
restaurante, com uma vertente de fine dining.
 
Publituris Hotelaria
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Estudar o turismo do Algarve: contributos para um futuro sustentável
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Artigo preparado na sequência da sessão de homenagem da Ordem dos Economistas, que poderá dar
o mote para o ano desafiante que nos espera
 
O Algarve é, porventura, a região portuguesa que sofreu, nas últimas seis décadas, as maiores
alterações na sua estrutura económica, social e territorial.
 
De espaço agrícola e piscatório no início dos anos sessenta do século passado, a região transforma-se
num território especializado em serviços, fortemente associados à produção e consumo da atividade
turística.
 
O turismo tem vindo a representar, nos nossos dias, cerca de dois terços da riqueza produzida nesta
região, posicionando o Algarve com uma significativa especialização nas atividades associadas às
valências turística, residencial e de lazer.
 
Pode-se assim afirmar que o turismo tem sido, indiscutivelmente, a chave da expansão da economia
desta região, muito embora este protagonismo devesse ser melhor acompanhado por outras
atividades económicas potenciadoras de maior valor acrescentado e de garantia de um maior impacto
do turismo na região.
 
Estudar a realidade turística do Algarve reveste-se, porém, de uma significativa complexidade, não só
pela heterogeneidade das atividades que acolhe como pelas inter-relações que mantém com as
envolventes económica, social e ambiental onde se desenvolve.
 
É, pois, necessária a inclusão das dimensões ambiental e social, a par da análise económica, no estudo
do turismo, carecendo de qualquer sentido, por exemplo, a contraposição entre o ambiente e o
desenvolvimento turístico. O ambiente deve ser um parceiro do desenvolvimento, do mesmo modo
que o desenvolvimento deve adotar formas de relacionamento com os recursos naturais que cumpram
alguns requisitos básicos.
 
O primeiro é que o processo orientado para satisfazer as necessidades da população que aqui reside e
dos que visitam esta região se leve a cabo através de padrões de produção e consumo que conduzam
a uma menor pressão possível sobre os recursos naturais.
 
Em segundo lugar, é necessário que este processo de desenvolvimento permita ao mesmo tempo uma
elevada taxa de acumulação de poupança e investimento que o torne sustentável, quer do ponto de
vista económico, quer igualmente do ponto de vista social e ambiental.
 
Em terceiro lugar, deve reconhecer-se que a atividade turística, embora possa ter alguns pontos em
comum com outras atividades económicas, é, na sua essência, completamente distinta. A diferença
fundamental tem que ver com o facto de o turismo estar associado a deslocação de pessoas, a
experiências e ao intercâmbio de valores sociais e culturais e não à troca de bens materiais. Estas
características têm estado, aliás, dramaticamente presentes na atual situação pandémica.
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Neste sentido, os instrumentos de análise do turismo devem ter em consideração não só metodologias
de cariz quantitativo mas também as de natureza qualitativa, bem como uma menor preocupação com
conceitos de fluxo associados à medição das atividades económicas, característicos de regiões
baseadas em setores industriais, e uma maior atenção com conceitos onde estejam em evidência a
conservação dos recursos naturais, do património sociocultural, ou a melhoria dos conhecimentos
técnico-científicos e da capacitação dos recursos humanos.
 
Em síntese, o estudo do turismo, como uma realidade sistémica e holística, implica uma complexa
análise na fronteira de várias ciências sociais, como seja a economia, a sociologia, a psicologia, a
ecologia e a geografia, entre outras.
Uma outra importante área de estudo associada ao desenvolvimento turístico nesta região e que
importa destacar decorre dos grandes desafios globais relacionados com o desenvolvimento
sustentável.
 
Trata-se de um conceito que desafia muitos dos nossos atuais modelos civilizacionais e que para além
ser uma área de estudo analítico ancorada na ciência de sistemas complexos, que visa explicar e
prever as interações complexas e não lineares de sistemas naturais e humanos, nos transporta
também para um modelo normativo tridimensional, abrangendo o desenvolvimento económico, a
inclusão social e a sustentabilidade ambiental.
 
