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O que mudou nas férias dos portugueses? Algarve continua a ser
o destino preferido
Quase metade dos inquiridos (46,5%) pretende gastar ou já gastou, por noite, entre 50
e 100 euros.

Apesar de o contexto ser de pandemia, as preferências dos portugueses relativamente às férias de Verão
não parecem ter mudado significativamente face ao período pré-coronavírus. Um estudo de mercado
realizado pela Odisseias mostra que Algarve é o destino predilecto (44%), à frente do Litoral Alentejano
(18,7%) e do Centro (10%). Cerca de metade dos inquiridos pretende ir de férias em família (51%), ao
passo que 33% aponta o companheiro ou companheira como a companhia escolhida para as férias
deste ano. No geral, 94,6% dos inquiridos pela Odisseias tenciona fazer férias este ano, sendo que
Agosto é o mês de eleição (48%). Julho (32%) e Setembro (23,5%) são as opções seguintes. Quanto
ao tipo de alojamento, os hotéis surgem em destaque (40,9%), seguindo-se os apartamentos (31%) e
turismo rural (18,5%). Verifica-se também que Já 31,8% das pessoas pretende reservar estadias longas
de sete noites, enquanto as “escapadinhas” mais curtas de cinco e três noites reúnem, respectivamente,
30% e 23% das intenções. E quanto vão custar as férias? Quase metade dos inquiridos (46,5%)
pretende gastar ou já gastou, por noite, entre 50 e 100 euros. A Odisseias sublinha, porém, que 27%
preferiu gastar menos de 50 euros, “em linha com o que havia sido considerado em 2020”. Ainda no que
ao orçamento diz respeito, o mesmo estudo revela que 82% considera almoçar ou jantar fora, com as
esplanadas (48%) e os restaurantes com medidas de prevenção comprovadas (45%) a aparecerem no
topo das escolhas. Ler Mais

https://marketeer.sapo.pt/o-que-mudou-nas-ferias-dos-portugueses-algarve-continua-a-ser-o-destino-
preferido
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Algarve aposta na promoção de autocaravanismo responsável
No dia em que Portugal apresentou o Plano T urismo + Sustentável 20-23, também a
secretária de Estado do T urismo, Rita Marques, presidiu à assinatura do protocolo com
vista à promoção de um autocaravanismo responsável na região do Algarve.

No dia em que Portugal apresentou o Plano Turismo + Sustentável 20-23, também a secretária de
Estado do Turismo, Rita Marques, presidiu à assinatura do protocolo com vista à promoção de um
autocaravanismo responsável na região do Algarve.

Este protocolo prevê a integração das Áreas de Serviço de Autocaravanas (ASA) do Algarve na
plataforma nacional Outdoor Routes, bem como a  elaboração de um Guia do Autocaravanismo
Responsável, que reúna toda a informação relevante para os autocaravanistas e promova as melhores
práticas de sustentabilidade e um Dicionário do Autocaravanismo, destinado a definir e uniformizar os
conceitos fundamentais do enquadramento da actividade e das melhores práticas associadas.

Em conjunto com a Região de Turismo do Algarve, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve, a Comunidade Intermunicipal do Algarve e a Federação de Campismo e
Montanhismo de Portugal, o Turismo de Portugal compromete-se a identificar novos espaços de
estacionamento e pernoita de autocaravanas que permitam, em conformidade com os imperativos da
sustentabilidade ambiental, a melhor diversificação geográfica de tais espaços e o crescimento da rede de
oferta no território para acolhimento de autocaravanistas.

– O autocaravanismo é um segmento do mercado turístico em franco crescimento em Portugal e na
Europa, muito associado à crescente valorização por parte dos turistas das experiências de proximidade
com os valores naturais e culturais dos destinos visitados, referiu Rita Marques na ocasião.

A governante realçou ainda que o crescimento desta modalidade de turismo itinerante traz consigo
evidentes vantagens, contribuindo positivamente para a dinamização das economias locais e para a
redução da sazonalidade, mas comporta desafios reais a que importa dar resposta.

Neste sentido, o Governo está a desenvolver um programa destinado, por um lado, a responder à
procura crescente, através da criação de uma rede de oferta de infra-estruturas suficiente e qualificada e,
por outro, à necessidade de combater práticas ilegais e não sustentáveis da actividade.

A estratégia de retoma da actividade turística passa por uma mensagem de confiança aos turistas,
relativamente ao cumprimento de requisitos exigentes de segurança sanitária e de garantia do controlo
de riscos resultantes de uma afluência e concentração excessivas e desordenadas de autocaravanas nas
zonas do país habitualmente mais procuradas por este segmento turístico, como é o caso do Algarve.

2/38



O protocolo agora estabelecido aponta um conjunto de acções de cooperação e articulação que
possibilitam ultrapassar os constrangimentos relacionados com a modalidade do autocaravanismo no
Algarve, promovendo a sua prática de forma cada vez mais sustentável para com os territórios, o
ambiente e os turistas.
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Castelo de Silves considerado um dos 10 mais bonitos de
Portugal
O Castelo de Silves foi considerado pela C ivitatis como um dos 10 mais bonitos de
Portugal, na mesma lista de fortificações de Óbidos, Guimarães ou Santa Maria da Feira.

 

O Castelo de Silves foi considerado pela Civitatis como um dos 10 mais bonitos de Portugal, na
mesma lista de fortificações de Óbidos, Guimarães ou Santa Maria da Feira.

Segundo a Civitatis, o Castelo de Silves é um dos maiores e mais bem preservados do país, sendo um
“exemplar típico da arquitetura militar islâmica”.

Ao longo dos anos foi alvo de vários cercos por parte dos portugueses e tomado por D. Afonso III no
século XIII.

O Castelo de Almourol, o Castelo dos Mouros, Castelo de Óbidos, Castelo de Guimarães, Castelo de
Santa Maria da Feira, Castelo de Tomar, Castelo de Lisboa, Castelo de Marvão e o Castelo de Monsaraz
fazem parte da mesma lista.

(Link)
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EasyJet abre base em Faro. Ministro elogia companhia que ″tem
excelente relação com Estado português″
A companhia aérea trabalhará com três aviões Airbus 320 e voará para 21 rotas.

Num tempo em que a aviação foi talvez o setor mais atingido pela pandemia, o ministro das
Infraestruturas e Habitação não poupou elogios à easyJet. Pedro Nuno Santos quis deixar claro o apreço
por uma companhia aérea que não teve medo de investir nestes dias difíceis.

"Num momento em que o setor da aviação recua em todo o lado, nós vemos uma companhia, a
easyJet a abrir uma base e a investir em Portugal", disse. "É um sinal de grande confiança e aposta no
nosso país", considerou.

