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Turismo: Dormidas até setembro já superaram o valor total de
2020
Os dados preliminares do INE relativos a setembro indicam que no mês passado, e pela
primeira vez desde o início da pandemia, as dormidas de não residentes superaram as
dos residentes.

Aatividade turística em Portugal manteve a tónica de retoma em setembro. Por um lado, no acumulado
dos nove meses de 2021 o número de dormidas já supera o total registado no ano passado, e por
outro, e olhando apenas para setembro, as dormidas de estrangeiros foram, pela primeira vez desde o
início da pandemia, superiores às dos residentes. Ainda assim, os números continuam abaixo do
registado antes da pandemia.

Mas vamos por partes. De janeiro a setembro, as unidades de alojamento para turistas contaram com
9,8 milhões de hóspedes, mais 14,4% que no mesmo período do ano passado, de acordo com a
estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada nesta sexta-feira, 29 de outubro.
Destes quase 10 milhões de pessoas que se hospedaram em unidades nacionais, a fatia de leão - 6,2
milhões - eram residentes em território nacional. O peso do mercado interno na atividade tem sido claro
ao longo da pandemia. Para se ter uma ideia, em 2019, o mercado doméstico contribuía com cerca de
um terço para a atividade turística.

O número de hóspedes estrangeiros até setembro ascendeu a 3,5 milhões de pessoas, mais 7,1% que
no mesmo período do ano passado. Mas, além deste valor ser já superior ao do período homólogo de
2020, não está muito longe do registado no total do ano de 2020, quando Portugal recebeu 3,9 milhões
de hóspedes não residentes.

O Algarve e a Área Metropolitana de Lisboa (AML) foram as duas regiões que mais captaram hóspedes
até setembro.

No que diz respeito às dormidas, foram registas 25,8 milhões no acumulado dos nove meses, o que
reflete uma subida de 19,5% face aos primeiros nove meses do ano passado. "As dormidas registadas
nos primeiros nove meses de 2021 já superaram o valor registado para a totalidade do ano de 2020",
afirma o INE.
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Até setembro de 2021, 14,5 milhões de dormidas foram realizadas por residentes e 11,2 milhões por
não residentes. O Algarve foi a região que captou mais dormidas, tendo superado a fasquia dos 8
milhões. A AML foi a segunda região com mais dormidas, tendo tido 4,5 milhões de dormidas. A maioria
das dormidas foi realizada na hotelaria.

"No 3º trimestre de 2021, as dormidas decresceram 30,7% face ao mesmo período de 2019 (+15,8%
nos residentes e -52,6% nos não residentes). Comparando com o 3º trimestre de 2020, registaram-se
acréscimos de 57,1% (+31,5% nos residentes e +102,4% nos não residentes)", diz o gabinete de
estatística.

Setembro

Em setembro, o setor do alojamento turístico contou com quase 2,1 milhões de hóspedes, o que
representa um subida de 52,3% face ao mesmo mês do ano passado. Pouco mais de um milhão destes
hóspedes eram residentes em território nacional e mais de 968 mil residiam no estrangeiro. O Algarve e
a Área Metropolitana de Lisboa (AML) concentraram mais de 900 mil hóspedes neste mês (463,9 mil no
Algarve e 463,5 mil na AML).

As unidades de alojamento para turistas registaram quase 5,6 milhões de dormidas em setembro, uma
subida de 58,4% face ao período homólogo de 2020, segundo os dados do INE. Deste valor total de
dormidas, mais de três milhões foram realizadas por cidadãos não residentes em Portugal, sendo que
esta é a primeira vez desde o início da pandemia que as dormidas de estrangeiros superam as dos
residentes. O Algarve e a AML foram também as regiões que captaram mais dormidas em setembro,
mas a diferença é maior: foram 1,8 milhões no Algarve e 1,06 milhões na AML.

A maioria das dormidas foi realizada em hotelaria - 4,5 milhões -, sendo que as unidades de alojamento
local (com dez camas ou mais, que são as que entram nas estatísticas) captaram 755,9 mil. O gabinete
de estatística nota ainda que, em setembro, 19,5% dos estabelecimentos de alojamento turístico
estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes.

"Os níveis atingidos em setembro de 2021 foram, no entanto, inferiores aos observados em setembro
de 2019, tendo diminuído o número de hóspedes e de dormidas, 28,9% e 26,6%, respetivamente", diz
o INE.
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Algarve em risco de ficar com lixo por recolher alerta presidente
do Turismo do Algarve
O presidente do T urismo do Algarve considerou hoje que a região corre o “enorme risco”
de ficar com lixo por recolher com o novo regime de gestão de resíduos devido à
incapacidade dos privados em dar resposta

O novo regime, que entra em vigor em 01 de janeiro, obriga os chamados grandes produtores de
resíduos a encaminhar os resíduos (indiferenciados e recicláveis) para gestão através de empresas
privadas, impossibilitando-os de recorrer aos sistemas municipal ou multimunicipal de resíduos urbanos.

