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Depois de terem sido divulgadas as regras, já é conhecida a
lotação de todas as praias de Portugal Continental
Depois de terem sido divulgadas as regras, já é conhecida a lotação de todas as praias de
Portugal Continental

Depois de terem sido divulgadas as regras, já é conhecida a lotação de todas as praias de Portugal
Continental
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Algarve ameaça com pedido de requisição civil se avançar greve
no SEF
«Não está em causa o legítimo direito constitucional à greve dos trabalhadores do SEF. O
que está em causa é o direito ao trabalho de muitos residentes no Algarve e o retomar da
atividade motora da economia regional»

 

2/67



A AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e a Região de Turismo do Algarve (RTA)
ameaçam avançar com um pedido ao Governo de requisição civil se avançar a greve no Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras, de 1 a 15 de Junho. 

Em comunicado enviado hoje às redações, António Pina, presidente da AMAL, e João Fernandes,
presidente da RTA, dizem que o pré-aviso de greve do Sindicato dos Inspetores de Investigação,
Fiscalização e Fronteiras (SIIFF) terá um «previsível impacto na atividade económica do principal destino
turístico nacional e no emprego de muitos residentes na região, no início da época alta do Verão».

«Face ao pré-aviso de greve do SIIFF, referente aos funcionários da Carreira de Investigação e
Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – CIF/SEF, no período das 9h00 às 12h00 da
manhã, entre os dias 1 e 15 de Junho, exortamos o sindicato a ponderar as consequências gravosas
desta posição, atendendo ao impacto que terá na atividade turística do principal destino nacional e no
emprego de muitos residentes na região do Algarve», fundamentam.

«Não está em causa o legítimo direito constitucional à greve dos trabalhadores do SEF. O que está em
causa é o direito ao trabalho de muitos residentes no Algarve e o retomar da atividade motora da
economia regional, num período sensível em que o país dispõe de uma vantagem competitiva face aos
destinos turísticos concorrentes. Não podemos desaproveitar esta vantagem após um longo período
sem atividade com forte impacto nas empresas e nas famílias algarvias», prosseguem.

«Sendo a primeira quinzena de Junho um período fulcral, que antecede o pico da procura turística de
Julho e Agosto na região, este pré-aviso de greve poderá manchar a imagem internacional do destino e
marcar negativamente a operação turística de todo o Verão. O grande impacto da pandemia de Covid-
19 foi sobretudo por falta de procura externa, que tem como principal porta de entrada na região é o
Aeroporto Internacional de Faro, estrutura também ela muito impactada do ponto de vista do emprego
nas diferentes empresas que ali operam», justificam os responsáveis.

Face ao exposto, António Miguel Pina e João Fernandes reiteram o pedido ao sindicato «para que não
conclua o pré-aviso de greve, cuja oportunidade não é compreensível, num momento em que o Brexit e
a crise sanitária acarretam acrescidas responsabilidades e acrescido volume de trabalho dos inspetores
do SEF no controlo de fronteiras. Caso esta pretensão não seja atendida, e face ao estado de
necessidade de uma região que regista a taxa de desemprego mais alta do país, enviaremos ao Governo
um pedido de requisição civil», concluem.

(Link)
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Turismo do Algarve quer requisição civil do Governo para travar
greve do SEF
Turismo do Algarve com receio do efeito da greve do SEF no Turismo.

A Comunidade Intermunicipal do Algarve e a Região de Turismo do Algarve querem que o Governo
decrete requisição civil para contrariar a greve de trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
marcada para entre 1 e 5 de Junho. .

“Estamos a falar de 37 a 40 funcionários que põem em causa a vida de 400 mil”, disse à Lusa o
presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), referindo-se ao pré-aviso de greve do
Sindicato dos Inspectores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF), referente aos funcionários
da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no período das 9h às
12h da manhã entre os dias 1 e 15 de Junho.

Para António Pina, caso a situação não fique resolvida até ao final da semana”, a AMAL e a Região de
Turismo do Algarve (RTA) vão solicitar ao Governo que accione a “requisição civil” para que quem tenha
viagens programadas “saiba disso com alguma antecedência e não seja com 24 horas ou viva na
ansiedade”.

“Não é aceitável e quase um crime de lesa-pátria, no estado em que está a economia do Algarve - que
depende o do turismo - que uma estrutura policial que jurou defender a pátria, faça - por questões que
até podemos compreender, mas completamente desadequadas na forma e contexto - uma greve de 15
dias das 9h às 12h e atrapalhar a vinda de 400 aeronaves e 80 mil pessoas”, realçou.

O autarca sublinhou que há uma “janela de oportunidade” na qual o destino Algarve “está em melhor
condições” para acolher os turistas,"principalmente os britânicos” mas alerta que quando chegarem ao
aeroporto “vai ser uma balbúrdia para entrarem em espaço português, porque (os inspectores do SEF)
estão em greve”.

António Pina apelou para o “bom senso” das estruturas sindicais e dos profissionais, apontando que esta
postura terá como consequência “a perda de algum apoio popular que ainda possa existir” para a
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manutenção da existência do SEF e que a opinião pública “passe a ser a favor da integração da estrutura
numa outra policia”.

O presidente da AMAL pediu um esclarecimento rápido da questão para que “não se corra o risco de
haver desmarcação (de viagens de turistas), fruto desta incerteza”.

“O que será chegarem milhares de pessoas ao aeroporto e não haver quase funcionários para os
deixarem entrar no espaço português”, questionou.

Num comunicado conjunto, AMAL e RTA pedem ao sindicato que pondere “as consequências gravosas
desta posição, atendendo ao impacto que terá na actividade turística do principal destino nacional e no
emprego de muitos residentes na região do Algarve”.

Defendendo não estar em causa o “legítimo direito constitucional” à greve dos trabalhadores do SEF, os
presidentes das duas entidades sublinham o “direito ao trabalho de muitos residentes no Algarve” e o
“retomar da actividade motora da economia regional” destacando que a primeira quinzena de Junho é
“um período fulcral, que antecede o pico da procura turística de Julho e Agosto na região”.

https://www.publico.pt/2021/05/24/sociedade/noticia/turismo-algarve-quer-requisicao-civil-governo-
travar-greve-sef-1963841
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Algarve contesta pré-aviso de greve no SEF para junho
Presidentes da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e do T urismo do Algarve
contestam o 'timing' da greve e temem que esta venha "manchar a imagem internacional
do destino".

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e o Turismo do Algarve vieram esta segunda-feira, 24
de maio, contestar o pré-aviso de greve no SEF, que tem anunciada uma greve parcial entre 1 e 15 de
junho, pelo “previsível impacto na atividade económica do principal destino turístico nacional e no
emprego de muitos residentes na região, no início da época alta do verão”.

“Face ao pré-aviso de greve do SIIFF, referente aos funcionários da Carreira de Investigação e
Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – CIF/SEF, no período das 09h00 às 12h00 da
manhã, entre os dias 01 e 15 de junho, exortamos o sindicato a ponderar as consequências gravosas
desta posição, atendendo ao impacto que terá na atividade turística do principal destino nacional e no
emprego de muitos residentes na região do Algarve”, indicam as duas instituições, num comunicado que
é assinado pelos presidentes da AMAL e do Turismo do Algarve, António Pina e João Fernandes.

Para os responsáveis, “não está em causa o legítimo direito constitucional à greve”, mas sim “o direito
ao trabalho de muitos residentes no Algarve e o retomar da atividade motora da economia regional, num
período sensível em que o país dispõe de uma vantagem competitiva face aos destinos turísticos
concorrentes”.

“Não podemos desaproveitar esta vantagem após um longo período sem atividade com forte impacto
nas empresas e nas famílias algarvias”, acrescenta o comunicado da AMAL e do Turismo do Algarve.

António Pina e João Fernandes reforçam que “a primeira quinzena de junho um período fulcral, que
antecede o pico da procura turística de julho e agosto na região”, pelo que “este pré-aviso de greve
poderá manchar a imagem internacional do destino e marcar negativamente a operação turística de todo
o verão”.
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“Recorde-se que o grande impacto da pandemia de COVID-19 foi sobretudo por falta de procura
externa, que tem como principal porta de entrada na região é o Aeroporto Internacional de Faro,
estrutura também ela muito impactada do ponto de vista do emprego nas diferentes empresas que ali
operam”, justificam os responsáveis.

Os presidentes da AMAL e do Turismo do Algarve pedem, por isso, “para que não conclua o pré-aviso de
greve, cuja oportunidade não é compreensível, num momento em que o Brexit e a crise sanitária
acarretam acrescidas responsabilidades e acrescido volume de trabalho dos inspetores do SEF no
controlo de fronteiras”.

“Caso esta pretensão não seja atendida, e face ao estado de necessidade de uma região que regista a
taxa de desemprego mais alta do país, enviaremos ao Governo um pedido de requisição civil”, rematam.
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Algarve refuta pré-aviso de greve do SEF e pede requisição civil
O presidente da AMAL pediu um esclarecimento rápido da questão para que "não se
corra o risco de haver desmarcação (de viagens de turistas), fruto desta incerteza".

A Comunidade Intermunicipal do Algarve e a Região de Turismo do Algarve querem que o governo
decrete requisição civil para contrariar a greve de trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
marcada para entre 01 e 05 de junho. "Estamos a falar de 37 a 40 funcionários que põem em causa a
vida de 400 mil", disse à Lusa o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), referindo-
se ao pré-aviso de greve do Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF),
referente aos funcionários da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras no período das 09:00 às 12:00 da manhã entre os dias 01 e 15 de junho. Para António Pina,
caso a situação não fique resolvida até ao final da semana", a AMAL e a Região de Turismo do Algarve
(RTA) vão solicitar ao Governo que acione a "requisição civil" para que quem tenha viagens programadas
"saiba disso com alguma antecedência e não seja com 24 horas ou viva na ansiedade". "Não é aceitável
e quase um crime de lesa-pátria, no estado em que está a economia do Algarve - que depende o do
turismo - que uma estrutura policial que jurou defender a pátria, faça - por questões que até podemos
compreender, mas completamente desadequadas na forma e contexto - uma greve de 15 dias das
09:00 às 12:00 e atrapalhar a vinda de 400 aeronaves e 80 mil pessoas", realçou. O autarca sublinhou
que há uma "janela de oportunidade" na qual o destino Algarve "está em melhor condições" para acolher
os turistas,"principalmente os britânicos" mas alerta que quando chegarem ao aeroporto "vai ser uma
balbúrdia para entrarem em espaço português, porque (os inspetores do SEF) estão em greve". António
Pina apelou para o "bom senso" das estruturas sindicais e dos profissionais, apontando que esta postura
terá como consequência "a perda de algum apoio popular que ainda possa existir" para a manutenção da
existência do SEF e que a opinião pública "passe a ser a favor da integração da estrutura numa outra
policia". O presidente da AMAL pediu um esclarecimento rápido da questão para que "não se corra o risco
de haver desmarcação (de viagens de turistas), fruto desta incerteza". "O que será chegarem milhares
de pessoas ao aeroporto e não haver quase funcionários para os deixarem entrar no espaço português",
questionou. Num comunicado conjunto, AMAL e RTA pedem ao sindicato que pondere "as consequências
gravosas desta posição, atendendo ao impacto que terá na atividade turística do principal destino

8/67



nacional e no emprego de muitos residentes na região do Algarve". Defendendo não estar em causa o
"legítimo direito constitucional" à greve dos trabalhadores do SEF, os presidentes das duas entidades
sublinham o "direito ao trabalho de muitos residentes no Algarve" e o "retomar da atividade motora da
economia regional" destacando que a primeira quinzena de junho é "um período fulcral, que antecede o
pico da procura turística de julho e agosto na região".
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AMAL e Turismo do Algarve refutam pré-aviso de greve no SEF
O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, e o
presidente do T urismo do Algarve, João Fernandes, refutam o aviso prévio de greve do
SEF.