Com três aviões A320 a operar a partir de Faro e cem trabalhadores que foram deslocados de outras
bases, a easyJet vai voar da capital algarvia para 21 destinos europeus e terá cinco novas rotas para o
Luxemburgo, França (Lille e Toulouse), Alemanha (Munique) e Suíça (Zurique)

O ministro acredita que esta base pode crescer no futuro. Não citando nunca o nome da Ryanair,
companhia com a qual teve um recentemente um diferendo e que acusou de ter "atos hostis contra a
TAP", percebeu-se que, no seu discurso, o ministro das Infraestruturas comparou a atuação da easyJet
em contraponto com a companhia irlandesa.

"A easyJet é uma companhia aérea que tem uma excelente relação com o Estado português, que não
tem nenhum conflito social, que respeita a legislação nacional e laboral", lembrou.

Ao longo dos últimos 20 anos a easyJet transportou mais de 20 milhões de passageiros de e para o
Algarve.

Questionado sobre a situação da Groundforce, Pedro Nunos Santos apenas adiantou que "tudo será feito
para garantir que não haverá rutura no serviço de handling" - serviços de assistência em escala aos
passageiros e bagagens - nos aeroportos portugueses.
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Quanto à várias greves marcadas para as próximas semanas, nomeadamente na CP - Comboios de
Portugal e Infraestruturas de Portugal afirmou que o Governo está a trabalhar com as empresas e os
representantes dos trabalhadores para "tentar ir ao encontro das suas reivindicações" e espera que não
haja "grande convulsão social na casa da CP".

"Há pré-avisos de greve, eu gostava que eles fossem levantados, estamos a trabalhar com os sindicatos
para ver se conseguimos ainda levantar", concluiu.
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Secretária de Estado do Turismo visitou primeiro hotel de 5
estrelas de Faro
A secretária de Estado do T urismo, Rita Marques, esteve esta segunda-feira em Faro em
visita à primeira unidade hoteleira de cinco estrelas da cidade, o 3HB Faro, que se
prepara para abrir em regime de “soft opening” ainda durante o mês de junho.

 

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esteve esta segunda-feira em Faro em visita à primeira
unidade hoteleira de cinco estrelas da cidade, o 3HB Faro, que se prepara para abrir em regime de “soft
opening” ainda durante o mês de junho.

 

Acompanhada por uma comitiva composta por José Brazão, proprietário da nova unidade hoteleira, pelo
Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e pelo Presidente da Região de Turismo do
Algarve, João Fernandes, a governante aproveitou para conhecer os vários espaços do 3HB Faro que,
além de 104 quartos com tipologias diferentes, conta com dois restaurantes, dois bares, spa com piscina
interior, ginásio, piscina e lareira exterior, kids corner, entre outros espaços e serviços, conforme
descreve nota do município.
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A nova unidade hoteleira nasce assim, em plena baixa da cidade de Faro, no local «icónico» que esteve
ligado ao antigo Cine-Teatro de Santo António (construído em 1916 e remodelado em 1953) e ao inema
de Santo António (demolido em 2001), ou mais recentemente, ao centro comercial Atrium, que além de
outros espaços comerciais, também chegou a ter salas de cinema.

 

No âmbito desta visita da secretária de Estado do Turismo Rita Marques a Faro e à região, a autarquia
refere que foi ainda realizada pelo chefe de divisão de Cultura do Município de Faro, Bruno Inácio, uma
curta apresentação da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura em 2027, onde foi sublinhado o
carácter regional do projeto e o seu potencial impacto em varios setores, com destaque para o setor do
Turismo.

 

(Link)
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Algarve, hotéis e agosto entre as escolhas para as férias dos
portugueses em 2021
A proximidade da praia, hotéis ou alojamentos com piscina estão entre os mais indicados
pelos portugueses ouvidos pela Odisseias para as férias de 2021.

94,6% dos portugueses inquiridos para um estudo da Odisseias revela que irá gozar férias neste ano de
2021, apontando como destino escolhido o Algarve (44%).

O litoral alentejano aparece em segundo da lista (18,7%), enquanto 10% dos ouvidos prefere o centro
do país.

Se agosto continua a ser o mês de eleição para as férias dos portugueses (48%), seguido de julho
(32%) e setembro (23,5%), também é certo que a maioria dos inquiridos revela ir passar as férias com
a família (51%).

Quanto ao tipo de alojamento, os hotéis são os mais procurados (40,9%), seguidos dos apartamentos
(31%) e turismos rural (18,5%). No que diz respeito à longevidade das estadias, a semana (7 noites) é
a preferida (31,8%), com as “escapadinhas” mais curtas (3 a 5 noites) a serem indicadas por 30% e
23%, respetivamente.

O estudo da Odisseias permite ainda verificar que 46,5% dos inquiridos pretende gastar, por noite, entre
50€e 100 euros, sendo que 27% preferiu gastar menos de 50 euros, em linha com o que havia sido
considerado em 2020.

Para as férias de 2021, a proximidade da praia (54,8%), alojamentos com piscina (42%) e o Selo “Clean
& Safe” (31,7%), são os critérios mais valorizados, indicando ainda o estudo que cerca de 77% dos
portugueses que responderam ao inquérito o canal online é o preferido para a marcação das férias e
56,5% afirmar já ter marcado férias com vouchers.

Finalmente, as refeições em restaurantes/esplanadas são os locais indicados por 82% para as refeições
ao longo das férias.
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Breves - Nacional
EasyJet inaugurou em Faro a sua terceira base em Portugal | Investimento em “vistos
gold” cai 81% para 27,7 milhões de euros | CDU quer nova ponte sobre o T ejo e
mudança de aeroporto para Alcochete
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Sonae muda estratégia para os hotéis na ressaca da pandemia
Os alojamentos da Sonae Capital passam a ter “T he Editory Collection Hotels” como
marca agregadora. Depois de Porto, T róia e Algarve, o grupo estreia-se em outubro em
Lisboa, com 126 quartos em Santa Apolónia. “Boutique” nos Aliados só em 2022
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Ministro da Economia defende diversificação de mercados para o
turismo nacional
A criação de “mais cinco rotas” do Algarve para cidades europeias não britânicas permite
diversificar os mercados emissores de turistas, disse Siza Vieira.

O ministro da Economia defendeu esta terça-feira, no Algarve, a necessidade de “diversificar os
mercados” para os quais se dirigem as promoções do turismo nacional e garantir as “condições de
segurança” de quem visita o país.

“O nosso trabalho consiste em criar condições de segurança para quem nos visita, assegurar que
continuamos a promover a região e Portugal aos mercados que nos interessa e assegurar a todos os
que querem viajar condições para o fazer”, apontou Pedro Siza Vieira.

O governante falava aos jornalistas à margem da inauguração da base sazonal da companhia aérea
EasyJet no aeroporto de Faro, destacando a criação de “mais cinco rotas” do Algarve para cidades
europeias não britânicas, o que permite diversificar os mercados emissores de turistas.

A criação do regulamento sobre o certificado de viagem covid-19, garantido na presidência portuguesa
da União Europeia, é apontada pelo responsável como importante para garantir a segurança dos turistas
que querem voltar a viajar.