Do ponto de vista normativo, por exemplo, este conceito sublinha que não poderemos só ambicionar
para o Algarve que esta comunidade seja economicamente próspera, mas também que seja uma
comunidade socialmente inclusiva, ambientalmente sustentável e de sólidos mecanismos de
governança.
 
Grande parte dos destinos turísticos têm vindo a incorporar este conceito de desenvolvimento
sustentável que, na abordagem proposta pela Organização Mundial de Turismo, significa que um
desenvolvimento turístico sustentável implicará uma melhoria da qualidade de vida das populações, da
experiência dos turistas e de maiores níveis de rentabilidade económica, sem questionar a qualidade
ambiental e o património cultural.
 
Em última análise, significará o reconhecimento da importância da participação de toda a comunidade
numa dupla perspetiva de coesão social e de longo prazo. Assumir como desafio a garantia dos
princípios da sustentabilidade turística para o Algarve significará ter presente a íntima relação entre a
sustentabilidade e o desafio da competitividade, porque aquela sustenta a dimensão a longo prazo da
competitividade das atividades turísticas.
 
Por outro lado, as crescentes preocupações sobre os efeitos das alterações climáticas e as relações
estreitas entre o ambiente, o clima e o turismo, estiveram presentes na constituição de um
Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve em março de 2019, entre a Universidade do
Algarve, a RTA, a CCDR e o Turismo de Portugal, e a sua adesão à rede internacional de Observatórios
de turismo Sustentável da Organização Mundial do Turismo, em janeiro de 2020, encontrando-se já
em execução um conjunto de tarefas relacionadas com a obtenção de informação pertinente, que
inclui não só indicadores associados com aspetos como a sazonalidade, o emprego, os benefícios
económicos para a região, ou a satisfação dos residentes e dos visitantes, a diversidade paisagística e
os usos do solo, até à gestão energética e à gestão da água e dos resíduos sólidos.
 
A concretização de um desenvolvimento turístico sustentável nos nossos dias e para as próximas
gerações é o grande desafio à nossa capacidade coletiva de moldarmos um consenso regional que
harmonize as necessidades de desenvolvimento e o imperativo de minimizar os impactos negativos
decorrentes da atividade turística.
 
Este grande desafio não poderá prescindir da construção de um modelo de avaliação que permita
medir e monitorizar o desenvolvimento sustentável do turismo no Algarve, complementado com a
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criação de um sistema de apoio à decisão, fortemente participado pelos principais intervenientes do
sistema turístico, como instrumento central de observação e monitorização contínua das dinâmicas da
atividade turística na região.
 
Autor: João Albino Silva é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do
Algarve. Investigador e membro da coordenação científica do Centro de Investigação em Turismo,
Sustentabilidade e Bem-Estar da Universidade do Algarve.
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
João Albino Silva
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Adira às tendências de viagens para 2021 e percorra o Algarve a pedalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2021

Meio: MAGG Online Autores: Rafaela Simões

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f1074d0d

 
Há percursos para os novatos no ciclismo e para os mais avançados, que podem fazer um passeio de
nível quatro ou de nível dois com cinco dias. Este ano todos podem visitar o Algarve de bicicleta e nós
mostramos como.
 
Tudo parece estar a alinhar-se: entrámos em 2021, a vacinação contra a COVID-19 em Portugal
arrancou e marcou a história no passado domingo, 27 de dezembro, e espera-se que as restrições e
os estados de emergência abrandem para que, finalmente, possamos respirar. De preferência, junto
da natureza - o que justifica o facto de este ser um dos planos de viagem mais desejados em 2021.
 