 

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL),
António Miguel Pina, e o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes, refutam o aviso prévio de greve do SEF.
O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, e o presidente do
Turismo do Algarve, João Fernandes, refutam o aviso prévio de greve do Sindicato dos Inspetores de
Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF), pelo previsível impacto na atividade económica do
principal destino turístico nacional e no emprego de muitos residentes na região, no início da época alta
do verão.

«Face ao pré-aviso de greve do SIIFF, referente aos funcionários da Carreira de Investigação e
Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – CIF/SEF, no período das 09h00 às 12h00 da
manhã, entre os dias 01 e 15 de junho, exortamos o sindicato a ponderar as consequências gravosas
desta posição, atendendo ao impacto que terá na atividade turística do principal destino nacional e no
emprego de muitos residentes na região do Algarve», fundamentam António Miguel Pina e João
Fernandes.

«Não está em causa o legítimo direito constitucional à greve dos trabalhadores do SEF. O que está em
causa é o direito ao trabalho de muitos residentes no Algarve e o retomar da atividade motora da
economia regional, num período sensível em que o país dispõe de uma vantagem competitiva face aos
destinos turísticos concorrentes. Não podemos desaproveitar esta vantagem após um longo período
sem atividade com forte impacto nas empresas e nas famílias algarvias», prosseguem.
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«Sendo a primeira quinzena de junho um período fulcral, que antecede o pico da procura turística de
julho e agosto na região, este pré-aviso de greve poderá manchar a imagem internacional do destino e
marcar negativamente a operação turística de todo o verão. Recorde-se que o grande impacto da
pandemia de COVID-19 foi sobretudo por falta de procura externa, que tem como principal porta de
entrada na região é o Aeroporto Internacional de Faro, estrutura também ela muito impactada do ponto
de vista do emprego nas diferentes empresas que ali operam», justificam os responsáveis.

Face ao exposto, António Miguel Pina e João Fernandes reiteram o pedido ao sindicato «para que não
conclua o pré-aviso de greve, cuja oportunidade não é compreensível, num momento em que o Brexit e
a crise sanitária acarretam acrescidas responsabilidades e acrescido volume de trabalho dos inspetores
do SEF no controlo de fronteiras. Caso esta pretensão não seja atendida, e face ao estado de
necessidade de uma região que regista a taxa de desemprego mais alta do país, enviaremos ao Governo
um pedido de requisição civil», concluem.

(Link)
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AMAL e Turismo do Algarve alertam para “consequências
gravosas” do pré-aviso de greve no SEF
A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e o T urismo do Algarve alertaram hoje
o sindicato SIIFF, que entregou um pré-aviso de greve no SEF, para as “consequências
gravosas desta posição, atendendo ao impacto que terá na atividade turística do principal
destino nacional e no emprego de muitos residentes na região do Algarve”.

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e o Turismo do Algarve alertaram hoje o sindicato SIIFF,
que entregou um pré-aviso de greve no SEF, para as “consequências gravosas desta posição, atendendo
ao impacto que terá na atividade turística do principal destino nacional e no emprego de muitos
residentes na região do Algarve”.

“Face ao pré-aviso de greve do SIIFF (Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e
Fronteiras), referente aos funcionários da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras - CIF/SEF, no período das 9h às 12h da manhã, entre os dias 1 e 15 de Junho,
exortamos o sindicato a ponderar as consequências gravosas desta posição, atendendo ao impacto que
terá na actividade turística do principal destino nacional e no emprego de muitos residentes na região do
Algarve”, afirmam os presidentes da AMAL e do Turismo do Algarve, António Miguel Pina e João
Fernandes, respectivamente.

Citados num comunicado conjunto, os dirigentes consideram que “não está em causa o legítimo direito
constitucional à greve dos trabalhadores do SEF”, mas sim “o direito ao trabalho de muitos residentes no
Algarve e o retomar da actividade motora da economia regional, num período sensível em que o país
dispõe de uma vantagem competitiva face aos destinos turísticos concorrentes”.

“Não podemos desaproveitar esta vantagem após um longo período sem actividade com forte impacto
nas empresas e nas famílias algarvias”, afirmam António Miguel Pina e João Fernandes.

Os dirigentes argumentam que a primeira quinzena de Junho é “um período fulcral, que antecede o pico
da procura turística de Julho e Agosto na região” e que “este pré-aviso de greve poderá manchar a
imagem internacional do destino e marcar negativamente a operação turística de todo o Verão”.

António Miguel Pina e João Fernandes pedem assim ao sindicato “para que não conclua o pré-aviso de
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greve, cuja oportunidade não é compreensível, num momento em que o Brexit e a crise sanitária
acarretam acrescidas responsabilidades e acrescido volume de trabalho dos inspetores do SEF no
controlo de fronteiras”.

“Caso esta pretensão não seja atendida, e face ao estado de necessidade de uma região que regista a
taxa de desemprego mais alta do país, enviaremos ao Governo um pedido de requisição civil”, concluem.
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Autarcas e empresários do Turismo do Algarve exigem ao
Governo uma requisição civil para travar uma nova greve dos
inspetores do SEF
Autarcas e empresários do T urismo do Algarve exigem ao Governo uma requisição civil
para travar uma nova greve dos inspetores do SEF

Autarcas e empresários do Turismo do Algarve exigem ao Governo uma requisição civil para travar uma
nova greve dos inspetores do SEF
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″Uma birra.″ Turismo e autarcas do Algarve contestam greve do
SEF
Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve defende que a greve marcada para
o período entre 1 e 15 de junho vai longe demais. João Fernandes, do T urismo do
Algarve, alerta para a importância de recuperar o setor.

O Turismo do Algarve e os autarcas da região contestam a greve do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras, marcada para o período entre os dias 1 e 15 de junho, que vai afetar o funcionamento dos
aeroportos e, em particular, o de Faro onde chegam centenas de turistas britânicos que têm
necessariamente de passar por aquela polícia.

Se o apelo aos trabalhadores do SEF para que voltem atrás na sua decisão não resultar, o Governo deve
avançar para a requisição civil, pensam o Turismo do Algarve e a Comunidade Intermunicipal do Algarve
(AMAL). Numa tomada de posição conjunta, pedem ao SEF que que não avance para a greve tendo em
conta o impacto que a mesma terá na economia da região e do país.

Turismo e autarcas garantem não estar a colocar em causa o direito constitucional à greve, mas António
Miguel Pina, presidente da AMAL, considera que a paralisação vai longe demais e "é uma birra".

"Fazer uma greve, durante 15 dias, das 9h00 às 12h00 não é para fazerem valer os seus direitos",
defende o dirigente, que acrescenta que os funcionários "vão pôr toda a população contra eles".

António Miguel Pina sublinha que, tal como a greve, "também há direito à requisição civil quando estão a
colocar em causa objetivos importantes da nação".

"Se agentes da autoridade não conseguirem perceber que primeiro está a pátria, é porque de facto
alguma coisa está mal nessa estrutura", remata o líder da AMAL.

O presidente do Turismo do Algarve, por seu lado, avança com os números já conhecidos que apontam
para que, em junho, o setor recupere 70% do que já se verificava em 2019, um ano que foi considerado
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bom para o turismo.

Com base nestes dados, João Fernandes deixa um pedido aos trabalhadores do SEF: "Basta olhar para
os números do desemprego no Algarve para percebermos que as circunstâncias exigem que todos
estejamos mobilizados para reativar a economia."

O período que aí vem é "muito sensível do ponto de vista da reativação da economia e da criação de
emprego, que é também um direito constitucional", aponta.

Por já não serem considerados cidadãos da União Europeia, todos os cidadãos britânicos têm de passar
pelo crivo do SEF nos aeroportos, um fator que criaria muitos constrangimentos em caso de greve.

O presidente do Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF) do SEF,
Renato Mendonça, sublinha que a greve é um direito e, por isso, uma possível requisição civil seria um
sinal de que o Governo desconhece a lei.

"A requisição civil, segundo sei, aplica-se quando existem fundados receios ou não existe, da parte dos
trabalhadores, o compromisso de cumprirem com os serviços mínimos", um receio que o dirigente diz
não se aplicar a este caso. A greve durará apenas "duas ou três horas por dia, pelo que o impacto não
será diário e contínuo".

O SIIFF lamenta ter de avançar com esta greve e culpa o Governo de "assédio" ao longo dos últimos
meses. "Continua a recusar explicar-nos o que nos vai acontecer no futuro", nota Renato Mendonça.
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Greve do SEF. “Prejudicar o turismo é quase um crime de lesa-
pátria” - Renascença
Comentadora da Renascença olha para as greves que aí vêm.

A comentadora d’As Três da Manhã considera “absolutamente imprescindível” que se recorra à requisição
civil para evitar que a greve que se anuncia, de 15 dias, de inspetores do SEF, venha a afetar o setor do
turismo.

Graça Franco admite mesmo que pode vir a ser necessário entrar em estado de emergência,
considerando que a greve pode provocar um efeito dominó sobre a economia que não se pode permitir.

“Os trabalhadores do SEF devem pensar muito bem antes de avançar com a concretização deste pedido
de greve”, defende a comentadora.
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Procura turística no Algarve aumentou mas “está longe de ser
satisfatória”
Presidente da AHET A, Elidérico Viegas, afirma que dimensão da subida "ainda não é
conhecida" e requer análise cautelosa

 

Presidente da AHETA, Elidérico Viegas, afirma que dimensão da subida "ainda não é conhecida" e requer análise
cautelosa

As reservas de turistas britânicos para os hotéis do Algarve registaram um aumento “acima do
esperado”, mas os números estão longe de ser “satisfatórios” para a região, disse hoje à Lusa o
presidente da maior associação regional do setor.

Há uma procura muito positiva do mercado britânico pelo Algarve, até acima do esperado, mas não
podemos entrar no exagero pelo facto de existir uma ou outra unidade hoteleira com níveis de ocupação
elevados”, disse à Lusa o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA).

Segundo o dirigente, “a dimensão da subida ainda não é conhecida e requer uma análise cautelosa”, pois
há “muitas unidades e empreendimentos ainda encerrados no Algarve e que só reabrem em junho”, pelo
que só no final deste mês será possível saber “o impacto real da procura nas unidades que estão a
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funcionar”.

Segundo Elidérico Viegas, a procura turística “cresceu gradual e progressivamente, assim que se soube
que Portugal iria integrar a ‘lista verde’ de destinos seguros que isenta os cidadãos de fazerem
quarentena no regresso ao Reino Unido, o que aconteceu a partir de 17 de maio.