Numa região onde os britânicos representam uma grande fatia dos turistas e com muitos a terem
regressado em massa há pouco mais de uma semana, o ministro de Estado, da Economia e da
Transição destacou a importância de garantir as condições de segurança, mostrando-se seguro que “no
dia em que o governo inglês permitir que os ingleses voltem a viajar sem restrições, nós sabemos que
eles vão voltar ao Algarve”.

Pedro Siza Vieira assegura que o Governo tem assegurado “sistematicamente um diálogo” com os
homólogos ingleses para esclarecimento sobre a situação sanitária em Portugal, o plano de vacinação,
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como é feita a monitorização das variantes e como a situação está a ser controlada.

“A decisão que o Governo inglês toma relativamente a Portugal é a que toma relativamente a todos os
países da União Europeia. Nós mantemos os governos informados e os governos tomam as suas
decisões”, apontou.

Para o ministro o “mais importante” é assegurar que para todos os outros mercados é possível “criar
todas as condições que as pessoas possam visitar o nosso país”.

Quanto à inauguração da base da EasyJet em Faro, Pedro Siza Vieira afirmou ser uma notícia “muito
positiva”, no que se espera que seja a reabertura da economia europeia, já que a nova realidade
restringiu as viagens, com a fileira do turismo e transporte a ser “a mais afetada no mundo”.

A companhia aérea britânica passa a manter uma base sazonal no Aeroporto de Faro entre março e
outubro, como três aviões alocados e que vão operar 21 rotas de e para Faro, cinco delas com novos
destinos: Luxemburgo, Munique, Lille, Toulouse e Zurique.
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Pedro Nuno Santos deixa recado: easyJet "tem uma excelente
relação com o Estado português"
Dias depois do confronto público com a Ryanair, o ministro das Infraestruturas, Pedro
Nuno Santos, foi inaugurar a base da easyJet em Faro, tendo aproveitado para tecer
elogios rasgados à companhia: “Esta é, sem dúvida, uma companhia aérea com uma
excelente relação com o Estado português, de um grande respeito mútuo”.

Dias depois do confronto público com a Ryanair, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, foi
inaugurar a base da easyJet em Faro, tendo aproveitado para tecer elogios rasgados à companhia: “Esta
é, sem dúvida, uma companhia aérea com uma excelente relação com o Estado português, de um
grande respeito mútuo”.

Referindo-se àquela que é a terceira base da low cost em Portugal, o Governante acrescentou:
“Estamos certos de que será uma operação bem-sucedida e que irá com toda a certeza crescer em
número de aviões e de ligações”.

Pedro Nuno Santos aproveitou ainda para salientar a “importância de existir uma companhia aérea que
aposta no nosso país em plena pandemia. Num momento em que os setores do turismo e da aviação se
contraem em todo o lado, esta abertura reflete uma aposta no nosso país”.

Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, também marcou presença no
evento e sublinhou que “a abertura da nova base da easyJet em Faro é uma notícia muito positiva para a
região e para a economia do país, uma clara manifestação de confiança no futuro de Portugal, numa
altura em que este atravessa vários desafios”.

“Em Portugal, o transporte aéreo é indispensável tanto para a nossa conectividade, como para a nossa
recuperação económica”, sublinhou Siza Vieira. “Nesse sentido, continuaremos a trabalhar com as
companhias aéreas para que possamos proporcionar aos passageiros as melhores viagens e condições
de acesso”, acrescentou o ministro da Economia.

Já o presidente executivo da transportadora britânica defendeu que as ajudas estatais às companhias
aéreas devem ser “transparentes” e “monitorizadas” para evitar que sejam usadas para “lutar” por
quotas de mercado.

“[O processo] precisa de ser monitorizado, transparente e [os fundos estatais] devem ser usados para
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algo que não distorça o mercado, porque, em última análise, isso é mau para os consumidores e para
quem paga impostos”, afirmou à Lusa Johan Lundgren, à margem da inauguração da base da companhia
aérea britânica em Faro.

Questionado pela Lusa sobre se a injeção de verbas públicas por parte do Estado português para garantir
a liquidez da TAP, Lundgren reconheceu que não é um “fenómeno novo” e que “há muitas companhias
europeias” nessa situação, mas considerou “inaceitável” que essas ajudas possam contribuir para
promover a distorção do mercado

A Ryanair atacou o Governo por “desperdiçar dinheiro” na TAP, Pedro Nuno Santos respondeu que a
companhia irlandesa “só está em Portugal porque isso lhe é financeiramente favorável” e que o Executivo
“não aceita intromissões, nem lições de uma companhia aérea estrangeira”.
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Ministro da Economia defende diversificação de mercados para o
turismo nacional
O ministro da Economia defendeu hoje no Algarve a necessidade de “diversificar os
mercados” para os quais se dirigem as promoções do turismo nacional e garantir as
“condições de segurança” de quem visita o país.

“O nosso trabalho consiste em criar condições de segurança para quem nos visita, assegurar que
continuamos a promover a região e Portugal aos mercados que nos interessa e assegurar a todos os
que querem viajar condições para o fazer”, apontou Pedro Siza Vieira.

O governante falava aos jornalistas à margem da inauguração da base sazonal da companhia aérea
EasyJet no aeroporto de Faro, destacando a criação de “mais cinco rotas” do Algarve para cidades
europeias não britânicas, o que permite diversificar os mercados emissores de turistas.

A criação do regulamento sobre o certificado de viagem covid-19, garantido na presidência portuguesa
da União Europeia, é apontada pelo responsável como importante para garantir a segurança dos turistas
que querem voltar a viajar.

Numa região onde os britânicos representam uma grande fatia dos turistas e com muitos a
terem regressado em massa há pouco mais de uma semana, o ministro de Estado, da Economia e da
Transição destacou a importância de garantir as condições de segurança, mostrando-se seguro que “no
dia em que o governo inglês permitir que os ingleses voltem a viajar sem restrições, nós sabemos que
eles vão voltar ao Algarve”.

Pedro Siza Vieira assegura que o Governo tem assegurado “sistematicamente um diálogo” com os
homólogos ingleses para esclarecimento sobre a situação sanitária em Portugal, o plano de vacinação,
como é feita a monitorização das variantes e como a situação está a ser controlada.

“A decisão que o Governo inglês toma relativamente a Portugal é a que toma relativamente a todos os
países da União Europeia. Nós mantemos os governos informados e os governos tomam as suas
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decisões”, apontou.

Para o ministro o “mais importante” é assegurar que para todos os outros mercados é possível “criar
todas as condições que as pessoas possam visitar o nosso país".

Quanto à inauguração da base da EasyJet em Faro, Pedro Siza Vieira afirmou ser uma notícia “muito
positiva”, no que se espera que seja a reabertura da economia europeia, já que a nova realidade
restringiu as viagens, com a fileira do turismo e transporte a ser “a mais afetada no mundo”.