No Algarve, advertiu João Fernandes, a medida vai trazer mais custos e problemas operacionais “a
alguma restauração e a todos os empreendimentos turísticos", devido à “falta de resposta instalada por
parte dos privados”, e a região pode “passar a ser, em vez do melhor destino turístico, o destino que
não recolhe lixo”.

Segundo aquele responsável, o imperativo legal previsto no Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de
dezembro de 2020 define como grandes produtores de resíduos “aqueles que produzem mais de 1.100
litros por dia, o equivalente a um vulgar contentor de rua”. A medida vai abranger a restauração,
empreendimentos turísticos, escolas e comércio de retalho, entre outras áreas.

João Fernandes deu o exemplo de uma simulação feita com um parque de campismo da região, que
ficaria a pagar 800 euros por mês nos serviços municipalizados de resíduos de Portimão, mas veria a
fatura subir aos 6.000 euros por mês, “sete vezes mais”, com uma empresa privada a prestar o serviço.

O presidente do Turismo do Algarve questionou ainda “como será uma época alta dependente de
serviços que não existem”, se “hoje já não existe resposta por parte dos operadores privados para
estas necessidades”.

“E a que custo e com que viabilidade é que se faz, por exemplo, a recolha, em qualquer altura do ano,
em zonas de menor densidade populacional, onde hoje os operadores privados não têm capacidade e
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certamente não terão a curto prazo, porque essa capacidade não está instalada no caso do Algarve”,
matizou.

João Fernandes criticou também a “única exceção” prevista no decreto-lei, que “obriga a um
comprovativo de evidência de recusas de fornecimento de serviço por cinco operadores de tratamento
privados licenciados”.

“Ora, não é muito difícil perceber que será quase impossível recolher estas recusas declaradas por parte
de empresas licenciadas para prestar este serviço”, considerou, sublinhando que, para esse efeito, a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) também tem depois de se pronunciar, mas só o pode fazer após
“pareceres obrigatórios” da Autoridade da Concorrência e da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas
e Resíduos (ERSAR).

Tendo em conta o quadro legislativo que entra em vigor em 01 de janeiro e o “período exigente” que “as
empresas - as do turismo, do comércio e muitas outras – atravessam nesta retoma” da economia, João
Fernandes defendeu a adoção de “apoios e não de encargos adicionais e dificuldades inultrapassáveis”.

Nesse sentido, apelou à adoção de “uma salvaguarda com um período mais dilatado de transição para a
entrada em vigor deste diploma legal”, assim como “uma revisão daquilo que é o considerado grande
produtor”.

Além disso, defendeu, é necessário que haja uma “maior facilidade de comprovar” a incapacidade dos
privados em prestar o serviço para efeitos de exceção.
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Algarve em risco de ficar com lixo por recolher com novo regime
de resíduos
Grandes produtores de resíduos (1.100 litros por dia) vão passar a encaminhá-los para
empresas privadas e já não poderão, a partir de 1 de janeiro, recorrer aos serviços
municipais de recolha de lixo.

O presidente do Turismo do Algarve considerou esta quinta-feira que a região corre o “enorme risco” de
ficar com lixo por recolher com o novo regime de gestão de resíduos devido à incapacidade dos privados
em dar resposta.

O novo regime, que entra em vigor em 1 de janeiro, obriga os chamados grandes produtores de
resíduos a encaminhar os resíduos (indiferenciados e recicláveis) para gestão através de empresas
privadas, impossibilitando-os de recorrer aos sistemas municipal ou multimunicipal de resíduos urbanos.

No Algarve, advertiu João Fernandes, a medida vai trazer mais custos e problemas operacionais “a
alguma restauração e a todos os empreendimentos turísticos”, devido à “falta de resposta instalada por
parte dos privados“, e a região pode “passar a ser, em vez do melhor destino turístico, o destino que
não recolhe lixo”.

Segundo aquele responsável, o imperativo legal previsto no Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de
dezembro de 2020 define como grandes produtores de resíduos “aqueles que produzem mais de 1.100
litros por dia, o equivalente a um vulgar contentor de rua”. A medida vai abranger a restauração,
empreendimentos turísticos, escolas e comércio de retalho, entre outras áreas.

João Fernandes deu o exemplo de uma simulação feita com um parque de campismo da região, que
ficaria a pagar 800 euros por mês nos serviços municipalizados de resíduos de Portimão, mas veria a
fatura subir aos 6.000 euros por mês, “sete vezes mais”, com uma empresa privada a prestar o serviço.