Números muito satisfatórios não correspondem à média do Algarve

No entanto, para o dirigente da AHETA, os números “muito satisfatórios de que se tem falado nos
últimos dias correspondem a uma ou outra unidade e não à média do Algarve”, criando até “alguma
desilusão nos empresários que não se reveem nesses resultados”.

“Há toda uma máquina que está parada há ano e meio e que necessita de ser readaptada, porque não
basta por a trabalhar para entrar em velocidade de cruzeiro. É um processo gradual e que demorará
algum tempo para que funcione em pleno”, lembrou aquele responsável.

O pleno funcionamento das unidades hoteleiras está também, segundo o dirigente, “dependente da
estabilidade dos mercados emissores de turistas, principalmente do britânico e do mercado nacional que
podem ser afetados por um eventual retrocesso causado pela pandemia” de covid-19.

“Caso se mantenham estes fatores, permite perspetivar que este verão será bastante melhor do que o
do ano passado e esperar que em setembro, com o início da época alta do golfe, possamos ter já uma
procura perto da normalidade”, referiu.

Regresso à quase normalidade só em 2023

Cumprindo-se essa perspetiva de crescimento, será possível à região preparar-se para, em 2022, ter
“um ano de alguma recuperação” e, a partir de 2023, ter expectativas “de um regresso à quase
normalidade”, apontou.

Para Elidérico Viegas, para manter a recuperação turística “é preciso também criar condições que
garantam que a pandemia não se vai agravar, nomeadamente com a vacinação a toda a população” do
Algarve.

“A vacinação em massa da população algarvia será a melhor forma de garantir a segurança às pessoas
que pretendem escolher o Algarve como destino. E não basta falar, é preciso passar das palavras aos
atos e avançar com medidas essenciais para a segurança de todos e para reativar a economia”, concluiu.

(Link)
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AMAL e Turismo do Algarve refutam pré-aviso de greve no SEF
O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, e o
presidente do T urismo do Algarve, João Fernandes, refutam o aviso prévio de greve do
Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF)

 

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, e o presidente do
Turismo do Algarve, João Fernandes, refutam o aviso prévio de greve do Sindicato dos Inspetores de
Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF), pelo previsível impacto na atividade económica do
principal destino turístico nacional e no emprego de muitos residentes na região, no início da época alta
do verão.

«Face ao pré-aviso de greve do SIIFF, referente aos funcionários da Carreira de Investigação e
Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – CIF/SEF, no período das 09h00 às 12h00 da
manhã, entre os dias 01 e 15 de junho, exortamos o sindicato a ponderar as consequências gravosas
desta posição, atendendo ao impacto que terá na atividade turística do principal destino nacional e no
emprego de muitos residentes na região do Algarve», fundamentam António Miguel Pina e João
Fernandes.
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«Não está em causa o legítimo direito constitucional à greve dos trabalhadores do SEF. O que está em
causa é o direito ao trabalho de muitos residentes no Algarve e o retomar da atividade motora da
economia regional, num período sensível em que o país dispõe de uma vantagem competitiva face aos
destinos turísticos concorrentes. Não podemos desaproveitar esta vantagem após um longo período
sem atividade com forte impacto nas empresas e nas famílias algarvias», prosseguem.

«Sendo a primeira quinzena de junho um período fulcral, que antecede o pico da procura turística de
julho e agosto na região, este pré-aviso de greve poderá manchar a imagem internacional do destino e
marcar negativamente a operação turística de todo o verão. Recorde-se que o grande impacto da
pandemia de COVID-19 foi sobretudo por falta de procura externa, que tem como principal porta de
entrada na região é o Aeroporto Internacional de Faro, estrutura também ela muito impactada do ponto
de vista do emprego nas diferentes empresas que ali operam», justificam os responsáveis.

Face ao exposto, António Miguel Pina e João Fernandes reiteram o pedido ao sindicato «para que não
conclua o pré-aviso de greve, cuja oportunidade não é compreensível, num momento em que o Brexit e
a crise sanitária acarretam acrescidas responsabilidades e acrescido volume de trabalho dos inspetores
do SEF no controlo de fronteiras. Caso esta pretensão não seja atendida, e face ao estado de
necessidade de uma região que regista a taxa de desemprego mais alta do país, enviaremos ao Governo
um pedido de requisição civil», concluem.

(Link)
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Projetos da RTA têm apoio de 1,6 M€ de fundos europeus
Seis candidaturas do Turismo do Algarve encontram-se ainda em execução

 

O Programa Operacional do Algarve – CRESC Algarve 2020 já mobilizou um total de 1,65 milhões de
euros de fundos europeus em apoio a candidaturas apresentadas pela Entidade Regional de Turismo do
Algarve (RTA), seis das quais ainda se encontram em execução.

Estes apoios visam promover a internacionalização de pequenas e médias empresas (PME), a
valorização do património cultural e natural, a capacitação institucional integrada em parcerias setoriais e
territoriais, a formação de trabalhadores e a promoção das tecnologias de informação e comunicação
(TIC) na administração e serviços públicos.

Atualmente, encontram-se ainda em execução seis dessas candidaturas, representando um investimento
global de 1,36 milhões de euros e um apoio de 890 mil euros de fundos europeus, provenientes do
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE).

Destacam-se os projetos Algarve Craft & Food – Criar | Experimentar | Internacionalizar, que tem como
objetivo estimular o desenvolvimento e a internacionalização das indústrias culturais e criativas baseadas
no artesanato e produtos agroalimentares locais do Algarve; o Internacionalizar+Algarve 2.0 Turismo,
que visa potenciar a internacionalização das PME da região do Algarve, enquadradas no domínio da RIS3
ALGARVE Turismo; a internacionalização da Algarve Tech Hub para potenciar as empresas e entidades do
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sistema de I&I do setor tecnológico do Algarve, promovido pela Algarve Evolution, em parceria com a
Universidade do Algarve, a ATA e a RTA; o Algarve Cooking Vacations, projeto de criação e promoção de
novas rotas turísticas centradas na gastronomia e vinhos da região; e a capacitação dos trabalhadores
da Região de Turismo do Algarve, promovendo a formação especifica e direcionada em áreas como a
inovação ou a tecnologia digital.

Foram já concluídas, tendo beneficiado de um montante global de apoios de 760 mil euros e
representado um investimento total aproximado de 1,2 milhões de euros, as seguintes candidaturas: a
internacionalização do destino turístico Algarve em Espanha através da implementação de ações de
promoção, com incidência nos principais produtos turísticos identificados no Plano de Marketing
Estratégico para o Turismo do Algarve; o Algarve Natural, que contemplou o Algarve Nature Week, uma
campanha de sensibilização destinada à população local, empresas do setor e turistas, com enfoque na
preservação e correta fruição do património natural da região, visitas educacionais a locais de património
natural e materiais de comunicação no âmbito do turismo de natureza; o projeto MIT_Algarve, que
incidiu na criação de um centro de dados e respetivos recursos tecnológicos para reforçar a estrutura da
entidade, permitindo-lhe maior robustez na disponibilização de informação e permitindo dar cobertura ao
funcionamento dos 21 postos de turismo existentes na região; e, para reforçar a presença online do
Algarve, o Algarve Online, alinhando-se com a estratégia preconizada pelo Turismo de Portugal no Plano
Estratégico Nacional do Turismo e na estratégia regional definida no Plano de Marketing Estratégico para
o Turismo do Algarve 2014-2018.

Consulte aqui estes e outros projetos aprovados no âmbito do Programa Operacional do Algarve com o
apoio dos fundos da União Europeia.

(Link)
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Rita Marques pede reforço de vacinação nas regiões mais
turísticas
Numa altura em que os turistas já começaram a chegar ao Algarve e as taxas de
ocupação dos hotéis aproximam-se dos 80%, a secretária de Estado do T urismo, Rita
Marques, afirmou que agora que é preciso privilegiar a vacinação das regiões turísticas.

Numa altura em que os turistas já começaram a chegar ao Algarve e as taxas de ocupação dos hotéis
aproximam-se dos 80%, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, afirmou que agora que é
preciso privilegiar a vacinação das regiões turísticas.

Em entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias a secretária de estado do turismo diz que o Governo,
segundo o Plano Reactivar o Turismo/Construir o Futuro, apresentado sexta-feira, tem a ambição de
atingir os 27 milhões de euros de receita com o regresso dos turistas a Portugal. Mas para que isso
aconteça é preciso requalificar a oferta turística e atrair novos mercados.

– Temos a ambição de poder apostar fortemente na requalificação da oferta turística. Dessa forma,
conseguimos captar outros mercados emissores que não só no Reino Unido, e sobretudo combater o
fenómeno da sazonalidade. Temos aproximado a taxa de sazonalidade dos 30% e neste momento já
somos o país do Sul com uma menor taxa, destacou a governante responsável pela pasta do turismo,
realçando que será conhecida brevemente uma nova campanha de promoção turística, que irá evidenciar
a segurança sanitária do destino, mas não só.

– Tem também a ver com esta busca de liberdade que todos nós procuramos. Portugal tem uma oferta
muito alinhada a esta pretensão de viagem. Somos um destino de sol e mar, é verdade. Mas temos
depois uma perspectiva no nosso Interior que foi muito trabalhada ao longo dos anos e que agora está a
ser motivo de apetite. E, portanto, a infra-estrutura da nossa oferta já cá está. Sejam os projectos
ligados ao enoturismo, às ciclovias, ao turismo de natureza, à gastronomia, temos muitos exemplos de
bons produtos que têm vindo a ser muito trabalhados desde há largos anos pelo Turismo de Portugal,
evidenciou ainda Rita Marques.

24/67



RENASCENÇA ONLINE

25/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4980

REACH: -1

Procura turística no Algarve aumentou mas está longe de ser
satisfatória, dizem hoteleiros - Renascença
A recolocação de Portugal na lista verde do Reino Unido fez com que o turismo voltasse a
crescer "gradual e progressivamente".

Veja também:

As reservas de turistas britânicos para os hotéis do Algarve registaram um aumento "acima do
esperado", mas os números estão longe de ser "satisfatórios" para a região, disse esta segunda-feira à
Lusa o presidente da maior associação regional do setor.

"Há uma procura muito positiva do mercado britânico pelo Algarve, até acima do esperado, mas não
podemos entrar no exagero pelo facto de existir uma ou outra unidade hoteleira com níveis de ocupação
elevados", disse à Lusa o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA).

Segundo o dirigente, "a dimensão da subida ainda não é conhecida e requer uma análise cautelosa", pois
há "muitas unidades e empreendimentos ainda encerrados no Algarve e que só reabrem em junho", pelo
que só no final deste mês será possível saber "o impacto real da procura nas unidades que estão a
funcionar".

Segundo Elidérico Viegas, a procura turística "cresceu gradual e progressivamente", assim que se soube
que Portugal iria integrar a "lista verde" de destinos seguros que isenta os cidadãos de fazerem
quarentena no regresso ao Reino Unido, o que aconteceu a partir de 17 de maio.