A companhia aérea britânica passa a manter uma base sazonal no Aeroporto de Faro entre março e
outubro, como três aviões alocados e que vão operar 21 rotas de e para Faro, cinco delas com novos
destinos: Luxemburgo, Munique, Lille, Toulouse e Zurique.
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EasyJet defende que apoios estatais às companhias aéreas
devem ser "transparentes" e "monitorizados"
O presidente executivo da transportadora britânica easyJet defendeu hoje, em Faro, que
as ajudas estatais às companhias aéreas devem ser “transparentes” e “monitorizadas”
para evitar que sejam usadas para “lutar” por quotas de mercado.

“[O processo] precisa de ser monitorizado, transparente e [os fundos estatais] devem ser usados para
algo que não distorça o mercado, porque, em última análise, isso é mau para os consumidores e para
quem paga impostos”, afirmou à Lusa Johan Lundgren, à margem da inauguração da base da companhia
aérea britânica em Faro.

Questionado pela Lusa sobre se a injeção de verbas públicas por parte do Estado português para garantir
a liquidez da TAP, Lundgren reconheceu que não é um “fenómeno novo” e que “há muitas companhias
europeias” nessa situação, mas considerou “inaceitável” que essas ajudas possam contribuir para
promover a distorção do mercado.

“Quando algumas companhias decidem usar esses fundos para lutar por quotas de mercado, ou fazem
algo que distorce o mercado, por terem fundos que antes não tinham disponíveis, isso é algo a que eu
sou completamente contra”, frisou.

Admitindo que todas as companhias tiveram, em algum momento, algum tipo de apoio, sublinhou que
“os níveis são tremendamente diferentes”, manifestando-se “preocupado” com a diferença de
montantes atribuídos, que “não estão disponíveis para todos”.

Sobre a sua expectativa para o setor aéreo após a pandemia de covid-19, o presidente da easyJet disse
considerar que, comparando com crises anteriores, a diferença, desta vez, é que o foco será muito mais
nos clientes e na sustentabilidade.

“Os clientes vão fazer escolhas mais conscientes relativamente às companhias aéreas em que viajam e
que tipo de serviço representa o menor impacto no ambiente”, referiu, sublinhando que a easyJet “foi a
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primeira companhia no mundo” a incorporar preocupações ambientais, no final de 2019.

Johan Lundgren notou que as pessoas estão “ansiosas” por poder voltar a viajar, dando como exemplo
a grande procura por voos quando Portugal foi integrado na ‘lista verde’ do Reino Unido, o que levou a
companhia a aumentar os lugares disponíveis.

“Quando Portugal foi integrado na lista verde pusemos 80 mil lugares adicionais em 24 horas e
vendemos 45 mil nas primeiras cinco, seis horas”, ilustrou.

Segundo Johan Lundgren, desde 1999, altura em que a easyJet começou a voar para Faro, a companhia
já transportou mais de 20 milhões de passageiros para a capital algarvia.

A easyJet inaugurou hoje a sua nova base no aeroporto de Faro, numa cerimónia que contou com a
presença dos ministros da Economia, Pedro Siza Vieira, e das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

A base é de caráter sazonal e estará em atividade entre março e outubro, tendo três aviões A320
alocados, que vão voar para 21 rotas, cinco das quais novas: Zurique (Suíça), Munique (Alemanha), Lille
e Toulouse (França) e Luxemburgo.

Esta é a terceira base da easyJet em Portugal, depois de Lisboa, em 2012, e do Porto, em 2015.
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TAP: Ministro pede a todos recato e sensibilidade para a atual
situação da empresa
O ministro das Infraestruturas pediu hoje, no Algarve, que haja “recato e sensibilidade”
para a atual situação da T AP após a divulgação de um vídeo onde responsáveis da
empresa afirmam estar em Madrid a recrutar pessoal.

O ministro das Infraestruturas pediu hoje, no Algarve, que haja “recato e sensibilidade” para a atual
situação da TAP após a divulgação de um vídeo onde responsáveis da empresa afirmam estar em Madrid
a recrutar pessoal.

“A situação é crítica e complexa, é demasiado difícil de gerir e era importante que todos nas suas funções
tivessem o recato e a sensibilidade para a situação que muitos estão a viver”, afirmou Pedro Nuno
Santos.

Questionado pelos jornalistas sobre se os dois responsáveis dos recursos humanos da transportadora
aérea autores do vídeo se deveriam manter no cargo, o ministro das Infraestruturas e da Habitação
respondeu não ser ele quem gere a empresa e que aguarda os resultados do inquérito anunciado pela
TAP.

Falando à margem da inauguração da base sazonal da EasyJet no aeroporto de Faro, Pedro Nuno
Santos reafirmou a necessidade de respeito para com a situação de milhares trabalhadores a quem se
pedem “grandes sacrifícios” enquanto se investe “muito dinheiro público para salvar a companhia”.

Na origem desta polémica está um vídeo publicado na página da rede social Facebook de João Falcato,
trabalhador da TAP com responsabilidades na área dos recursos humanos da Manutenção & Engenharia
da TAP, no qual surge acompanhado pelo diretor de recursos humanos da companhia aérea, Pedro
Ramos, afirmando que se encontram em Madrid, Espanha, a recrutar pessoas para a TAP Madrid, para a
área de carga.

O ministro afirmou desconhecer este recrutamento, algo que “não precisava de saber” já que não gere
a companhia, apontado que a área de carga é apontada no plano de reestruturação como “oferecendo
uma boa rentabilidade e a TAP está a investir nesse negócio”.

Quanto à estratégia da companhia aérea portuguesa, que de Faro apenas voa para Lisboa, o governante
apontou a necessidade de apostar nas viagens de médio e longo curso sendo a “única estratégia que
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permite às companhias aéreas de bandeira europeias sobreviverem”.

Realçou por isso a necessidade da aposta de outras companhias no país “com um grande apoio do
estado português” como aquele que permitiu que a EasyJet “decidisse fazer uma base no Algarve”.

Questionado sobre a situação da Groundforce, Pedro Nunos Santos apenas adiantou que “tudo será feito
para garantir que não haverá rutura no serviço de ‘handling'” – serviços de assistência em escala aos
passageiros e bagagens – nos aeroportos portugueses.

Quanto à várias greves marcadas para as próximas semanas, nomeadamente na CP – Comboios de
Portugal e Infraestruturas de Portugal afirmou que o Governo está a trabalhar com as empresas e os
representantes dos trabalhadores para “tentar ir ao encontro das suas reivindicações” e espera que não
haja “grande convulsão social na casa da CP”.