O presidente do Turismo do Algarve questionou ainda “como será uma época alta dependente de
serviços que não existem”, se “hoje já não existe resposta por parte dos operadores privados para
estas necessidades”.

E a que custo e com que viabilidade é que se faz, por exemplo, a recolha, em qualquer altura do ano, em
zonas de menor densidade populacional, onde hoje os operadores privados não têm capacidade e
certamente não terão a curto prazo, porque essa capacidade não está instalada no caso do Algarve”,
matizou.

João Fernandes criticou também a “única exceção” prevista no decreto-lei, que “obriga a um
comprovativo de evidência de recusas de fornecimento de serviço por cinco operadores de tratamento
privados licenciados”.

“Ora, não é muito difícil perceber que será quase impossível recolher estas recusas declaradas por parte
de empresas licenciadas para prestar este serviço”, considerou, sublinhando que, para esse efeito, a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) também tem depois de se pronunciar, mas só o pode fazer após
“pareceres obrigatórios” da Autoridade da Concorrência e da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas
e Resíduos (ERSAR).

Tendo em conta o quadro legislativo que entra em vigor em 1 de janeiro e o “período exigente” que “as
empresas — as do turismo, do comércio e muitas outras — atravessam nesta retoma” da economia,
João Fernandes defendeu a adoção de “apoios e não de encargos adicionais e dificuldades
inultrapassáveis”.
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Nesse sentido, apelou à adoção de “uma salvaguarda com um período mais dilatado de transição para a
entrada em vigor deste diploma legal“, assim como “uma revisão daquilo que é o considerado grande
produtor”.

Além disso, defendeu, é necessário que haja uma “maior facilidade de comprovar” a incapacidade dos
privados em prestar o serviço para efeitos de exceção.
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Hoteleiros do Algarve pedem fim das taxas de resíduos cobradas
pelas autarquias
“Algumas empresas estão a pagar duas vezes a recolha dos resíduos que produzem: às
empresas que fazem essa recolha e um outro pagamento, na taxa de água cobrada
pelas câmaras municipais, o que para nós não faz sentido”, disse Elidérico Viegas,
presidente da AHETA

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) pediu esta
sexta-feira o fim das taxas de resíduos cobradas pelas câmaras municipais para as empresas que já
pagam pela gestão dos seus resíduos.

“Algumas empresas estão a pagar duas vezes a recolha dos resíduos que produzem: às empresas que
fazem essa recolha e um outro pagamento, na taxa de água cobrada pelas câmaras municipais, o que
para nós não faz sentido”, disse à Lusa Elidérico Viegas.

De acordo com o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, “trata-se de uma dupla
tributação, penalizadora das empresas que já contrataram empresas especializadas privadas para a
gestão dos seus resíduos”.

O novo Regime Geral de Gestão de Resíduos, que entra em vigor em 01 de janeiro, obriga os grandes
produtores de resíduos a encaminhar os resíduos para gestão através de empresas privadas,
abrangendo a restauração, empreendimentos turísticos, comércio a retalho e serviços, entre outros.

Na opinião de Elidérico Viegas, o novo regime, que impede que os grandes produtores de resíduos
(indiferenciados e recicláveis) recorram aos sistemas municipal ou multimunicipal de resíduos urbanos,
“não é propriamente uma novidade”.

“Essa recolha seletiva está a ser feita por muitas empresas do alojamento turístico, porque já não havia
a obrigação de as câmaras municipais recolherem os resíduos, podendo as empresas tratar disso
individualmente”, indicou.
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Para o presidente da associação de hoteleiros do Algarve, “como não se trata de uma novidade, o
processo não trará quaisquer complicações aos hotéis e empreendimentos turísticos que já têm essas
boas práticas ambientais”.

Elidérico Viegas defendeu que a exigência da gestão dos resíduos sólidos pelas empresas expressa na
legislação “deve abranger outros setores de atividade, representando uma mais-valia para a região e
para o turismo do Algarve”.

“O que se pede é que as empresas deixem de ser penalizadas com uma dupla tributação e deixem de
pagar as taxas dos resíduos indexadas ao consumo de água, quando as câmaras municipais não
prestam esse serviço”, sublinhou.

De acordo com o diploma, os chamados grandes produtores de resíduos são aqueles que produzem
mais de 1.100 litros por dia.
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Hoteleiros do Algarve pedem fim das taxas de resíduos cobradas
pelas autarquias
"Algumas empresas estão a pagar duas vezes a recolha dos resíduos que produzem",
alertou o presidente da AHETA.

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) pediu esta
sexta-feira o fim das taxas de resíduos cobradas pelas câmaras municipais para as empresas que já
pagam pela gestão dos seus resíduos.