No entanto, para o dirigente da AHETA, os números "muito satisfatórios de que se tem falado nos
últimos dias correspondem a uma ou outra unidade e não à média do Algarve", criando até "alguma
desilusão nos empresários que não se reveem nesses resultados".

"Há toda uma máquina que está parada há ano e meio e que necessita de ser readaptada, porque não
basta por a trabalhar para entrar em velocidade de cruzeiro. É um processo gradual e que demorará
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algum tempo para que funcione em pleno", lembrou aquele responsável.

O pleno funcionamento das unidades hoteleiras está também, segundo o dirigente, "dependente da
estabilidade dos mercados emissores de turistas, principalmente do britânico e do mercado nacional que
podem ser afetados por um eventual retrocesso causado pela pandemia" de Covid-19.

"Caso se mantenham estes fatores, permite perspetivar que este verão será bastante melhor do que o
do ano passado e esperar que em setembro, com o início da época alta do golfe, possamos ter já uma
procura perto da normalidade", referiu.

Cumprindo-se essa perspetiva de crescimento, será possível à região preparar-se para, em 2022, ter
"um ano de alguma recuperação" e, a partir de 2023, ter expectativas "de um regresso à quase
normalidade", apontou.

Para Elidérico Viegas, para manter a recuperação turística "é preciso também criar condições que
garantam que a pandemia não se vai agravar, nomeadamente com a vacinação a toda a população" do
Algarve.

"A vacinação em massa da população algarvia será a melhor forma de garantir a segurança às pessoas
que pretendem escolher o Algarve como destino. E não basta falar, é preciso passar das palavras aos
atos e avançar com medidas essenciais para a segurança de todos e para reativar a economia", concluiu.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.465.398 mortos no mundo, resultantes de mais de
166,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.018 pessoas dos 845.465 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do
centro da China.
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Procura turística no Algarve aumentou, mas está longe de ser
satisfatória
«Há uma procura muito positiva do mercado britânico pelo Algarve, até acima do
esperado, mas não podemos entrar no exagero pelo facto de existir uma ou outra
unidade hoteleira com níveis de ocupação elevados»

 

27/67



As reservas de turistas britânicos para os hotéis do Algarve registaram um aumento «acima do
esperado», mas os números estão longe de ser «satisfatórios» para a região, disse esta
segunda-feira, 24 de Maio, à Lusa o presidente da maior associação regional do setor.

«Há uma procura muito positiva do mercado britânico pelo Algarve, até acima do esperado, mas não
podemos entrar no exagero pelo facto de existir uma ou outra unidade hoteleira com níveis de ocupação
elevados», considerou à Lusa o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA).

Segundo o dirigente, «a dimensão da subida ainda não é conhecida e requer uma análise cautelosa», pois
há «muitas unidades e empreendimentos ainda encerrados no Algarve e que só reabrem em Junho»,
pelo que só no final deste mês será possível saber «o impacto real da procura nas unidades que estão a
funcionar».

Segundo Elidérico Viegas, a procura turística «cresceu gradual e progressivamente, assim que se soube
que Portugal iria integrar a ‘lista verde’ de destinos seguros que isenta os cidadãos de fazerem
quarentena no regresso ao Reino Unido, o que aconteceu a partir de 17 de Maio».

No entanto, para o dirigente da AHETA, os números «muito satisfatórios de que se tem falado nos
últimos dias correspondem a uma ou outra unidade e não à média do Algarve», criando até «alguma
desilusão nos empresários que não se reveem nesses resultados».

«Há toda uma máquina que está parada há ano e meio e que necessita de ser readaptada, porque não
basta por a trabalhar para entrar em velocidade de cruzeiro. É um processo gradual e que demorará
algum tempo para que funcione em pleno», lembrou aquele responsável.

O pleno funcionamento das unidades hoteleiras está também, segundo o dirigente, «dependente da
estabilidade dos mercados emissores de turistas, principalmente do britânico e do mercado nacional que
podem ser afetados por um eventual retrocesso causado pela pandemia» de Covid-19.

«Caso se mantenham estes fatores, permite perspetivar que este Verão será bastante melhor do que o
do ano passado e esperar que em setembro, com o início da época alta do golfe, possamos ter já uma
procura perto da normalidade», referiu.

Cumprindo-se essa perspetiva de crescimento, será possível à região preparar-se para, em 2022, ter
«um ano de alguma recuperação» e, a partir de 2023, ter expectativas «de um regresso à quase
normalidade», apontou.

Para Elidérico Viegas, para manter a recuperação turística «é preciso também criar condições que
garantam que a pandemia não se vai agravar, nomeadamente com a vacinação a toda a população» do
Algarve.

«A vacinação em massa da população algarvia será a melhor forma de garantir a segurança às pessoas
que pretendem escolher o Algarve como destino. E não basta falar, é preciso passar das palavras aos
atos e avançar com medidas essenciais para a segurança de todos e para reativar a economia»,
concluiu.

(Link)
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Espetáculos com músicos algarvios para ver a partir da varanda
do quarto do Hilton Vilamoura
Iniciativa inédita apoia os músicos locais e as associações União Audiovisual e Sou
Quarteira

Começou esta sexta-feira e estende-se até 5 de junho, no Hilton Vilamoura, Varandas Pró Palco, uma
iniciativa inédita que promove um ciclo espetáculos com músicos algarvios que serão assistidos a partir
da varanda do quarto do hotel.

"Este projeto tem como objetivo principal a sustentabilidade social, através da proximidade à
aomunidade, apoiando a cultura e músicos locais ao seguir o mote 'atuar loca'", explica a unidade
hoteleira em comunicado.

Segundo João Rosado, diretor de Marketing e Vendas do Hilton Vilamoura: “durante o mês de maio e
junho convidamos artistas algarvios, para atuações no Blue Lagoon, com temas originais de diferentes
estilos musicais, de forma a proporcionar aos hóspedes e a residentes um espetáculo único nas varandas
dos quartos do hotel, num concerto vertical, replicando o formato de camarote. Convidamos todos os
que queiram usufruir de uma noite diferente a partir de uma varanda “.

Parte da receita reverterá a favor de projetos de solidariedade social de apoio a profissionais dos eventos
e programas de ajuda alimentar através da Refood.

Na elaboração da programação o Hilton Vilamoura associa-se ao Movimento Social e Cultural Sou
Quarteira, que tem como objetivo ter um impacto positivo na cidade de Quarteira e no concelho de
Loulé, tanto a nível social, cultural e económico e, à Associação União Audiovisual, uma associação de
cariz social e cultural, de apoio aos profissionais técnicos e artistas da cultura, espetáculos e eventos.

Artistas em Palco nos próximos concertos:

27 de maio- Quinta - Esfinge / Make it Happen |

29/67



29 de maio Sábado - Trio Amar Guitarra |

30 de maio Domingo - Bertilio & Gravata

4 de junho Sexta - Teresa Aleixo |

5 de junho Sábado - Noite de Fado com Isa Brito | 6 de junho- Couple Coffee

Para usufruir desta experiência foram criados três programas, dois deles para não hóspedes:

? Varanda Azul, €20 por pessoa, inclui espectáculo e uma bebida.

? ? Varanda Prata, €60 por pessoa, inclui espetáculo e jantar.

? Varanda Ouro, €140 quarto single, €200 quarto duplo, inclui uma noite de alojamento, jantar, pequeno
almoço, acesso às piscinas do resort e ginásio.

Estes programas apenas estão disponíveis por reserva direta através do email:
vilamoura_events@hilton.com

30/67



OPÇÃO TURISMO

25/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

Webinar sobre turismo industrial em Portugal dia 27
O 6º webinar sobre o turismo industrial em Portugal vai decorrer no dia 27 deste mês, às
10h00, com transmissão em directo no Facebook. Esta iniciativa conta com o apoio do
Turismo de Portugal e da Região de Turismo do Algarve.

O 6º webinar sobre o turismo industrial em Portugal vai decorrer no dia 27 deste mês, às 10h00, com
transmissão em directo no Facebook. Esta iniciativa conta com o apoio do Turismo de Portugal e da
Região de Turismo do Algarve.

A iniciativa insere-se no ciclo de webinars organizado pelo grupo dinamizador da rede portuguesa de
turismo industrial, que visa dar a conhecer a oferta desta modalidade turística existente o nosso país e o
seu potencial, partilhar experiências e know-how nacionais e internacionais que confirmem a pertinência e
procura deste produto, assim como estimular o desenvolvimento de programas turísticos passíveis de
promoção e venda junto de turistas nacionais e internacionais.

A sessão vai incidir sobre temas como ‘Turismo Industrial e Sustentável’, ‘Turismo Industrial no Algarve’ e
‘Estruturação do Produto Turismo Industrial em Portugal’, pode ser seguida em
 www.facebook.com/turismodoalgarve/live.

Este webinar, cujo encerramento estará a cargo da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, tem
por destinatários entidades gestoras de recursos de Turismo Industrial (património industrial ou indústria
viva), empresas turísticas e parceiros da área do Turismo.
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Voos britânicos para Faro crescem 30 vezes numa semana
Reabertura do corredor verde entre o Reino Unido e Portugal fez disparar as ligações
aéreas.

Reabertura do corredor verde entre o Reino Unido e Portugal fez disparar as ligações aéreas.

Os voos entre o Reino Unido e o aeroporto de Faro dispararam com a reabertura do corredor aéreo
entre os dois países, a 17 de maio. Na primeira semana livre de restrições, foram registados 175 voos
provenientes de terras britânicas, quase 30 vezes mais que sete dias antes, quando foram controladas
seis ligações, revelou fonte oficial da NAV Portugal.

O fim de semana foi o ponto alto deste desconfinamento aéreo. Domingo registou o maior movimento,
com a empresa responsável pelo controlo de tráfego aéreo no país a gerir 33 voos. Já sábado tinham
ocorrido 31 movimentos.

Este incremento na oferta entre os dois países fez-se também sentir no restante território nacional,
embora seja clara a importância do Algarve nesta ponte aérea. Segundo dados da NAV Portugal, entre
17 e 23 de maio, verificaram-se 300 aterragens de aviões com origem no Reino Unido e com destino
aos aeroportos portugueses, sendo que mais de metade se refere aos movimentos no aeroporto de
Faro. Domingo foi também o dia de "pico" a nível nacional, com um total de 57 voos. Nos sete dias
anteriores, a empresa tinha controlado apenas 37 ligações.

Um reinício

Apesar deste aumento exponencial, na semana equiparável de 2019 à da recente reabertura do
corredor, a NAV registou 683 voos do Reino Unido para Portugal. A atipicidade do ano de 2020 (em
maio, devido à covid, Portugal estava em confinamento) não permite comparações homólogas.
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João Fernandes, presidente da Região do Turismo do Algarve (RTA), faz um balanço "muito positivo"
desta primeira semana de reabertura das ligações aéreas com o principal mercado emissor de turistas
para a região. "Tivemos uma constância da procura de britânicos durante a semana, com 17 voos
diários, e no fim de semana a oferta foi intensificada, com a disponibilidade de oito mil lugares por dia",
disse.