“Há pré-avisos de greve, eu gostava que eles fossem levantados, estamos a trabalhar com os sindicatos
para ver se conseguimos ainda levantar”, concluiu.
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“Esta é a primeira crise em que a sustentabilidade não saiu da
agenda, foi inclusive reforçada” | Ambitur
“Esta é a primeira crise em que a sustentabilidade não saiu da agenda, foi inclusive
reforçada”. Foi assim que João Fernandes, presidente da Região de T urismo do Algarve
(RT A), iniciou o seu discurso da sessão de abertura da apresentação do Plano T urismo +
Sustentável, que decorreu ontem, no Algarve. O  responsável recorda que não é de hoje
que o T urismo de Portugal tem vindo a monitorizar estas questões de sustentabilidade,
nomeadamente ao nível do desempenho dos empreendimentos turísticos, e que “o
Algarve saiu-se bem na fotografia”, o que não

“Esta é a primeira crise em que a sustentabilidade não saiu da agenda, foi inclusive reforçada”. Foi assim
que João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), iniciou o seu discurso da sessão
de abertura da apresentação do Plano Turismo + Sustentável, que decorreu ontem, no Algarve. O
responsável recorda que não é de hoje que o Turismo de Portugal tem vindo a monitorizar estas
questões de sustentabilidade, nomeadamente ao nível do desempenho dos empreendimentos turísticos,
e que “o Algarve saiu-se bem na fotografia”, o que não significa que não tenha ainda um caminho a
percorrer.

Mas João Fernandes lembra que em matéria de eficiência hídrica, os estabelecimentos hoteleiros
algarvios têm uma média superior à média nacional, e o número de empreendimentos que adotam
medidas de eficiência hídrica corresponde a cerca de 76%, quando a média nacional, em 2019, era de
70%. E esta preocupação já vem de antigamente, com a RTA (e até antes, com a Junta de Turismo do
Algarve) a deixar a sua marca em muitos investimentos infraestruturais nesta área, por exemplo, a nível
do saneamento básico, pois esse foi o desígnio dos anos 70. “Hoje temos 99% da população servida
com água de alta qualidade no Algarve”, frisa o dirigente. E acrescenta que contribuiu ainda para o
desenho do Plano de Eficiência Hídrica, que tem cerca de 200 milhões de euros de investimento a fundo
perdido para o Algarve.

A nível da energia, o Algarve também tem vindo a diversificar as suas fontes, contando hoje com três
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centrais de bio-gás, 11 parques eólicos, 12 estações de painéis solares fotovoltaicos e duas pequenas
hidroelétricas. “Este é um caminho em que vamos crescer todos os dias no Algarve”, garante João
Fernandes.

Ao nível da eficiência energética, “temos nos empreendimentos do Algarve melhor aposta do que a
média nacional”, avança ainda.

E, prosseguindo para a área da recolha seletiva de resíduos, o responsável explica que tal já acontece há
muitos anos na região, e “com taxas muito superiores” à media nacional. Isto porque “a nossa procura
já o ditava”, admite, “a nossa procura é de mercados do norte da Europa, que há muito já tinham o
mindset certo e que obrigaram a oferta a reagir”.

Além disso, o orador sublinhou que o Algarve tem 38% do seu território com estatuto de conservação
de natureza, contando com dois parques naturais, 14 sítios da Rede Natura e toda a costa como reserva
ecológica nacional. “Por isso mesmo, já há anos, apostámos no turismo de natureza. Apostámos em
áreas que depois se tornaram um benchmark para o país”, aponta. E dá o exemplo de um projeto que a
RTA fez com o Turismo de Portugal, de Cycling & Walking, e que hoje dá origem ao Portuguese Trails. Ou
do Algarve Nature Week, que hoje se vê replicado por várias outras regiões do país. Ou ainda do
Revitalizar Monchique, “um projeto logo após a intervenção dos bombeiros para o debelar do incêndio, e
que foi concretizado pelo turismo”. E, adianta, abriu-se uma porta que foi a criação de um portfólio de
compensação carbónica que já permitiu à Ryanair, por exemplo, investir 750 mil euros na florestação de
Monchique, em três anos; ou que permitiu à Olimar investir no projeto Montanha Verde. “E acabámos de
receber ontem um projeto do ICNF para que também haja um portfólio de pradarias marinhas”, revela.

João Fernandes concluiu relembrando que a sustentabilidade não é apenas uma questão ambiental. E
explicita que o Algarve também concorre para o pilar social com “melhor emprego, mais estável, melhor
remunerado”.

https://www.ambitur.pt/esta-e-a-primeira-crise-em-que-a-sustentabilidade-nao-saiu-da-agenda-foi-
inclusive-reforcada/
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Plano Turismo + Sustentável quer “criar o turismo do futuro que
passa pela construção de um setor turístico responsável” |
Ambitur
O T urismo de Portugal apresentou ontem à tarde o Plano T urismo + Sustentável 20-23,
que pretende afirmar Portugal como um dos destinos mais competitivos, seguros e
sustentáveis do mundo, através do desenvolvimento económico, social e ambiental em
todo o território. Luís Araújo, presidente do T urismo de Portugal, recorda que logo em
2020 houve a consciência de que “a sustentabilidade era um foco essencial e devia ser
outra vez reforçada”. Daí o lançamento para discussão pública deste plano que conta
como objetivos fundamentais “criar o turismo d

O Turismo de Portugal apresentou ontem à tarde o Plano Turismo + Sustentável 20-23, que pretende
afirmar Portugal como um dos destinos mais competitivos, seguros e sustentáveis do mundo, através
do desenvolvimento económico, social e ambiental em todo o território. Luís Araújo, presidente do
Turismo de Portugal, recorda que logo em 2020 houve a consciência de que “a sustentabilidade era um
foco essencial e devia ser outra vez reforçada”. Daí o lançamento para discussão pública deste plano que
conta como objetivos fundamentais “criar o turismo do futuro, que passa pela construção de um setor
turístico responsável e contribuir para o Plano Reativar Turismo/Construir Futuro”, explicou.

O Plano Turismo + Sustentável 20-23 baseia-se em cinco princípios orientadores. Por um lado, reforçar
as metas da Estratégia de Turismo 2027, e promover a transição energética e a agenda para a
economia circular. Por outro lado, o plano pretende envolver os stakeholders num compromisso
conjunto, daí ter recorrido ao processo de consulta pública, que ficou concluído em janeiro. Além disso,
quer estimular uma mudança de atitude, não só da parte da oferta, mas também na componente da
procura, esclareceu Luís Araújo. E, por fim, reforçar o papel do turismo nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

“Entendemos que o turismo contribui ativamente, e de forma muito positiva, para os 17 ODS nas cinco
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áreas que nos tocam: pessoas, prosperidade, planeta, paz e parcerias”, reforçou o presidente do
Turismo de Portugal.

Desde 26 de outubro de 2020, altura em que foi lançada uma primeira versão deste plano, foram
recebidos mais de 100 contributos até 26 de janeiro, quando a consulta pública ficou finalizada. O
responsável adianta ainda que, as 74 ações que estavam no plano original, se converteram em 119
ações. Muitas delas já estavam em curso e, neste momento, 10% das ações já estão concluídas,
havendo ainda 48% em curso e 42% de ações futuras.