"Algumas empresas estão a pagar duas vezes a recolha dos resíduos que produzem: às empresas que
fazem essa recolha e um outro pagamento, na taxa de água cobrada pelas câmaras municipais, o que
para nós não faz sentido", disse à Lusa Elidérico Viegas.

De acordo com o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, "trata-se de uma dupla
tributação, penalizadora das empresas que já contrataram empresas especializadas privadas para a
gestão dos seus resíduos".

O novo Regime Geral de Gestão de Resíduos, que entra em vigor em 01 de janeiro, obriga os grandes
produtores de resíduos a encaminhar os resíduos para gestão através de empresas privadas,
abrangendo a restauração, empreendimentos turísticos, comércio a retalho e serviços, entre outros.

Na opinião de Elidérico Viegas, o novo regime, que impede que os grandes produtores de resíduos
(indiferenciados e recicláveis) recorram aos sistemas municipal ou multimunicipal de resíduos urbanos,
"não é propriamente uma novidade".

"Essa recolha seletiva está a ser feita por muitas empresas do alojamento turístico, porque já não havia
a obrigação de as câmaras municipais recolherem os resíduos, podendo as empresas tratar disso
individualmente", indicou.

Para o presidente da associação de hoteleiros do Algarve, "como não se trata de uma novidade, o
processo não trará quaisquer complicações aos hotéis e empreendimentos turísticos que já têm essas
boas práticas ambientais".
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Elidérico Viegas defendeu que a exigência da gestão dos resíduos sólidos pelas empresas expressa na
legislação "deve abranger outros setores de atividade, representando uma mais-valia para a região e
para o turismo do Algarve".

"O que se pede é que as empresas deixem de ser penalizadas com uma dupla tributação e deixem de
pagar as taxas dos resíduos indexadas ao consumo de água, quando as câmaras municipais não
prestam esse serviço", sublinhou.

De acordo com o diploma, os chamados grandes produtores de resíduos são aqueles que produzem
mais de 1.100 litros por dia.
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Hoteleiros do Algarve pedem fim das taxas de resíduos
O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve
(AHET A) pediu hoje o fim das taxas de resíduos cobradas pelas câmaras municipais para
as empresas que já pagam pela gestão dos seus resíduos.

"Algumas empresas estão a pagar duas vezes a recolha dos resíduos que produzem: às empresas que
fazem essa recolha e um outro pagamento, na taxa de água cobrada pelas câmaras municipais, o que
para nós não faz sentido", disse à Lusa Elidérico Viegas.

De acordo com o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, "trata-se de uma dupla
tributação, penalizadora das empresas que já contrataram empresas especializadas privadas para a
gestão dos seus resíduos".

O novo Regime Geral de Gestão de Resíduos, que entra em vigor em 01 de janeiro, obriga os grandes
produtores de resíduos a encaminhar os resíduos para gestão através de empresas privadas,
abrangendo a restauração, empreendimentos turísticos, comércio a retalho e serviços, entre outros.

Na opinião de Elidérico Viegas, o novo regime, que impede que os grandes produtores de resíduos
(indiferenciados e recicláveis) recorram aos sistemas municipal ou multimunicipal de resíduos urbanos,
"não é propriamente uma novidade".

"Essa recolha seletiva está a ser feita por muitas empresas do alojamento turístico, porque já não havia
a obrigação de as câmaras municipais recolherem os resíduos, podendo as empresas tratar disso
individualmente", indicou.

Para o presidente da associação de hoteleiros do Algarve, "como não se trata de uma novidade, o
processo não trará quaisquer complicações aos hotéis e empreendimentos turísticos que já têm essas
boas práticas ambientais".
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Elidérico Viegas defendeu que a exigência da gestão dos resíduos sólidos pelas empresas expressa na
legislação "deve abranger outros setores de atividade, representando uma mais-valia para a região e
para o turismo do Algarve".

"O que se pede é que as empresas deixem de ser penalizadas com uma dupla tributação e deixem de
pagar as taxas dos resíduos indexadas ao consumo de água, quando as câmaras municipais não
prestam esse serviço", sublinhou.

De acordo com o diploma, os chamados grandes produtores de resíduos são aqueles que produzem
mais de 1.100 litros por dia.

Leia Também: Golfe com "níveis muito altos" de procura após ano e meio de quebra
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Turismo do Algarve preocupado com filas para controlo de
passageiros no aeroporto de Faro
SEF reforçou equipas no controlo de passaportes com oito inspetores.

O Turismo do Algarve está preocupado com as filas para controlo de passaportes no aeroporto. Numa
altura em que chega a Faro o maior número de voos desde o início de 2020, o responsável da entidade
regional teme que a situação se complique nos próximos dias, com a realização do Grande Prémio de
Moto GP e o torneio de golfe Portugal Masters.