Para o responsável, esta via verde foi um "balão de oxigénio" e teve "o efeito de mostrar que Portugal é
um destino seguro também em mercados como a Alemanha, França ou Holanda". E esse resultado está
a traduzir-se num "nível de reservas que dá algum conforto para os meses de verão, embora ainda com
muita margem de progressão", sublinhou. "São bons valores para início de operação".

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Elidérico Viegas, está
também confiante. A integração de Portugal na lista verde do Reino Unido "teve um impacto muito
positivo no aumento da procura no Algarve, designadamente para o período de verão" e permite
acreditar que, "se tudo correr bem a nível sanitário, este verão será bastante melhor do que o do ano
passado", disse.

1,1 milhões de britânicos

Em 2019, quando ainda não havia pandemia, os alojamentos turísticos oficiais do Algarve receberam 1,1
milhões de britânicos e desembarcaram em Faro 2,1 milhões de passageiros oriundos do Reino Unido.
Em 2020, o Algarve recebeu 189 mil britânicos nos alojamentos oficiais. Por avião, chegaram 334 mil.

Greve entre 1 e 15

A Comunidade Intermunicipal do Algarve e a Região de Turismo do Algarve querem que o Governo
decrete requisição civil para contrariar a greve de trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
marcada para entre 1 e 15 de junho.

Impacto na hotelaria

O impacto da abertura da ponte aérea foi "notório e imediato" na operação do Vila Galé. Segundo o
administrador Gonçalo Ribeiro de Almeida, "do total de reservas recebidas desde 7 de maio, cerca de
70% vieram do Reino Unido".

Quebra nas receitas

As receitas de alojamento tiveram uma quebra superior a 90% no acumulado dos quatro primeiros
meses de 2021.
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Greve do SEF. Algarve pede requisição civil - Renascença
A greve foi marcada para entre 1 e 15 de junho.

A Comunidade Intermunicipal do Algarve e a Região de Turismo do Algarve querem que o governo
decrete requisição civil para contrariar a greve de trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
marcada para entre 1 e 15 de junho.

“Estamos a falar de 37 a 40 funcionários que põem em causa a vida de 400 mil”, disse à agência Lusa o
presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), referindo-se ao pré-aviso de greve do
Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF), referente aos funcionários da
Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no período das 9h00 às
12h00 da manhã entre os dias 1 e 15 de junho.

Para António Pina, caso a situação não fique resolvida até ao final da semana”, a AMAL e a Região de
Turismo do Algarve (RTA) vão solicitar ao Governo que acione a “requisição civil” para que quem tenha
viagens programadas “saiba disso com alguma antecedência e não seja com 24 horas ou viva na
ansiedade”.

“Não é aceitável e quase um crime de lesa-pátria, no estado em que está a economia do Algarve - que
depende o do turismo - que uma estrutura policial que jurou defender a pátria, faça - por questões que
até podemos compreender, mas completamente desadequadas na forma e contexto - uma greve de 15
dias das 9h00 às 12h00 e atrapalhar a vinda de 400 aeronaves e 80 mil pessoas”, realçou.

O autarca sublinhou que há uma “janela de oportunidade” na qual o destino Algarve “está em melhor
condições” para acolher os turistas,”principalmente os britânicos” mas alerta que quando chegarem ao
aeroporto “vai ser uma balbúrdia para entrarem em espaço português, porque (os inspetores do SEF)
estão em greve”.

António Pina apelou para o “bom senso” das estruturas sindicais e dos profissionais, apontando que esta
postura terá como consequência “a perda de algum apoio popular que ainda possa existir” para a
manutenção da existência do SEF e que a opinião pública “passe a ser a favor da integração da estrutura
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numa outra policia”.

O presidente da AMAL pediu um esclarecimento rápido da questão para que “não se corra o risco de
haver desmarcação (de viagens de turistas), fruto desta incerteza”.

“O que será chegarem milhares de pessoas ao aeroporto e não haver quase funcionários para os
deixarem entrar no espaço português”, questionou.

Num comunicado conjunto, AMAL e RTA pedem ao sindicato que pondere “as consequências gravosas
desta posição, atendendo ao impacto que terá na atividade turística do principal destino nacional e no
emprego de muitos residentes na região do Algarve”.

Defendendo não estar em causa o “legítimo direito constitucional” à greve dos trabalhadores do SEF, os
presidentes das duas entidades sublinham o “direito ao trabalho de muitos residentes no Algarve” e o
“retomar da atividade motora da economia regional” destacando que a primeira quinzena de junho é
“um período fulcral, que antecede o pico da procura turística de julho e agosto na região”.
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Covid-19. Procura turística no Algarve aumentou mas está longe
de ser satisfatória, dizem hoteleiros
A procura turística "cresceu gradual e progressivamente", assim que se soube que
Portugal iria integrar a "lista verde" de destinos seguros do Reino Unido, refere
associação de hotéis do Algarve.

As reservas de turistas britânicos para os hotéis do Algarve registaram um aumento “acima do
esperado”, mas os números estão longe de ser “satisfatórios” para a região, disse esta segunda-feira à
Lusa o presidente da maior associação regional do setor.

“Há uma procura muito positiva do mercado britânico pelo Algarve, até acima do esperado, mas não
podemos entrar no exagero pelo facto de existir uma ou outra unidade hoteleira com níveis de ocupação
elevados”, disse à Lusa o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA).

Segundo o dirigente, “a dimensão da subida ainda não é conhecida e requer uma análise cautelosa”, pois
há “muitas unidades e empreendimentos ainda encerrados no Algarve e que só reabrem em junho”, pelo
que só no final deste mês será possível saber “o impacto real da procura nas unidades que estão a
funcionar”.

Segundo Elidérico Viegas, a procura turística “cresceu gradual e progressivamente”, assim que se soube
que Portugal iria integrar a “lista verde” de destinos seguros que isenta os cidadãos de fazerem
quarentena no regresso ao Reino Unido, o que aconteceu a partir de 17 de maio.

No entanto, para o dirigente da AHETA, os números “muito satisfatórios de que se tem falado nos
últimos dias correspondem a uma ou outra unidade e não à média do Algarve”, criando até “alguma
desilusão nos empresários que não se reveem nesses resultados”.

Há toda uma máquina que está parada há ano e meio e que necessita de ser readaptada, porque não
basta por a trabalhar para entrar em velocidade de cruzeiro. É um processo gradual e que demorará
algum tempo para que funcione em pleno”, lembrou aquele responsável.

O pleno funcionamento das unidades hoteleiras está também, segundo o dirigente, “dependente da
estabilidade dos mercados emissores de turistas, principalmente do britânico e do mercado nacional que
podem ser afetados por um eventual retrocesso causado pela pandemia” de Covid-19.

Caso se mantenham estes fatores, permite perspetivar que este verão será bastante melhor do que o
do ano passado e esperar que em setembro, com o início da época alta do golfe, possamos ter já uma
procura perto da normalidade”, referiu.

Cumprindo-se essa perspetiva de crescimento, será possível à região preparar-se para, em 2022, ter
“um ano de alguma recuperação” e, a partir de 2023, ter expectativas “de um regresso à quase
normalidade”, apontou.

Para Elidérico Viegas, para manter a recuperação turística “é preciso também criar condições que
garantam que a pandemia não se vai agravar, nomeadamente com a vacinação a toda a população” do
Algarve.

“A vacinação em massa da população algarvia será a melhor forma de garantir a segurança às pessoas
que pretendem escolher o Algarve como destino. E não basta falar, é preciso passar das palavras aos
atos e avançar com medidas essenciais para a segurança de todos e para reativar a economia”, concluiu.
https://observador.pt/2021/05/24/covid-19-procura-turistica-no-algarve-aumentou-mas-esta-longe-
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AMAL e Turismo do Algarve Refutam Pré-aviso de Greve no SEF
O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, e o
presidente do T urismo do Algarve, João Fernandes, refutam o aviso prévio de greve do
Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF)

 

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, e o presidente do
Turismo do Algarve, João Fernandes, refutam o aviso prévio de greve do Sindicato dos Inspetores de
Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF), pelo previsível impacto na atividade económica do
principal destino turístico nacional e no emprego de muitos residentes na região, no início da época alta
do verão.

«Face ao pré-aviso de greve do SIIFF, referente aos funcionários da Carreira de Investigação e
Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - CIF/SEF, no período das 09h00 às 12h00
da manhã, entre os dias 01 e 15 de junho, exortamos o sindicato a ponderar as consequências
gravosas desta posição, atendendo ao impacto que terá na atividade turística do principal
destino nacional e no emprego de muitos residentes na região do Algarve», fundamentam
António Miguel Pina e João Fernandes.

«Não está em causa o legítimo direito constitucional à greve dos trabalhadores do SEF. O que
está em causa é o direito ao trabalho de muitos residentes no Algarve e o retomar da atividade
motora da economia regional, num período sensível em que o país dispõe de uma vantagem
competitiva face aos destinos turísticos concorrentes. Não podemos desaproveitar esta
vantagem após um longo período sem atividade com forte impacto nas empresas e nas famílias
algarvias», prosseguem.

«Sendo a primeira quinzena de junho um período fulcral, que antecede o pico da procura
turística de julho e agosto na região, este pré-aviso de greve poderá manchar a imagem
internacional do destino e marcar negativamente a operação turística de todo o verão. Recorde-
se que o grande impacto da pandemia de COVID-19 foi sobretudo por falta de procura externa,
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que tem como principal porta de entrada na região é o Aeroporto Internacional de Faro,
estrutura também ela muito impactada do ponto de vista do emprego nas diferentes empresas
que ali operam», justificam os responsáveis.

Face ao exposto, António Miguel Pina e João Fernandes reiteram o pedido ao sindicato «para que não
conclua o pré-aviso de greve, cuja oportunidade não é compreensível, num momento em que o
Brexit e a crise sanitária acarretam acrescidas responsabilidades e acrescido volume de
trabalho dos inspetores do SEF no controlo de fronteiras. Caso esta pretensão não seja
atendida, e face ao estado de necessidade de uma região que regista a taxa de desemprego
mais alta do país, enviaremos ao Governo um pedido de requisição civil», concluem.

(Link)
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AMAL e RTA refutam pré-aviso de greve do SEF e pedem
requisição civil
A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Região de Turismo do Algarve (RTA)
querem que o governo decrete requisição civil para contrariar a greve de trabalhadores
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras marcada para entre 1 e 15 de junho.

 

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Região de Turismo do Algarve (RTA)
querem que o governo decrete requisição civil para contrariar a greve de trabalhadores do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras marcada para entre 1 e 15 de junho. 

“Estamos a falar de 37 a 40 funcionários que põem em causa a vida de 400 mil”, disse à Lusa o
presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), referindo-se ao pré-aviso de greve do
Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF), referente aos funcionários da
Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no período das 09:00 às
12:00 da manhã entre os dias 1 e 15 de junho.

Para António Pina, caso a situação não fique resolvida até ao final da semana”, a AMAL e a RTA vão
solicitar ao Governo que acione a “requisição civil” para que quem tenha viagens programadas “saiba
disso com alguma antecedência e não seja com 24 horas ou viva na ansiedade”.