Luís Araújo apontou como principais metas, para 2023, que 75% dos empreendimentos turísticos
tenham sistemas de eficiência energética, hídrica e gestão de resíduos, além de não usarem Plástico de
Uso Único. Outro objetivo é que o Selo Clean & Safe chegue aos 25 mil aderentes e 30 mil formados,
bem como atingir os 50 mil profissionais com formação nas áreas da sustentabilidade. A última meta é
as 200 referências internacionais sobre Portugal associado à sustentabilidade. “São mais um passo
naquilo que é a nossa ambição maior: chegarmos a 2027 cumprindo as metas que estão definidas na ET
2027”, sublinhou.

Eixo I: Estruturar

O Plano Turismo + Sustentável 20-23 está organizado em torno de quatro eixos, sendo o primeiro deles
“Estruturar”, ou seja, saber como se prepara a oferta para esta componente mais sustentável. Neste
âmbito, Leonor Picão, diretora coordenadora da direção de Valorização da Oferta do Turismo de
Portugal, trouxe o exemplo do Selo Clean & Safe, uma das primeiras ações deste plano, lançado em
2020 e renovado recentemente, em maio de 2021. “Foi um projeto com um sucesso muito grande,
uma enorme vontade de aderir de vários setores e teve aqui o grande foco de dar confiança aos turistas
e às populações residentes, ao setor de uma forma transversal”, explicitou. Hoje, o selo conta com
22.610 aderentes, 33.885 formados e mais de 1.200 auditorias. E, com este trabalho, Portugal
conseguiu ser o primeiro país a disponibilizar o European Tourism Covid-19 Safety Seal, disponível para
todas as empresas aderentes do Clean & Safe desde 1 de junho.

Por sua vez, Teresa Ferreira, diretora do Departamento Dinamização da Oferta e dos Recursos do
Turismo de Portugal, lembrou os diversos guias e ferramentas já lançados e que estão disponíveis nas
áreas da economia circular (focada na restauração e no alojamento), da construção sustentável
(alojamento), da neutralidade carbónica (Alojamento), da redução de plásticos de uso único (alojamento
e operadores turísticos) e da eficiência hídrica (campos de golfe). Nasceram assim o Guia de Boas
Práticas para uma Economia Circular no Alojamento Turístico, o Guia de Boas Práticas para uma
restauração circular e sustentável ou o Guia para a construção sustentável em empreendimentos
turísticos, entre outros.

Ainda no eixo da estruturação, Roberto Antunes, diretor executivo do NEST Centro de Inovação do
Turismo, apresentou a ferramenta T +, uma ferramenta de autodiagnóstico da sustentabilidade para as
empresas, dirigida essencialmente às pequenas e médias empresas no sentido de lhes proporcionar
“orientações, oportunidades de melhoria dos seus planos, para que consigam desenvolver algo que, na
prática, não é assim tão fácil, a sustentabilidade”. Aplicável a todos os negócios do setor do turismo, a T
+ ajuda na transição para modelos de negócio mais sustentáveis, oferecendo orientações concretas
para melhoria com impacto no negócio, ligações para fácil acesso, curiosidades e exemplos concretos.

Eixo II: qualificar

O segundo eixo do Plano Turismo + Sustentável diz respeito a qualificar os recursos e o conhecimento
para esta componente da sustentabilidade. E aqui Ana Paula Pais, diretora coordenadora da Direção de
Formação do Turismo de Portugal, interveio no sentido de abordar o papel das Escolas do Turismo de
Portugal nesta capacitação. Com 12 escolas a trabalhar com cerca de três mil alunos, não são apenas os
jovens que são alvo desta capacitação mas também os profissionais, pois, explica a responsável, ” muito
importante capacitar as pessoas que já estão no setor”.

Para os jovens, nos últimos três anos toda a formação assenta em duas unidades específicas no que diz
respeito à sustentabilidade: Sustentabilidade no Turismo e Gastronomia Sustentável. Há ainda três
unidades curriculares complementares onde se abordam temas de consciencialização social e ética,
como o turismo acessível, o intraempreendedorismo, a ética e protocolo empresarial (Código de Ética da
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OMT).

Já no que se refere à capacitação dos profissionais e das empresas, houve um reforço do número de
ações específicas dedicadas à área da sustentabilidade já no ano de 2020. “Este ano de 2021
desenhámos um percurso especificamente centrado e com um objetivo muito concreto de contribuir
para a capacitação das nossas empresas nos três eixos da sustentabilidade”, indica Ana Paula Pais.
Destaque para o programa Upgrade Sustentabilidade, que conta com 80 horas de formação e que ajuda
os empresários a introduzir boas práticas através de muitos exemplos.

Relativamente aos projetos de promoção da sustentabilidade, conjuga-se trabalho curricular com
trabalho voluntário, havendo 12 embaixadores para a sustentabilidade nas escolas, que trabalham com
as suas comunidades educativas e territoriais. E foram criadas as Redes Territoriais para a
Sustentabilidade, onde se prevê trabalhar com crianças.

Ana Paula Pais diz ainda que há já projetos para o futuro. Nomeadamente, a criação de novos cursos,
como a gestão sustentável, gestão sustentável de destinos, gestão da restauração sustentável e
cozinha 100% vegetal. Além do lançamento da segunda fase do Programa Upgrade em setembro deste
ano, e o do reforço das redes territoriais para a sustentabilidade.

Eixo III: Promover O terceiro eixo do plano prende-se com a forma “como promovemos Portugal como
um destino sustentável e como posicionamos Portugal como um dos destinos mais sustentáveis do
mundo”, frisa Luís Araújo.

Neste âmbito, Carla Simões, diretora do Departamento de Marketing Territorial e de Negócios do
Turismo de Portugal, deu conta de três eixos fundamentais. Por um lado, reforçar a perceção de Portugal
como destino sustentável. Aqui foi lançada, em janeiro deste ano, uma campanha na qual Portugal
desafia outros destinos a juntarem-se para a promoção do turismo sustentável. Por outro lado, alargar a
procura turística a todo o território e ao longo de todo o ano. “Fazer de Portugal um país mais coeso,
valorizando a oferta turística em todo o território e ao longo de todo o ano, contribuindo para a
sustentabilidade de destinos e empresas, fixação de população e investimento”, explicou a responsável.
O objetivo é promover novos produtos e ecossistemas colaborativos e de inovação. “O tema da
sustentabilidade estará em todas as nossas ações de comunicação e de capacitação que iremos a fazer
a partir de agora, capacitando a nossa oferta turística para este novo desígnio”, garante Carla Simões.
Por fim, um último eixo que se prende com promover um turismo e turistas responsáveis, ou seja,
explicar aos turistas que, na sua visita, têm que incorporar estes objetivos da sustentabilidade.