As longas esperas verificadas a meio do mês já foram encurtadas. Depois das queixas dos passageiros,
o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras reforçou com oito inspetores as equipas no controlo de
passaportes do Aeroporto de Faro.

Só nos últimos 15 dias, desembarcaram mais de 170 mil passageiros, mais de 70% provenientes do
Reino Unido.

O Turismo do Algarve reconhece o esforço do SEF em dar resposta ao pico, mas quer soluções
duradouras.

A extinção do SEF foi aprovada a 22 de outubro. A fiscalização vai passar para a PSP e para a GNR, num
calendário que pode coincidir com o arranque da época alta.
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Filas de espera no aeroporto de Faro preocupam Turismo do
Algarve
O presidente da Entidade Regional de T urismo (ERT A) teme que a passagem do SEF para
PSP no controlo de fronteiras seja realizada em plena época alta.

As filas de espera que se têm formado às chegadas dos voos provenientes do Reino Unido estão a
preocupar o presidente do Turismo do Algarve. Nesta altura estão a decorrer as férias escolares
intercalares naquele país, o que, aliado ao bom tempo no Algarve, tem trazido de férias muitas famílias
inglesas. Mas João Fernandes lembra que vêm aí dois acontecimentos desportivos que trarão mais gente
e recorda que no último fim de semana já se verificou uma situação complicada. "Houve 215 voos
desembarcados no aeroporto de Faro, o que é um recorde em termos de fim de semana, que já não
ocorria desde o início de 2020", afirma. "É natural que com o Moto GP e o Masters de Golfe [eventos
previstos para a próxima semana] possa haver algum afluxo de chegadas." As filas para passar nas
fronteiras têm-se avolumado.

Além disso, o mês de novembro está já com muitas reservas para os campos de golfe.

Por já não fazerem parte do espaço Schegen, os passageiros do Reino Unido têm de passar pelo
controlo de fronteiras do SEF.

Com a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, já aprovada no Parlamento, João Fernandes
teme que a situação vá piorar ainda mais. " A minha principal preocupação é que as competências de
controlo de fronteiras no aeroporto vão passar para a PSP e as e-gates instaladas a propósito do Brexit
[ que permitem uma passagem automática e mais rápida pela fronteira ] ainda não estão funcionais",
garante o presidente da ERTA. O pior, estima o presidente do Turismo do Algarve, é que a passagem de
serviço de uma polícia para outra se dará na época alta. "Talvez não seja a melhor altura para fazer
testes", ironiza.

Para acudir à situação atual e ao afluxo de mais turistas do que o expectável nesta altura do ano, João
Fernandes faz um pedido: que sejam colocados em Faro elementos que estão a frequentar nesta altura
um curso de novos agentes. "Espero que não fiquem todos em Lisboa, como infelizmente noutros
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tempos aconteceu", lamenta.

15/23



POSTAL

29/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Retoma do turismo algarvio exige "reforço de inspetores do SEF"
No aeroporto de Faro já há dificuldade em dar resposta ao aumento de passageiros,
alerta o presidente do T urismo do Algarve e a extinção do SEF, a queda do Governo e o
Brexit não estão a ajudar

No aeroporto de Faro, o último fim de semana (23 e 24 de outubro) “foi o melhor, no número de
pessoas desembarcadas, desde 2020, quando começou a pandemia”, adianta ao Expresso, João
Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve. Aterraram 215 voos, que deixaram mais de 30
mil passageiros.

Mas o otimismo é contido.

Mais uma vez, “houve constrangimentos no controlo de passaportes”, lamenta. Por outras palavras:
houve períodos em que se formaram longas filas em frente às boxes dos inspetores do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Com os turistas a serem obrigados a demorados tempos de espera,
sem qualquer distanciamento, num espaço fechado. A situação já acontecera no fim de semana anterior
(15 e 16 de outubro).

O problema é “a crónica falta de inspetores do SEF na região”, reconhece João Fernandes, que alerta
para a necessidade de um reforço de meios antes da retoma em força do turismo mundial, prevista para
a Primavera de 2022.

No entanto, o responsável teme que, depois de a Assembleia da República ter aprovado a extinção do
serviço, apenas no passado dia 22, o processo de transferência das competências do SEF para PSP e
GNR se prolongue “até muito próximo dessa altura”. A (anunciada) dissolução da AR e queda do
Governo também pode atrasar o processo.

“Todos os indicadores apontam para que, a partir de março ou abril do próximo ano, haja um forte
aumento da atividade turística. Se este problema está a acontecer numa época considerada ‘baixa’, não
vai haver meios técnicos e humanos suficientes no aeroporto de Faro para responder às necessidades
dos próximos meses”, reforça João Fernandes.
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A falta de inspetores do SEF no Algarve tornou-se mais evidente depois do Brexit, quando os britânicos
(que representam mais de 40% dos turistas que chegam ao Algarve de avião) passaram a ter de
apresentar o passaporte para entrar em Portugal.