“Não é aceitável e quase um crime de lesa-pátria, no estado em que está a economia do Algarve – que
depende o do turismo – que uma estrutura policial que jurou defender a pátria, faça – por questões que
até podemos compreender, mas completamente desadequadas na forma e contexto – uma greve de 15
dias das 09:00 às 12:00 e atrapalhar a vinda de 400 aeronaves e 80 mil pessoas”, realçou.

O autarca sublinhou que há uma “janela de oportunidade” na qual o destino Algarve “está em melhor
condições” para acolher os turistas, “principalmente os britânicos” mas alerta que quando chegarem ao
aeroporto “vai ser uma balbúrdia para entrarem em espaço português, porque (os inspetores do SEF)
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estão em greve”.

António Pina apelou para o “bom senso” das estruturas sindicais e dos profissionais, apontando que esta
postura terá como consequência “a perda de algum apoio popular que ainda possa existir” para a
manutenção da existência do SEF e que a opinião pública “passe a ser a favor da integração da estrutura
numa outra policia”.

O presidente da AMAL pediu um esclarecimento rápido da questão para que “não se corra o risco de
haver desmarcação (de viagens de turistas), fruto desta incerteza”.

“O que será chegarem milhares de pessoas ao aeroporto e não haver quase funcionários para os
deixarem entrar no espaço português”, questionou.

Num comunicado conjunto, AMAL e RTA pedem ao sindicato que pondere “as consequências gravosas
desta posição, atendendo ao impacto que terá na atividade turística do principal destino nacional e no
emprego de muitos residentes na região do Algarve”.

Defendendo não estar em causa o “legítimo direito constitucional” à greve dos trabalhadores do SEF, os
presidentes das duas entidades sublinham o “direito ao trabalho de muitos residentes no Algarve” e o
“retomar da atividade motora da economia regional” destacando que a primeira quinzena de junho é
“um período fulcral, que antecede o pico da procura turística de julho e agosto na região”.

(Link)
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AMAL e Turismo do Algarve refutam pré-aviso de greve do SEF
pelas “consequências gravosas” para o Turismo
O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, e o
presidente do T urismo do Algarve, João Fernandes, refutam o aviso prévio de greve do
Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF)

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, e o
presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, refutam o aviso prévio de greve do
Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF), pelo “previsível
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impacto na atividade económica do principal destino turístico nacional e no emprego de muitos
residentes na região, no início da época alta do verão”, defendem.

“Face ao pré-aviso de greve do SIIFF, referente aos funcionários da Carreira de Investigação e
Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – CIF/SEF, no período das 09h00 às 12h00 da
manhã, entre os dias 01 e 15 de junho, exortamos o sindicato a ponderar as consequências gravosas
desta posição, atendendo ao impacto que terá na atividade turística do principal destino nacional e no
emprego de muitos residentes na região do Algarve”, fundamentam António Miguel Pina e João
Fernandes, citados em comunicado conjunto.

“Não está em causa o legítimo direito constitucional à greve dos trabalhadores do SEF. O que está em
causa é o direito ao trabalho de muitos residentes no Algarve e o retomar da atividade motora da
economia regional, num período sensível em que o país dispõe de uma vantagem competitiva face aos
destinos turísticos concorrentes. Não podemos desaproveitar esta vantagem após um longo período
sem atividade com forte impacto nas empresas e nas famílias algarvias”, continuam.

“Sendo a primeira quinzena de junho um período fulcral, que antecede o pico da procura turística de julho
e agosto na região, este pré-aviso de greve poderá manchar a imagem internacional do destino e marcar
negativamente a operação turística de todo o verão. Recorde-se que o grande impacto da pandemia de
COVID-19 foi sobretudo por falta de procura externa, que tem como principal porta de entrada na região
é o Aeroporto Internacional de Faro, estrutura também ela muito impactada do ponto de vista do
emprego nas diferentes empresas que ali operam”, justificam os responsáveis.

Face ao exposto, António Miguel Pina e João Fernandes reiteram o pedido ao sindicato “para que não
conclua o pré-aviso de greve, cuja oportunidade não é compreensível, num momento em que o Brexit e
a crise sanitária acarretam acrescidas responsabilidades e acrescido volume de trabalho dos inspetores
do SEF no controlo de fronteiras. Caso esta pretensão não seja atendida, e face ao estado de
necessidade de uma região que regista a taxa de desemprego mais alta do país, enviaremos ao Governo
um pedido de requisição civil”, concluem.

(Link)
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50 agentes de viagem de Portugal e Espanha "vestem a pele" de
turistas no Algarve
A Região de T urismo do Algarve (RT A) numa parceria com a central de reservas
hoteleiras espanhola TOUR10

 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) numa parceria com a central de reservas hoteleiras espanhola
TOUR10, promove uma visita de familiarização a um grupo de cerca de 50 agentes de viagem de
Portugal, maioritariamente de agências do norte do país, e de Espanha, anunciou a entidade.

 

Em comunicado enviado, a RTA avança que de 01 e 04 de junho, os participantes da Fam Trip TOUR10 -
organizada por esta plataforma profissional de distribuição hoteleira e serviços turísticos, em conjunto
com a marca de gestão de unidades hoteleira DHM – Discovery Hotel Management, "vão poder vestir a
pele de turistas e experienciar algumas das atividades de animação turística, restaurantes e unidades
hoteleiras que mais ajudam à venda de férias no Algarve".

 

Neste contexto, a RTA refere que irá proporcionar aos agentes de viagens, uma apresentação do
destino, a bordo de uma embarcação turístico-marítima, durante um cruzeiro pela costa algarvia e com
almoço na praia.

 

O presidente da RTA diz que é: «com grande satisfação que damos as boas-vindas ao Algarve aos
agentes de viagens da Fam Trip TOUR10, que chegam no momento em que assistimos à efetiva retoma
da atividade turística na região, um dos poucos destinos europeus a receber turistas internacionais em
contexto de pandemia sanitária», saúda João Fernandes. Por outro lado, enfatiza ser insubstituível
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«proporcionar o contacto direto com a região e a diversidade da sua oferta turística por aqueles que a
vão vender ao balcão das agências de viagens, nomeadamente, no mercado interno alargado a Portugal
e Espanha, os dois mercados emissores que vão marcar o ritmo da primeira fase da retoma turística no
Algarve».

 

Refira-se que de acordo com a RTA, a TOUR10 pretende ser uma referência no mercado português em
2021, pelo que conta aumentar a atividade na região algarvia, tanto ao nível da contratação hoteleira
como da realização de parcerias com outros players locais. No ano passado, o Algarve foi mesmo uma
das principais apostas do operador, que em parceria com a RTA realizou uma ação de formação online
que contou com a participação de mais de 500 agentes de viagem dos dois países, assinala no mesmo
comunicado.

 

(Link)
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Fam Trip TOUR10 reúne no Algarve Agentes de Viagens de
Portugal e Espanha
A Região de T urismo do Algarve (RT A) aprofunda a parceria com a central de reservas
hoteleiras espanhola TOUR10
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A Região de Turismo do Algarve (RTA) aprofunda a parceria com a central de reservas hoteleiras
espanhola TOUR10 ao apoiar a realização de uma visita de familiarização que, durante quatro dias, vai
dar a conhecer a oferta turística do destino a um grupo de cerca de 50 agentes de viagem de Portugal,
maioritariamente de agências do norte do país, e de Espanha.

Assim, de 01 e 04 de junho, os participantes da Fam Trip TOUR10, organizada por esta plataforma
profissional de distribuição hoteleira e serviços turísticos, em conjunto com a marca de gestão de
unidades hoteleira DHM – Discovery Hotel Management, vão poder vestir a pele de turistas e experienciar
algumas das atividades de animação turística, restaurantes e unidades hoteleiras que mais ajudam à
venda de férias no Algarve.

Neste contexto, a RTA proporciona aos agentes de viagens uma apresentação do destino, a bordo de
uma embarcação turístico-marítima, durante um cruzeiro pela costa algarvia com almoço na praia, um
passeio de que, certamente, não irão esquecer-se no momento de recomendar a região.

O presidente da RTA antecipa a chegada do grupo ao destino: «é com grande satisfação que damos
as boas-vindas ao Algarve aos agentes de viagens da Fam Trip TOUR10, que chegam no
momento em que assistimos à efetiva retoma da atividade turística na região, um dos poucos
destinos europeus a receber turistas internacionais em contexto de pandemia sanitária», saúda
João Fernandes. Por outro lado, enfatiza ser insubstituível «proporcionar o contacto direto com
a região e a diversidade da sua oferta turística por aqueles que a vão vender ao balcão das
agências de viagens, nomeadamente, no mercado interno alargado a Portugal e Espanha, os
dois mercados emissores que vão marcar o ritmo da primeira fase da retoma turística no
Algarve».

A TOUR10 pretende ser uma referência no mercado português em 2021 e conta aumentar a atividade
na região algarvia, tanto ao nível da contratação hoteleira como da realização de parcerias com outros
players locais. No ano passado, o Algarve foi mesmo uma das principais apostas do operador, que em
parceria com a RTA realizou uma ação de formação online que contou com a participação de mais de
500 agentes de viagem dos dois países.

(Link)
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Tour10 reúne agentes de viagens no Algarve
O Algarve vai receber uma fam trip da central de reservas hoteleiras espanhola T OUR10,
com a participação de cerca de 50 agentes de viagens de Portugal, maioritariamente de
agências do norte do país, e de Espanha.

 

O Algarve vai receber uma fam trip da central de reservas hoteleiras espanhola TOUR10, com a
participação de cerca de 50 agentes de viagens de Portugal, maioritariamente de agências do
norte do país, e de Espanha.
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Assim, de 01 e 04 de junho, os participantes da Fam Trip TOUR10, organizada por esta plataforma
profissional de distribuição hoteleira e serviços turísticos, em conjunto com a marca de gestão de
unidades hoteleira DHM – Discovery Hotel Management, vão poder vestir a pele de turistas e experienciar
algumas das atividades de animação turística, restaurantes e unidades hoteleiras que mais ajudam à
venda de férias no Algarve.

O Turismo do Algarve, que apoia a iniciativa, irá realizar uma apresentação do destino, a bordo de uma
embarcação turístico-marítima, durante um cruzeiro pela costa algarvia com almoço na praia.

O presidente da RTA antecipa a chegada do grupo ao destino: “É com grande satisfação que damos as
boas-vindas ao Algarve aos agentes de viagens da Fam Trip TOUR10, que chegam no momento em que
assistimos à efetiva retoma da atividade turística na região, um dos poucos destinos europeus a receber
turistas internacionais em contexto de pandemia sanitária”, saúda João Fernandes. Por outro lado,
enfatiza ser insubstituível “proporcionar o contacto direto com a região e a diversidade da sua oferta
turística por aqueles que a vão vender ao balcão das agências de viagens, nomeadamente, no mercado
interno alargado a Portugal e Espanha, os dois mercados emissores que vão marcar o ritmo da primeira
fase da retoma turística no Algarve”.