Segundo um estudo da plataforma Booking, há nove formas de viajar que vão ser tendência este ano
e entre elas está a intenção de desfrutar da natureza. Dos mais de 20 mil turistas de 28 países
inquiridos, 46% pretendem reservar alguns dias para desfrutar da natureza no seu próprio país -
denominados "localistas" -, 69% querem desfrutar dos pequenos prazeres, como passar tempo ao ar
livre ou ir de férias com a família, e 56% procuram experiências rurais ou que lhes permitam estar em
contacto com a natureza.
 
A oportunidade perfeita para aproveitar os novos objetivos de viagem acaba de chegar à internet,
mais propriamente ao "Guia de Percursos Cicláveis", lançado pelo Turismo do Algarve e disponível
online gratuitamente.
 
Com recurso a este guia, os ciclistas podem percorrer os 16 concelhos da região a pedalar e, ao
mesmo tempo, contribuir para um tipo de turismo mais sustentável - outra das tendências em 2021,
de acordo com a opinião de 53% dos turistas mundiais.
 
O guia tem um total de 20 percursos circulares (início e fim no mesmo local) para conhecer o Algarve
a pedalar, divide-se por zonas e apresenta quatro níveis de dificuldade (do fácil ao muito difícil).
 
A MAGG escolheu um percurso por zona para que comece a dar pedal à imaginação e a planear uma
viagem ativa este ano pelo Algarve. Além de seguir a tendência, vai estar a visitar o destino que foi
distinguido no ano passado nos World Travel Awards, os Óscares do Turismo, como o Melhor Destino
de Praia do Mundo.
Percurso na zona do Barlavento: Portimão
 
Portimão créditos: Câmara Municipal de Portimão
 
Detalhes: nível 1 (fácil), 24 quilómetros, tempo médio de duração de duas horas (média de 13
km/hora).
 
Começamos com um percurso ciclável de nível mais básico e com uma cidade que já não é
desconhecida. No entanto, de carro ou do hotel para a praia, são muitos os pormenores de Portimão
que escapam à vista, porque os olhos estão postos ora no estacionamento, ora no mar onde vai
mergulhar diretamente depois de caminhar ao calor.
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Já de bicicleta, além de os olhos estarem postos na estrada, pode ir dando um olho à cidade. Tudo
começa e termina na zona ribeirinha de Portimão e pelo meio ainda há uma passagem por Alvor.
Outro dos pontos de referência neste percurso é a conhecida praia da Rocha, antes de seguir para a
Marina de Portimão.
Percurso na zona Centro: Salir (Loulé)
 
Fonte Grande (Alte) créditos: tripadvisor
 
Detalhes: nível 2 (intermédio), 39 quilómetros, tempo médio de duração de três horas (média de 12,5
km/hora).
 
Passamos ao segundo nível, mas apenas no que diz respeito à dificuldade e não à natureza. Neste
campo não há patamares, mas sim muito por descobrir, e um dos destaques do percurso vai para a
Queda do Vigário, a cascata em Alte, concelho de Loulé, que este ano fez furor nas redes sociais,
incluindo na página de Raquel e Miguel, conhecidos como Explorerssaurus no Instagram.
 
Além da beleza natural da inconfundível cascata de 24 metros na freguesia de Alte, pode ainda
explorar neste percurso a Fonte Grande e a Fonte Pequena, onde é possível ir a banhos na água
cristalina.
 
Este percurso começa e acaba na aldeia de Salir, em plena Serra do Caldeirão, e passa ainda pela
Paisagem Protegida Local da Rocha da Pena, pela Penina e percorre ainda o Benafim.
Percurso na zona do Sotavento: Cachopo (Tavira) e Martim Longo (Alcoutim)
 
créditos: Bruno Santos/Cachopo com história/Instagram
 
Detalhes: nível 4 (muito difícil), 50 quilómetros, tempo médio de duração de quatro horas (média de
12,5 km/hora).
 