A atual necessidade de verificar os certificados digitais ou testes de Covid-19 aumentou o tempo que
demora para cada passageiro a ‘passar a fronteira’. Quando chegam vários voos em curtos períodos, as
filas tornam-se inevitáveis.

Para ultrapassar os efeitos do Brexit, foram colocados nos aeroportos nacionais eGates (portas
eletrónicas de verificação de passaportes) mas estes, pelo menos em Faro, “ainda não estão a
funcionar”, garante João Fernandes.

Já no verão de 2020 se tinham verificado problemas semelhantes nas chegadas do aeroporto algarvio.
Na altura, a solução passou pela colocação, no apoio aos funcionários do SEF, de estagiários de um
curso de inspetores. Entretanto, terminaram o estágio. Agora, João Fernandes espera que pelo menos
parte dos formados do último curso do SEF, que está a terminar, sejam destinados a Faro.
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Sindicato dos Tripulantes preocupado com chumbo do OE pede
audiência aos partidos políticos
O chumbo do Orçamento do Estado para 2022 coloca em perigo e atrasa a recuperação
da T AP, considera o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. "Este é o
momento para cada um dos partidos assumir as suas responsabilidades", defende.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil está preocupado com o chumbo do Orçamento
do Estado para 2022, considerando que coloca em perigo e atrasa a recuperação da TAP, e pediu uma
audiência aos partidos políticos.

Em comunicado, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) defendeu que os
partidos políticos têm de assumir as suas responsabilidades e defender a manutenção da TAP como
empresa estratégica para o país.

"Face ao atual quadro de indefinição política nacional provocado pelo chumbo do Orçamento do Estado,
e as consequências que daí podem advir para o futuro da TAP, o SNPVAC requereu já uma audiência a
todos os partidos com representação Parlamentar por forma a conhecer a posição de cada um deles.
Este é o momento para cada um dos partidos assumir as suas responsabilidades", sublinham.

O Sindicato lembra o papel decisivo da TAP na economia portuguesa, sobretudo a importância que terá
na recuperação económica pós-pandemia covid-19, como "instrumento insubstituível na recuperação do
turismo, setor essencial no modelo de crescimento português".

De acordo com o sindicato, o atual número de voos e o aumento expectável nos próximos meses, é um
sinal de que a companhia tem futuro e que em circunstâncias normais, e num futuro próximo a
administração se veja obrigada a contratar mais tripulantes para fazer face ao aumento de tráfego
aéreo.

Para o SNPVAC, o chumbo do Orçamento do Estado pela Assembleia da República pode colocar em
perigo e atrasar a recuperação da TAP, prejudicar os seus trabalhadores, nomeadamente os tripulantes,
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que consideram ter sido a classe mais afetada ao logo do processo de reestruturação.

"Pela parte que nos toca o SNPVAC tudo fará para defender a TAP e os seus tripulantes, para que
Portugal e os portugueses não percam um ativo estratégico tão importante para a recuperação
económica do país", conclui o sindicato.

O parlamento 'chumbou' na quarta-feira, na generalidade, o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022)
com os votos contra do PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e IL, abrindo caminho a eleições legislativas
antecipadas.

O PS foi o único partido a votar a favor da proposta orçamental, que mereceu as abstenções do PAN e
das duas deputadas não-inscritas, Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.

Antes da votação, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já tinha avisado que perante um
chumbo do OE2022 iria iniciar "logo, logo, logo a seguir o processo" de dissolução do parlamento e de
convocação de eleições legislativas antecipadas.
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Embratur: “Portugal é um país prioritário para o Brasil” | Ambitur
A Embratur, em parceria com a VBRAT A – Visit Brazil T ravel Association, estiveram em
Lisboa esta semana para dar o “pontapé inicial na retoma da promoção do turismo
brasileiro em Portugal”. Isso mesmo explicou Angela Baltazar, porta-voz da Embratur
desde 2013, que garantiu à Ambitur.pt que “Portugal é um país prioritário para o Brasil, é
um dos principais mercados para nós aqui na Europa”.

A Embratur, em parceria com a VBRATA – Visit Brazil Travel Association, estiveram em Lisboa esta
semana para dar o “pontapé inicial na retoma da promoção do turismo brasileiro em Portugal”. Isso
mesmo explicou Angela Baltazar, porta-voz da Embratur desde 2013, que garantiu à Ambitur.pt que
“Portugal é um país prioritário para o Brasil, é um dos principais mercados para nós aqui na Europa”.