(Link)
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Tour10 convida agentes de viagem ibéricos a (re)descobrirem o
Algarve
T urismo do Algarve aprofunda a parceria com a central de reservas hoteleiras espanhola
TOUR10
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Turismo do Algarve aprofunda a parceria com a central de
reservas hoteleiras espanhola TOUR10.
A Região de Turismo do Algarve (RTA) aprofunda a parceria com a central de reservas hoteleiras
espanhola TOUR10 ao apoiar a realização de uma visita de familiarização (Fam Trip) que, durante quatro
dias, vai dar a conhecer a oferta turística do destino a um grupo de cerca de 50 agentes de viagem de
Portugal e de Espanha.

Assim, de 01 e 04 de junho, os participantes da Fam Trip TOUR10, organizada por esta plataforma
profissional de distribuição hoteleira e serviços turísticos, em conjunto com a marca de gestão de
unidades hoteleira DHM – Discovery Hotel Management, vão poder vestir a pele de turistas e experienciar
algumas das atividades de animação turística, restaurantes e unidades hoteleiras que mais ajudam à
venda de férias no Algarve.

Neste contexto, a RTA proporciona aos agentes de viagens uma apresentação do destino, a bordo de
uma embarcação turístico-marítima, durante um cruzeiro pela costa algarvia com almoço na praia, um
passeio de que, certamente, não irão esquecer-se no momento de recomendar a região.

O presidente da RTA antecipa a chegada do grupo ao destino: «é com grande satisfação que damos as
boas-vindas ao Algarve aos agentes de viagens da Fam Trip TOUR10, que chegam no momento em que
assistimos à efetiva retoma da atividade turística na região, um dos poucos destinos europeus a receber
turistas internacionais em contexto de pandemia sanitária», saúda João Fernandes.

Por outro lado, enfatiza ser insubstituível «proporcionar o contacto direto com a região e a diversidade
da sua oferta turística por aqueles que a vão vender ao balcão das agências de viagens, nomeadamente,
no mercado interno alargado a Portugal e Espanha, os dois mercados emissores que vão marcar o ritmo
da primeira fase da retoma turística no Algarve».

A TOUR10 pretende ser uma referência no mercado português em 2021 e conta aumentar a atividade
na região algarvia, tanto ao nível da contratação hoteleira como da realização de parcerias com outros
players locais.

No ano passado, o Algarve foi mesmo uma das principais apostas do operador, que em parceria com a
RTA realizou uma ação de formação online que contou com a participação de mais de 500 agentes de
viagem dos dois países.

(Link)
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Covid-19. Espanhóis animam comércio e restaurantes em Vila
Real de Santo António
Empresários do comércio e restauração na localidade já sentem o impacto da procura por
parte dos vizinhos espanhóis.

A abertura das fronteiras luso-espanholas levou mais visitantes espanhóis à localidade algarvia de Vila
Real de Santo António e já se notam melhorias nos negócios, sobretudo ao fim de semana, disseram
comerciantes locais à agência Lusa.

Quase um mês depois da reabertura das passagens fronteiriças com Espanha, em 01 de maio, depois de
cinco meses encerradas, os empresários do comércio e restauração na localidade já sentem o impacto
da procura por parte dos 'vizinhos' espanhóis, embora a afluência esteja ainda distante de outros
tempos.

A agência Lusa ouviu comerciantes da cidade situada junto à foz do rio Guadiana, no distrito de Faro, e
todos consideraram que os negócios têm vindo a melhorar bastante nas últimas semanas, mas com a
faturação e a afluência de clientes a subir mais aos fins de semana.

Ana Rua, proprietária de uma loja de atoalhados no centro histórico de Vila Real de Santo António,
relatou à Lusa que o movimento de clientela "já se faz sentir", mas considerou que "ainda é cedo para
quantificar" os resultados alcançados em valores ou percentagens.

Se antes das medidas tomadas para conter a pandemia de covid-19 era aos dias de semana que se
registava mais movimento - pelo menos nesta altura do ano -, agora, segundo a empresária, é aos fins
de semana que o movimento mais se faz sentir, num cenário atualmente "bastante melhor", devido à
reabertura de fronteiras.

"Antigamente, em maio, o fim de semana era mais fraco do que os dias da semana, mas agora, desde
que a fronteira abriu, os fins de semana têm sido bastante bons", afirmou, acrescentando que, durante
as restrições nas fronteiras, "só abria [a loja] de manhã, porque não valia a pena devido à falta de
clientes".
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A mesma fonte observou que a cidade "depende dos visitantes, sobretudo espanhóis", havendo artigos
"que voltaram ao armazém porque não tiveram saída" no tempo em que o controlo policial na fronteira
terrestre só autorizava a passagem de mercadorias e pessoas com causa justificada pela ponte
internacional sobre o Guadiana, localizada cinco quilómetros a norte, em Castro Marim.

A Lusa falou também com Luís Camarada, empresário da restauração e hotelaria, que reconheceu ter
"sentido uma melhoria, tanto na restauração como no alojamento, sobretudo ao fim de semana",
quando os negócios funcionam melhor devido a "uma maior afluência de espanhóis".

"Ainda é escasso, limitamo-nos a um dia e meio de trabalho, são dois almoços [sábado e domingo] e
um jantar [sábado], e uma ou duas dormidas, mas ainda não é suficiente, porque sofremos muito no
inverno e viemos de um ano em que se acumularam prejuízos", exemplificou.

Luís Camarada disse que os visitantes "ainda sentem muito receio" devido à covid-19, embora ao fim de
semana pareçam perder "um pouco esse receio" e ali se desloquem em família, mas frisou que os
clientes que iam "ao dia de semana, sozinhos, para passear e fazer compras", não têm ido.

José Guerreiro tem um quiosque junto à alfândega de Vila Real de Santo António e disse também que o
"principal movimento se nota ao fim de semana", reconhecendo, contudo, que ainda "não se veem
espanhóis como antes", sobretudo aos dias de semana.

"Vamos ver agora, com os hotéis a abrirem e com os barcos já a funcionar, se as coisas melhoram,
mas o movimento ainda está longe do que era antes", afirmou, numa referência à reabertura da
travessia fluvial entre os dois lados da fronteira.

Francisco Santos, da empresa de transportes do Guadiana, explicou à Lusa que as ligações fluviais entre
Ayamonte e Vila Real de Santo António "foram retomadas na quinta-feira, com apenas uma
embarcação, que só leva passageiros".

A embarcação que faz a travessia entre os dois países tem "capacidade para 500" passageiros, mas
está a funcionar com "horários reduzidos", porque "o movimento ainda não justifica fazer horários
completos".

A mesma fonte disse que a empresa está a fazer "um esforço" para conseguir "garantir o serviço,
mesmo "com prejuízo", porque a embarcação mais pequena, que habitualmente faz a travessia, "ainda
aguarda a renovação da licença", situação que impediu também a empresa de retomar o serviço logo no
início de maio.
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Voos britânicos rumo a Faro cresceram 30 vezes numa semana
Voos do Reino Unido dispararam em todos os aeroportos, mas sobretudo em Faro
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Voos do Reino Unido para Faro crescem 30 vezes numa semana
A reabertura do corredor verde entre o Reino Unido e Portugal fez disparar as ligações
aéreas para a principal região turística do país. Domingo foi o dia mais movimentado no
aeroporto de Faro, que recebeu 33 voos.

Os voos entre o Reino Unido e o aeroporto de Faro dispararam com a reabertura do corredor aéreo
entre os dois países, a 17 de maio. Na primeira semana livre de restrições, foram registados 175 voos
provenientes de terras britânicas, quase 30 vezes mais que sete dias antes, quando foram controladas
seis ligações, revelou fonte oficial da NAV Portugal. O fim de semana foi o ponto alto deste
desconfinamento aéreo. Domingo foi o dia de maior movimento, com a empresa responsável pelo
controlo de tráfego aéreo no país a gerir 33 voos. Já sábado tinham sido registados 31 movimentos.

Este incremento na oferta entre os dois países fez-se também sentir no restante território nacional,
embora seja clara a importância do Algarve nesta ponte aérea. Segundo dados da NAV Portugal, entre
17 e 23 de maio, verificaram-se 300 aterragens de aviões com origem no Reino Unido e com destino
aos aeroportos portugueses, sendo que mais de metade se refere aos movimentos no aeroporto de
Faro. Domingo foi também o dia de 'pico' a nível nacional, com um total de 57 voos. Nos sete dias
anteriores, a empresa tinha controlado apenas 37 ligações. Apesar deste incremento exponencial, na
semana equiparável de 2019 à da recente reabertura do corredor, a NAV registou 683 voos do Reino
Unido para Portugal. A atipicidade do ano de 2020 (em maio, Portugal estava em confinamento) não
permite comparações homólogas.

Um reinício

João Fernandes, presidente da Região do Turismo do Algarve (RTA), faz um balanço "muito positivo"
desta primeira semana de reabertura das ligações aéreas com o principal mercado emissor de turistas
para a região. "Tivemos uma constância da procura de britânicos durante a semana, com 17 voos
diários, e no fim de semana a oferta foi intensificada, com a disponibilidade de oito mil lugares/dia", disse.
Segundo pôde apurar, "a taxa de ocupação dos voos está num bom nível para reinício de atividade".

Para o responsável, esta via verde foi um "balão de oxigénio" e teve "o efeito de mostrar que Portugal é
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um destino seguro também em mercados como a Alemanha, França ou Holanda". E esse resultado está
a traduzir-se num "nível de reservas que dá algum conforto para os meses de verão, embora ainda com
muita margem de progressão", sublinhou. Na sua opinião, "são bons valores para início de operação, um
degrau para poder escalar os outros".

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico
Viegas, está também confiante. A integração de Portugal na lista verde do Reino Unido "teve um impacto
muito positivo no aumento da procura no Algarve, designadamente para o período de verão" e permite
acreditar que, "se tudo correr bem a nível sanitário, este verão será bastante melhor do que o do ano
passado", disse. Na sua opinião, a somar ao turista interno, será possível "contar com os mercados
externos, designadamente o maior fornecedor que é o Reino Unido".

Em 2019, os alojamentos turísticos oficiais do Algarve receberam 1,1 milhões de britânicos e
desembarcam em Faro 2,1 milhões de passageiros oriundos do Reino Unido. Como frisou Elidérico
Viegas, "pode perspetivar-se que será possível assistir a uma recuperação, mas não será igual a 2019".
E os números assim o dizem: as receitas de alojamento apresentam uma quebra superior a 90% no
acumulado destes quatro primeiros meses de 2021. "Antes de 2023, não vale a pena pensarmos em
regressar a níveis pré-pandémicos", sublinhou.

O impacto da abertura da ponte aérea foi "notório e imediato" na operação da Vila Galé. Segundo o
administrador Gonçalo Ribeiro de Almeida, "do total de reservas recebidas desde 7 de maio, cerca de
70% vieram do Reino Unido". Os meses de junho e julho são os que registam mais procura - nesta
época, o mercado britânico vale 25% do negócio do grupo português -, mas verifica-se também
crescimento em setembro e outubro, altura que coincide com o início da temporada de golfe no Algarve.