Até agora temos andado (ou melhor, pedalado) a ritmos brandos. Dos níveis um e dois, saltamos para
o quatro, o único que permite conhecer "uma aldeia com história" denominada de Cachopo e
apresentada no Instagram como a "aldeia mais típica do nordeste Algarvio".
 
Mas este é apenas um dos pontos de passagem do percurso na zona do Sotavento. Terá ainda de
pedalar pelo interior de Martim Longo, no concelho de Alcoutim, para descobrir as pequenas e pacatas
aldeias algarvias, bem como a natureza que as envolve.
 
Aqui, respira apenas o ar puro que motiva à continuação do percurso (mesmo quando o cansaço já
der sinais). No caso disso, não faltam opções de turismo rural na região, como é o caso do Hotel
Quinta do Marco, que a MAGG visitou em agosto, ou da Quinta dos Perfumes, em Cabanas de Tavira,
que fechou devido à pandemia e retomou em força em junho.
Rota do barrocal
 
Aljezur-Carrapateira créditos: divulgação
 
Detalhes: nível 2 (intermédio), 223 quilómetros, tempo médio de duração de cinco dias (média de
44,5 km/dia).
 
O nível dois parece confundir, mas este percurso tem mesmo cinco dias. Mas, no fundo, isto é bom
sinal: durante quase uma semana vai conhecer toda a região do barrocal, situada entre o litoral e a
serra algarvia, quase sem as pernas darem por isso.
 
Para quem precisa de descansar o melhor é ficar em casa, mas para quem não tem perfil para isso, a
aventura faz-se nas estradas adaptadas para bicicletas de touring ou trekking e em formato de
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passeio desde Vila Real de Santo António, onde se inicia este percurso, até Aljezur.
 
Esta é a sugestão mais completa do guia de percursos cicláveis no Algarve e a que está em maior
sintonia com a natureza.
 
A pedal vai ter oportunidade de ver as árvores e plantações mais caraterísticas do Algarve - desde
alfarrobeiras, figueiras e amendoeiras até às oliveiras. Isto já para não falar da biodiversidade que
encontra ao longo do barrocal, da qual se destacam as inúmeras espécies de aves.
 
[Additional Text]:
Adira às tendências de viagens para 2021 e percorra o Algarve a pedalar
 
Rafaela Simões

Página 65



A66

20 novos percursos para pedalar o ano inteiro no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2021

Meio: Via Turista Online

URL: https://viaturista.com/20-novos-percursos-para-pedalar-o-ano-inteiro-no-algarve/

 
O novo Guia de Percursos Cicláveis, editado pelo Turismo do Algarve, promove a utilização da bicicleta
durante o ano inteiro, na região mais
 
20 novos percursos para pedalar o ano inteiro no Algarve
 
Posted by: REDAÇÃO
 
in Regiões de Turismo
 
Janeiro 3, 2021
 
0
12 Views
 
O novo Guia de Percursos Cicláveis, editado pelo Turismo do Algarve, que já está disponível para
download, é uma importante ferramenta, dirigido ao adeptos da bicicleta, com rotas e circuitos para
pedalar durante o ano inteiro, na região mais a sul de Portugal.
 
Os mais de 20 trilhos turísticos que foram adicionados ao Guia, a pensar nos amantes do pedal em
férias, leva turistas e residentes por estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha
compactada.
 
"Os 20 percursos circulares, com início e fim no mesmo local, que passam pelos 16 concelhos da
região, tem em conta critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada
concelho e a sua adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio".
 
Definiram-se 4 níveis de dificuldade para estes percursos: Fácil, Intermédio, Difícil e Muito Difícil,
tendo por base a dificuldade física dos percursos relativamente à sua extensão e metros de subida
ascendidos.
 
O Guia de Percursos Cicláveis do Algarve que está disponível para download gratuito aqui, foi editado
no âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa
Valorizar, do Turismo de Portugal.
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