Eixo IV: Monitorizar O quarto e último eixo do Plano Turismo + Sustentável 20-23 relaciona-se com a
monitorização. André Tomé, gestor de Projetos no Turismo de Portugal, explicou que existem duas
áreas de atuação: uma primeira diz respeito à monitorização do desempenho para a sustentabilidade no
setor do turismo, com a estruturação da rede de observatórios de turismo sustentável, monitorização
de indicadores de sustentabilidade ao nível dos destinos, monitorização do desempenho ambiental das
empresas do setor e relatório anual de sustentabilidade do Turismo de Portugal e do setor; e uma
segunda área que se prende com a produção de conhecimento e de intelligence em matéria de
sustentabilidade. Nesta área destaque para uma plataforma de coprodução de conhecimento na área do
turismo, a integrar no Travel BI com enfoque na sustentabilidade, bem como para a definição da
capacidade de carga turística dos territórios para efeitos de planeamento territorial, além de um projeto
piloto de monitorização da visitação turística nas área sprotegidas para avaliação da capacidade de
carga, e da dinamização de networks internacionais para divulgação das boas práticas em Portugal.

O Plano Turismo + Sustentável 20-23 pode ser consultado aqui.
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Secretária de Estado do Turismo visitou primeiro hotel de cinco
estrelas em Faro
A unidade hoteleira nasce em plena baixa da cidade de Faro, num local icónico que esteve
ligado ao antigo C ine-T eatro de Santo António e ao C inema de Santo António ou, mais
recentemente, ao centro comercial Atrium

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esteve esta segunda-feira em Faro em visita à primeira
unidade hoteleira de cinco estrelas da cidade, o 3HB Faro, que se prepara para abrir em regime de “soft
opening” ainda durante o mês de junho.

Acompanhada por uma comitiva composta por José Brazão, proprietário desta nova unidade hoteleira,
pelo presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e pelo presidente da Região de Turismo
do Algarve, João Fernandes, a governante aproveitou para conhecer os vários espaços do 3HB Faro
que, além de 104 quartos com tipologias diferentes, conta com dois restaurantes, dois bares, spa com
piscina interior, ginásio, piscina e lareira exterior, kids corner, entre outros espaços e serviços.

Esta unidade hoteleira nasce em plena baixa da cidade de Faro, num local icónico que esteve ligado ao
antigo Cine-Teatro de Santo António (construído em 1916 e remodelado em 1953) e ao Cinema de
Santo António (demolido em 2001), ou mais recentemente, ao centro comercial Atrium, que além de
outros espaços comerciais, também chegou a ter salas de cinema.

No âmbito desta visita da secretária de Estado do Turismo Rita Marques a Faro e à região, foi ainda
realizada pelo chefe de divisão de Cultura do Município de Faro, Bruno Inácio, uma curta apresentação da
candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura em 2027, onde foi sublinhado o carácter regional deste
projeto e o seu potencial impacto no desenvolvimento da região nos mais variados setores, com natural
destaque para o setor do Turismo, onde o Algarve tem um inegável peso a nível nacional.
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Alteração de Portugal na “lista de viagens” do Reino Unido afetou
confiança dos britânicos
O facto de Portugal ter saído da "lista verde" e ter passado para a "lista âmbar", criou
desconfiança nos turistas britânicos e terá impacto nas reservas futuras.

A rápida da mudança de Portugal de “verde” para “âmbar” afetou e afetará ainda mais a confiança dos
viajantes do Reino Unido, exatamente quando situação estava a começar a melhorar para empresas e
consumidores, avança a GlobalData.

Segundo a empresa de dados e análise, a inclusão de Portugal na lista verde do Reino Unido significava
“um início significativo de recuperação para as companhias aéreas do Reino Unido e a abertura de férias
no sol e praia para os viajantes do Reino Unido”. Mais da metade (53%) dos consumidores do Reino
Unido costumam tirar férias de sol e praia, revela a GlobalData, sendo Portugal um destino popular para
este tipo de viagem.

Recorde-se que o Reino Unido foi o segundo maior mercado emissor de Portugal em termos de visitas,
em 2019, evidenciando a sua popularidade junto dos viajantes britânicos.

Ralph Hollister, analista de Viagens e Turismo da GlobalData, refere que “um mês depois, as companhias
aéreas – juntamente com os viajantes – ficaram irritadas com a rápida mudança de Portugal de verde
para âmbar”. E adianta: “as empresas de viagens quase não receberam qualquer aviso sobre a mudança
que se aproximava e o impacto resultará em muitos clientes insatisfeitos que não poderão receber
reembolsos”. Mas mais importante, Hollister admite que esta situação “afetará ainda mais a confiança
dos viajantes do Reino Unido, impactando as reservas no curto a médio prazo”.

A consultora refere ainda que a mudança verificada no início de junho “levará muitos viajantes de volta a
2020, onde as constantes revisões das restrições de viagem deixaram muitos a reclamar por
reembolsos”, deixando, inclusivamente, “uma marca na confiança dos viajantes do Reino Unido”.
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A GlobalData refere que a recente introdução na lista verde teria trazido uma “sensação de segurança”
para muitos viajantes que poderiam ter sido afetados por cancelamentos no ano passado, dando-lhes
confiança para efetuar reservas este ano. No entanto, a consultora reconhecer que a segurança de um
país da lista verde significará, agora, “pouco para muitos viajantes do Reino Unido”, uma vez que a
inclusão na lista verde de um destino pode ser revogado a qualquer momento e com pouco aviso.

De referir ainda que, de acordo dados da GlobalData, cerca de 38% dos consumidores do Reino Unido
admitem concordar “um pouco” ou “completamente” com o facto do seu orçamento ter sido reduzido,
relativamente ao ano passado, enquanto 86% estão “bastante” ou “extremamente” preocupados com a
pandemia atual.
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"Não tenho dúvidas que a operação da easyJet em Faro vai
crescer", salienta Pedro Nuno Santos
Com a nova base sazonal para o destino onde começou a voar em 1999, a companhia
aérea low cost vai basear três aviões A320 e pretende operar 21 rotas de e para Faro.

A easyJet inaugurou, esta terça-feira, 15 de junho, a sua segunda base aérea em Portugal no Aeroporto
Internacional de Faro, depois de Lisboa, em 2012, e do Porto, em 2015.

Com a nova base sazonal para o destino onde começou a voar em 1999, a companhia aérea low cost
vai basear três aviões A320 e pretende operar 21 rotas de e para Faro e algumas das principais cidades
europeias entre março e outubro de 2021.  As rotas vão ligar a região algarvia a cidades como
Amesterdão, Basileia, Belfast, Berlim Brandenburg, Bordéus, Bristol, Genebra, Glasgow, Liverpool,
Londres Gatwick, Londres Luton, Lyon, Manchester, Milão Malpensa, Paris Charles de Gaulle e Paris Orly.

Além destas, existem ainda cinco  novas rotas que estão a ser lançadas para o Luxemburgo,  Munique,
Lille, Toulouse e Zurique.