Gonçalo Rebelo de Almeida acredita que "este verão poderá ser o início da retoma, embora ainda haja
alguns desafios a enfrentar devido à incerteza da pandemia". A taxa de ocupação prevista para junho no
Algarve "está acima daquela com que fechámos em 2020, o que nos dá boas perspetivas para o
arranque da época".
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Grupo de investidores nacionais compra gestora da marina de
Vilamoura à Lone Star
Um grupo de investidores nacionais chegou a acordo com os americanos da Lone Star
para a aquisição da Vilamoura World, que, entre outras coisas, gere a marina de
Vilamoura, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

"O negócio representa um co-investimento entre este grupo de investidores nacionais e o fundo de
investimento da Arrow Global, que detém em Portugal a Norfin e a Whitestar Asset Solutions. A
operação, junto dos investidores, foi apoiada pela Norfin, que assume também funções de consultoria na
gestão futura de Vilamoura", de acordo com a mesma nota.

A Lusa questionou os investidores sobre o valor da aquisição, mas este não foi divulgado.

Citado na mesma nota, João Brion Sanches, que será o novo presidente executivo (CEO) da Vilamoura,
disse que "este grupo de investidores pretende ser o guardião deste património, orientá-lo e cuidar bem
dele para as próximas gerações".

"Temos uma visão de médio/longo prazo para a região, que passa pelo desenvolvimento de um produto
sustentável e de qualidade, de forma a poder afirmar-se como o melhor destino do Algarve para viver,
investir e passar férias, tanto para nacionais como para estrangeiros", referiu.

Na mesma nota, a gestão portuguesa da Vilamoura World que gere a marina, o centro equestre, o
parque ambiental e o núcleo museológico do Cerro da Vila disse que "vai desenvolver o projeto de
expansão já aprovado pelas autoridades nacionais".

Por sua vez, Francisco Sottomayor, CEO da Norfin salientou que "este é um projeto muito
importante "que representa um investimento essencial para o Algarve, numa altura em que o país e a
economia ainda tentam recuperar dos fortes impactos provocados pela pandemia".
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"O negócio inclui a aquisição da marina de Vilamoura", com "825 postos de amarração, um estaleiro
totalmente equipado e um centro de treino profissional de vela" de acordo com o comunicado,
integrando ainda o centro equestre "com quatro arenas, das quais três em areia e uma em relva,
capacidade para receber em permanência 870 cavalos em boxes individuais, sendo anualmente palco do
Vilamoura Atlantic Tour e do Vilamoura Champions Tour" e "o parque ambiental com 200 hectares de
área protegida e que será totalmente reabilitado, bem como do núcleo museológico do Cerro da Vila,
que integra 5.000 anos de história, com especial incidência para a ocupação romana da Península
Ibérica".

Os ativos da Lusotor, antiga proprietária do empreendimento turístico/imobiliário de Vilamoura, que se
estende por dois mil hectares e inclui a concessão da marina, foram comprados em 2015 aos espanhóis
do Catalunya Banc.

O empreendimento turístico algarvio, desenvolvido pelo empresário André Jordan nos anos 60 do século
passado, foi vendido em 2005 aos espanhóis da Prasa, por 360 milhões de euros, mas faliu, tendo os
ativos da Lusotur passado para o banco da Catalunha, adquirido pelo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA).
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Vilamoura vendida a grupo de investidores nacionais
Um dos maiores projetos turísticos da Europa passa para mãos portuguesas, tendo como
CEO João Brion Sanches, e assume ter "uma visão de médio e longo prazo" para
Vilamoura

Um grupo de investidores nacionais, liderado por João Brion Sanches, chegou a acordo com a norte-
americana Lone Star para a aquisição da Vilamoura World (Lusotur).

O negócio representa um co-investimento entre este grupo de investidores e o fundo de investimento da
Arrow Global, que detém em Portugal a Norfin e a Whitestar Asset Solutions.

A operação foi apoiada pela Norfin, que assume também funções de consultoria na gestão futura de
Vilamoura.

João Brion Sanches, que será o novo CEO da Vilamoura (Lusotur), explica que “ninguém é
verdadeiramente dono de Vilamoura. Este grupo de investidores pretende ser o guardião deste
património, orientá-lo e cuidar bem dele para as próximas gerações".

O novo responsável do projeto turístico no Algarve garante: "temos uma visão de médio-longo prazo
para a região, que passa pelo desenvolvimento de um produto sustentável e de qualidade, de forma a
poder afirmar-se como o melhor destino do Algarve para viver, investir e passar férias, tanto para
nacionais como para estrangeiros”.

A gestão portuguesa da Vilamoura World (Lusotur), que gere a marina, o centro equestre, o parque
ambiental e o núcleo museológico do Cerro da Vila, vai desenvolver o projeto de expansão já aprovado
pelas autoridades nacionais. “Este é um projeto muito importante para nós e que representa um
investimento essencial para o Algarve, numa altura em que o país e a economia ainda tentam recuperar
dos fortes impactos provocados pela pandemia”, acrescenta Francisco Sottomayor, CEO da Norfin.

O negócio incluiu a aquisição da marina de Vilamoura, a maior e mais premiada marina de Portugal e uma
das maiores da Europa, com 825 postos de amarração, um estaleiro totalmente equipado e um centro
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de treino profissional de vela.

A transação integra também o centro equestre, considerado um dos maiores e melhores da Europa,
com quatro arenas, das quais três em areia e uma em relva, capacidade para receber em permanência
870 cavalos em boxes individuais, sendo anualmente palco do Vilamoura Atlantic Tour e do Vilamoura
Champions Tour, provas emblemáticas que selecionam equipas para os Jogos Olímpicos e mundiais de
obstáculos.

Os novos proprietários de Vilamoura ficam também, na posse do parque ambiental com 200 hectares de
área protegida e que será totalmente reabilitado, além do núcleo museológico do Cerro da Vila.

61/67



PÚBLICO

25/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Lone Star vende Vilamoura a grupo de investidores portugueses
Valor do negócio que envolve projecto da C idade Lacustre não foi revelado. Fundo norte-
americano sai do projecto após seis anos.

O Lone Star, dono no Novo Banco, vendeu a Vilamoura World (Lusotur) a um grupo de investidores
portugueses, liderado por João Brion Sanches. Os novos donos dizem que “ninguém é verdadeiramente
dono de Vilamoura” e propõem-se desenvolver um projecto “sustentável e de qualidade” com uma visão
de médio e longo prazo. O maior activo, em termos imobiliários, é o projecto imobiliário Cidade Lacustre,
dependente do licenciamento do município de Loulé.

O negócio representa um “co-financiamento” entre o grupo de investidores portugueses e o fundo de
investimento da Arrow Global, que detém em Portugal a Norfin e a Whitestar Asset Solutions.

O valor da transacção não foi divulgado, o que é revelado é que a Norfin actuou como consultor na
aquisição e “vai apoiar a gestão”.

A venda inclui a venda da marina de Vilamoura, com 825 postos de amarração, o centro equestre,
núcleo museológico do Cerro da Vila e um parque ambiental.

O projecto de expansão imobiliária da Cidade Lacustre já obteve aprovação geral, mas está ainda
pendente da aprovação das condicionantes ambientais, impostas pela Autoridade de Avaliação Ambiental
(AIA), bem como do licenciamento da Câmara de Loulé.

Os novos proprietários destacam ainda os 200 hectares de área protegida do parque ambiental, como
forma de garantir a “sustentabilidade” do resort fundado pelo banqueiro Cupertino de Miranda e que
também já foi de André Jordan.

O novo CEO da Vilamoura (Lusotur), João Brion Sanches, citado num comunicado da empresa, afirma:
“Ninguém é verdadeiramente dono de Vilamoura. Este grupo de investidores pretende ser o guardião
deste património, orientá-lo e cuidar bem dele para as próximas gerações”.
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O fundo Lone Star comprou Vilamoura no primeiro trimestre de 2015, por 200 milhões de euros – um
terço do valor em que o empreendimento tinha sido avaliado cinco anos antes.
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AHRESP
Plano para apoiar turismo deve ser célere
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Algarve e Madeira entre os mais baratos para turistas
O Holiday Money Report 2021, que analisa 46 destinos turísticos mundiais, mostra que o
Algarve e Madeira estão na lista dos mais baratos da Zona Euro para turistas.

O Holiday Money Report 2021, que analisa 46 destinos turísticos mundiais, mostra que o Algarve e
Madeira estão na lista dos mais baratos da Zona Euro para turistas.

Numa altura em que o Verão se aproxima a passos largos e em que as campanhas de vacinação a nível
internacional atingem ritmos mais elevados, os turistas começam a pensar que destino escolher para
passar as suas férias. E porque, muitas das vezes, importa não esquecer os gastos associados a essas
viagens, refira-se que o Algarve se apresenta como o destino mais barato dentro da Zona Euro para
viajantes, de acordo com o Holiday Money Report 2021.

O relatório, da autoria do Post Office?Travel Money, mostra que o top 3 é composto por países
europeus e que Sunny Beach, na Bulgária, se apresenta como a localização que oferece menos custos
por uma gama composta por oito artigos tipicamente turísticos (um jantar de três pratos para duas
pessoas, incluindo vinho; uma garrafa de cerveja; um copo de vinho; uma lata de Coca-Cola; uma
garrafa grande de água; um chávena de café; um protector solar; e um repelente de insectos). Por tudo
isto, os viajantes têm de pagar apenas 27,71 libras (32,14 euros), sendo este o valor mais baixo a nível
mundial.

A este destino segue-se Marmaris, na Turquia. Nessa localização, os turistas têm de despender 37,19
libras (43,12 euros) pelo conjunto desses items. Mas dentro da Zona Euro é a região portuguesa do
Algarve que se destaca ao ser a mais barata para viajantes, constando na terceira posição
deste ranking que se propôs a analisar 46 destinos internacionais. Aqui, os custos rondam as 44,13 libras
(51,17 euros). Uma das razões que pode, assim, explicar a enorme afluência de turistas que, todos os
anos, se deslocam até ao Algarve para passarem as suas férias.

No top 10 de destinos mais baratos, outros dois fazem parte da Zona Euro, um dos quais é, também
ele, português. Efectivamente, o Funchal, na Madeira, apresenta-se na décima posição desta listagem,
ao cobrar 62,11 libras (72,02 euros) aos turistas pelos oito artigos referidos. Em sétimo lugar surge a
Costa del Sol, em Espanha, com os custos a chegarem às 57,96 libras (67,21 euros).

Olhando para a base da tabela, conclui-se que, por esta ordem, Abu Dhabi e Ras Al Khaimah, ambos nos
Emirados Árabes Unidos, e Reykjavik, na Islândia, são os mais caros para os viajantes. Em cada uma
destas localizações os custos para os turistas são de, respectivamente, 159,01 libras (184,38 euros),
141,72 libras (164,33 euros) e 130,34 libras (151,13 euros), pela aquisição das comodidades já
referidas.
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Isto num ano em que, de acordo com as informações divulgadas pelo relatório, os preços estão em
baixa em mais de três quartos dos destinos estudados.

O relatório Holiday Money Report 2021 mostra ainda que os turistas britânicos consideram Portugal
como o destino de maior valor a nível global, a par da Grécia e de Espanha, indicadores que podem,
deste modo, dar algumas pistas acerca dos destinos turísticos que serão privilegiados este Verão por
parte dos cidadãos do Reino Unido.
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