De acordo com os últimos dados de 2019, foram mais de 176 mil os portugueses que estiveram no
Brasil esse ano, o que representou um aumento superior a 21% face a 2018. ” Sabemos que os
portugueses têm interesse em viajar para o Brasil, a maior parte prefere viajar em lazer, uma parte
interessante viaja em negócios e 64% por outros motivos”, esclareceu a responsável, num evento onde
estiveram presentes vários representantes de destinos brasileiros e vários agentes e operadores
turísticos portugueses. A Embratur sabe ainda que os principais interesses dos turistas portugueses
residem em turismo de sol e praia (55,6%) natureza, ecoturismo e aventura (20,4%), e cultura
(20,8%), e, por isso, vai reforçar a oferta em destinos de ecoturismo e destinos naturais.

Angela Baltazar adiantou ainda que, de acordo com os mesmos dados, os destinos que os portugueses
mais visitaram foram Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Foz do Iguaçu. E que mais de 86% dos
viajantes portugueses recomendam o Brasil, com 93% a pretender regressar e 72% a afirmar que já
estiveram no país outras vezes.

Em termos de conectividade aérea, a porta-voz da Agência Brasileira de Promoção Internacional do
Turismo disse haver, neste momento, 58 frequências semanais em voos diretos, das companhias aéreas
TAP, Azul e Latam, entre Lisboa e Brasil, nomeadamente para Maceió, Recife, Fortaleza, Campinas, Belo
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Horizonte, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Ainda no mês de novembro, a Latam oferecerá mais duas
frequências para São Paulo e, em dezembro, será a vez da Azul lançar mais uma para Campinas.

Angela Baltazar confirmou à Ambitur.pt que “o Brasil já está pronto para receber turistas com
segurança”, confirmando a existência de protocolos sanitários rígidos, que estão a ser cumpridos, e
esclarecendo que o país se encontra no 4º lugar do ranking mundial de países que mais vacinam. Além
disso, informou que o Brasil conta com o Selo do Turismo Responsável que pretende diminuir os
impactos da pandemia e preparar o setor para o retorno gradual à atividade, sendo que quem atribui
este selo é o Ministério do Turismo. Neste momento, os estrangeiros já podem entrar no país,
condicionados à realização de um teste antigénio – realizado até 24 horas anteriores ao momento do
embarque – ou de um teste laboratorial PCR – realizado até 72 horas anteriores ao momento do
embarque – com resultado negativo ou não detetável. Para além disto, os passageiros deverão
apresentar um comprovativo do preenchimento da Declaração de Saúde do Viajante – DSV, impresso ou
em suporte eletrónico. A declaração deverá ser preenchida nas vinte quatro horas antes do embarque –
de acordo com as medidas sanitárias aplicadas ao período de estadia no país. E Angela Baltazar confirma
que, em 2022, os eventos internacionais que normalmente chamam muitos turistas ao país, irão
retomar.

Em Portugal, a Embratur pretende apostar na realização e mais roadshows e participar de feiras de
turismo, como é o caso da BTL, onde tradicionalmente já marca presença todos os anos. Além disso,
refere a porta-voz do organismo, existem possibilidades de iniciativas da Embratur através de
patrocínios, algo que já está a acontecer, por exemplo, em Espanha. Outras iniciativas poderão passar
por press trips, principalmente com influenciadores digitais, e fam trips, bem como eventos mais
segmentados e temáticos em mercados como o luxo, cultura ou natureza. “Temos muitos planos de
lançamento de campanhas mas estamos administrando crises”, admite a responsável, referindo-se à
pandemia da Covid-19. Situação aliás que também tem levado ao adiamento de uma decisão sobre a
contratação de alguém a nível local para representar a Embratur em Portugal. “Com a pandemia ficámos
impossibilitados de jogar recursos para o exterior, a urgência era no Brasil”, explica, alertando que só em
julho é que a entidade retomou a promoção no exterior. Por isso, diz, “a questão dos escritórios ainda
não está totalmente definida”.

De qualquer forma, Angela Baltazar confirmou à Ambitur.pt que, pelas conversas que pôde ter com
vários agentes de viagens portugueses durante o jantar oferecido pela VBRATA e a Embratur, há razões
para estar otimista, muitos adiantando que já estão em overbooking para o período do Natal e Fim de
Ano no Brasil. “Percebi um otimismo da parte de todos os que estão aqui esta noite em relação aos
pacotes que têm vendido para o Brasil”, frisou.
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Valência, Capital Europeia do Turismo Inteligente 2022
Um total de 30 candidaturas de 16 países foram apresentadas a esta iniciativa promovida
pela União Europeia para promover o turismo inteligente. Valência foi reconhecida com
este prémio juntamente com Bordeaux (França). Ler mais

Valência foi nomeada esta terça-feira Capital Europeia do Turismo Inteligente 2022. A candidatura da
cidade foi escolhida por um júri da Comissão Europeia, especializado em acessibilidade, sustentabilidade,
digitalização, património cultural e criatividade. O compromisso de Valência em desenvolver projetos que
promovam o turismo inteligente; o trabalho em rede e o incentivo ao desenvolvimento do turismo
inovador, sustentável e inclusivo, levou o júri a optar pela proposta valenciana.