Presente na cerimónia da inauguração, Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, 
frisou que “este é um dia importante porque temos uma companhia aérea a apostar no nosso país, com
a redobrada importância da abertura de uma base em Faro em plena pandemia”.   “Não tenho a menor
dúvida que esta é uma aposta certa por parte da easyJet em Portugal e, particularmente, no Algarve.
Não tenho dúvidas nenhumas que a operação vai crescer e que o número de aviões e ligações a partir de
Faro também vai crescer”, destacou ainda o responsável.

Já o CEO da easyJet, Johan Lundgren, que viajou do Reino Unido para Portugal, salientou que a “abertura
da base sazonal permite responder de forma positiva à procura crescente que é esperada em toda a
Europa nos meses de verão. Queremos continuar a contribuir para a economia local e estamos
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satisfeitos por termos conseguido criar mais 100 empregos” sob contratos portugueses. “O Algarve é
um dos melhores destinos de férias em Portugal e um dos maiores pontos da nossa rede que ainda não
tinha uma base. Esta base vai permitir chegar a novos mercados em toda a Europa”, reforçou o CEO da
easyJet.

Por sua vez, Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, também referiu
que “este é um dia bom em que assistimos à abertura da base da easyJet, uma notícia muito positiva
para Faro e para Portugal”, considerando que se trata de “uma aposta num momento crítico, numa
região e na sua capacidade para continuar a atrair visitantes”.

A cerimónia contou também com a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques e de
Nicolas Notebaert, CEO da Vinci Aeroportos.
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easyJet inaugura base sazonal em Faro
Anunciada em outubro de 2020, a companhia aérea easyJet inaugurou esta terça-feira a
base sazonal de Faro. T rês aviões A320 vão ficar alocados a esta base. Companhia passa
a ligar Faro a 21 rotas espalhadas pela Europa.

A easyJet começou a operar em Faro em 1999 e mais de 20 anos depois inaugurou a sua base sazonal
no aeroporto algarvio. Anunciada em outubro de 2020, a base foi inaugurada oficialmente esta terça-
feira, 15 de junho, embora esteja a operar desde o passado dia 1 de junho.

Esta é terceira base da companhia aérea britânica em Portugal: em 2012 lançou a de Lisboa e em 2015
a do Porto. A easyJet explica que esta base vai ter atividade entre os meses de março e outubro - época
considerada como o verão IATA - e vai ter três aeronaves alocadas a operar em 21 rotas de e para
Faro.

"Somos a terceira maior companhia aérea no País e a segunda maior em Faro", começou por assinalar
Johan Lundgren, CEO da easyJet.

Faro vai ficar ligado a várias cidades europeias, como Amesterdão, Basileia, Belfast, Berlim-
Brandemburgo, Bordéus, Bristol, Genebra, Glasgow, Liverpool, Londres Gatwick, Londres Luton, Lyon,
Manchester, Milão MXP, Paris CDG e Paris Orly.

Com esta base, disse ainda o responsável, a companhia vai poder "explorar novos mercados a partir de
Faro. Vamos lançar novas rotas: Luxemburgo, Munique, Lille, Toulouse e Zurique - que vão ficar à venda
na próxima semana".

Nestas mais de duas décadas a operar no aeroporto algarvio, foram transportados mais de 20 milhões
de passageiros. Com a abertura desta base, indica a transportadora aérea, foram criados cerca de uma
centena de empregos diretos sob contratos portugueses.

"A aviação continua a enfrentar uma das crises mais negras, mas graças à vacinação, acreditamos que a
atividade vai recuperar", acrescentou.

34/38



Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, presente neste evento, saudou o investimento da low-
cost no Algarve e mostrou-se convicto de que vai superar as expectativas.

"A easyJet tem uma excelente relação com o Estado Português", disse o governante, acrescentando que
é uma transportadora com a qual se pode ter uma relação estável. Notando que a aposta da companhia
no Algarve tem impacto do ponto de vista económico e do emprego, acrescentou: "não tenho dúvidas
que esta operação se vai desenvolver. A operação vai crescer em número de aviões e ligações. Este é
um momento de dificuldade. Estamos paulatinamente a recuperar. Temos avanços e recuos" mas temos
a convicção de que vamos sair da crise.

Projeto fotovoltaico

A ANA- Aeroportos (gestora aeroportuária) aproveitou ainda a oportunidade para lançar uma central de
painéis fotovoltaicos, no aeroporto de Faro, que vai colmatar 30% das necessidades energéticas do
aeroporto. Trata-se do primeiro em ambiente aeroportuário em Portugal.

Nicolas Notebaert, presidente da Vinci Airports, presente na inauguração da base de Faro, sustentou que
a dona da ANA está "muito feliz porcelebrar o lançamento desta base" que resulta "de um esforço da
easyJet, mas também da ANA e do governo".

"Estou muito feliz por dizer que a Vinci está a lançar uma central fotovoltaica, a primeira em Portugal",
acrescentou.

O presidente da Vinci Airports disse ainda: "estamos orgulhosos por estar com o governo e com a
easyJet na recuperação do turismo e com um compromisso ambiental".
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Secretária de Estado visitou primeiro hotel 5 estrelas de Faro que
abre em Junho
Esta unidade hoteleira nasce em plena baixa da cidade de Faro, num local icónico

 

Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, visitou esta segunda-feira, 14 de Junho, o 3HB,
o primeiro hotel de 5 estrelas de Faro, que vai abrir, em regime de soft opening, ainda durante
este mês de Junho.

Acompanhada por uma comitiva composta por José Brazão, proprietário desta nova unidade hoteleira,
pelo presidente da Câmara de Faro e pelo presidente da Região de Turismo do Algarve, a governante
aproveitou para conhecer os vários espaços do 3HB Faro que, além de 104 quartos com tipologias
diferentes, conta com dois restaurantes, dois bares, spa com piscina interior, ginásio, piscina e lareira
exterior, kids corner, entre outros espaços e serviços.
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Esta unidade hoteleira nasce em plena baixa da cidade de Faro, num local icónico que esteve ligado ao
antigo Cine-Teatro de Santo António (construído em 1916 e remodelado em 1953) e ao Cinema de
Santo António (demolido em 2001), ou mais recentemente, ao centro comercial Atrium, que além de
outros espaços comerciais, também chegou a ter salas de cinema.

No âmbito desta visita da secretária de Estado do Turismo Rita Marques a Faro e à região foi ainda
realizada, pelo chefe de divisão de Cultura do Município de Faro Bruno Inácio, uma curta apresentação da
candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura em 2027.

Na ocasião «foi sublinhado o carácter regional deste projeto e o seu potencial impacto no
desenvolvimento da região nos mais variados setores, com natural destaque para o setor do Turismo,
onde o Algarve tem um inegável peso a nível nacional», diz a Câmara de Faro.

 

(Link)
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O certificado covid-19 vai também facilitar o acesso a
espetáculos e festas que tenham um número elevado de
participantes
O certificado covid-19 vai também facilitar o acesso a espetáculos e festas que tenham
um número elevado de participantes

O certificado covid-19 vai também facilitar o acesso a espetáculos e festas que tenham um número
elevado de participantes
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