Um total de 30 candidaturas de 16 países diferentes foram submetidas a esta iniciativa, promovida pela
União Europeia. Cidades tais como: Ljubljana (Eslovénia), Copenhaga (Dinamarca), Dublin (Irlanda),
Florença (Itália) e Palma (Espanha) estiveram neste processo de seleção.

O Conselheiro de Turismo da Câmara Municipal de Valência, Emiliano García, mostrou-se muito satisfeito
e afirmou que esta distinção da EU “é um reconhecimento do trabalho no domínio da sustentabilidade
que o destino de Valência está a desenvolver, juntamente com o setor empresarial”. “Valência posiciona-
se como um destino turístico cosmopolita, inteligente e sustentável, ao nível das grandes cidades
turísticas e das capitais europeias. Estamos a liderar projetos pioneiros no campo da sustentabilidade,
tais como o cálculo, certificação e redução de pegadas de carbono e água; ou o desenvolvimento de um
Sistema de Inteligência Turística completo. Estamos a posicionar-nos como destino de filmagens
internacionais graças à criação do Gabinete de Cinema; somos Capital Mundial do Design e,
paralelamente, continuamos a maximizar o valor e a visibilidade do nosso património mais tradicional,
tanto tangível como intangível”, acrescentou.

“Temos uma visão clara de quais são os nossos ativos mais importantes e promovemo-los ao máximo.
Esta notícia é um estímulo para continuar a crescer, para tornar Valência cada vez mais acessível,
sustentável e digitalizada”, concluiu o Presidente da Câmara.

A seleção de Valência como Capital Europeia do Turismo Inteligente será apoiada por especialistas em
comunicação e desenvolvimento de marca ao longo de 2022. Durante o próximo ano, será produzido
um vídeo promocional, uma grande escultura com hashtag será instalada num local de destaque e várias
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atividades promocionais e de visibilidade serão levadas a cabo no âmbito da União Europeia.

Turismo com baixas emissões

Valência desenvolveu a sua estratégia turística sobre o pilar da sustentabilidade, promovendo projetos
que permitem avançar nas ODS. Assim, entre os projetos mais importantes e com maior impacto
económico, social e ambiental está a auditoria da pegada de carbono e água da atividade turística, e o
correspondente plano para a sua redução e compensação com o objetivo de alcançar a neutralidade de
carbono no turismo até 2025.

Uma cidade que se move sem barreiras

Em termos de acessibilidade, destacam-se os esforços feitos para aumentar o espaço dedicado aos
peões, o compromisso com a mobilidade sustentável – com mais de 156 kms de ciclovias -, a
promoção de instalações com equipamento especial e a eliminação de barreiras arquitetónicas, bem
como os projetos desenvolvidos para adaptar a oferta turística às pessoas com mobilidade reduzida

Os projetos que já melhoraram a experiência dos turistas

Em relação à terceira das categorias avaliadas, a digitalização, esta está orientada em duas direções: por
um lado, para a gestão da experiência turística e, por outro, como instrumento de competitividade
empresarial. Assim, foi promovida uma plataforma de dados (SIT-Tourist Intelligence System) para a
tomada de decisões no setor empresarial valenciano, ferramentas de comunicação com turistas
(chatbots), cinco quiosques inteligentes de informação turística – que ajudam os viajantes 24 horas por
dia, 7 dias por semana – bem como experiências de geocaching para descobrir a cidade e alguns dos
seus principais recursos através de aplicações digitais, tais como o Santo Graal.

Disfrutar de Valência 365 días por ano

No que diz respeito ao património cultural, destaca-se o carácter vanguardista e histórico de Valência,
uma cidade cosmopolita e mediterrânica que preserva importantes Sítios do Património Mundial da
Unesco – tanto tangíveis como intangíveis – como as Fallas, a Lonja de la Seda e o Tribunal de las
Aguas. Além da proposta de declarar a Paella como Património Intangível da Humanidade. A candidatura
destaca a agenda cultural relevante da cidade; os reconhecimentos internacionais – como o World
Design Capital 2022 – bem como as sinergias criadas entre as indústrias culturais, criativas e turísticas
que, entre outras, permitiram o desenvolvimento do Gabinete de Cinema de Valência.

Valência é uma cidade vibrante que nunca abranda o ritmo pela sua extraordinária oferta.
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