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“Portugal tem de crescer acima de 3% e mudar de paradigma
nesta década”
Para Portugal mudar do made in para o created in deve “deixar cair” algumas das
indústrias mais trad...

Para Portugal mudar do made in para o created in deve “deixar cair” algumas das indústrias mais
tradicionais?

Não. Passarmos do made in ao created in não quer dizer que vamos deixar de fazer coisas. Esperamos
até fazer mais coisas, pois a industrialização é importante. Temos de fazer mais produtos, temos é de
os fazer com mais valor. A forma de adicionar mais valor é introduzir-lhes conhecimento, qualificações e
inovação. Não vamos começar de início. Temos já, felizmente, muitos exemplos de created in,
capacidade de fazer coisas, mas com uma grande criação de valor, porque inovamos e fazemos coisas
diferentes, porque temos uma forte ligação ao sistema científico e tecnológico. O que não tem ainda é a
escala suficiente para arrastar e ser dominante na economia portuguesa. Tem ainda uma dimensão
incipiente, que depois se reflecte nos níveis de rendimento per capita dos portugueses, bastante
afastados ainda dos países mais desenvolvidos da Europa. Termos um modelo de desenvolvimento que
não conseguiu dar, de forma clara, consistente e consolidada, um salto para o tal patamar do created in.
É preciso romper a armadilha em que estamos presos há duas/três décadas, do chamado país de
rendimento intermédio.

O que falhou?

Tivemos um processo de convergência muito acelerado, e muito bem-sucedido, até ao final dos anos
90. Mas quando o modelo não era apenas trazer multinacionais que fazem bens em série, com base em
mão de obra mais barata, quando tínhamos que passar para outro patamar de competir pela qualidade e
inovação, introdução de conhecimento, transferência de conhecimento das universidades e sistema
científico e tecnológico. Não conseguimos fazer essa passagem.

A inovação poderá ser alcançada nos sectores mais tradicionais como o têxtil e o calçado, ou terá que
ser em novos sectores?

Todos os sectores vão ser importantes. Este estudo não foi feito a pensar em sectores, produtos ou
empresas. Um dos lemas é que as empresas que vão transformar a economia portuguesa ainda não
existem. As políticas devem ser feitas para surgirem essas empresas. Porque essas é que vão ser
inovadoras e vão obrigar aquelas que já existem a serem mais inovadoras e produtivas. Temos dois
grandes desafios pela frente. O envelhecimento é mais lento nos seus impactos, mas não menos
avassalador do que as transições climáticas que se estão a fazer sentir de uma forma muito evidente.
Estes dois desafios societais vão produzir transformações estruturais na economia que são
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avassaladoras, quer do ponto de vista da procura quer do ponto de vista da oferta. O tipo de produtos
que vão ser procurados são completamente diferentes daqueles que já existiam. A estrutura produtiva
também vai ser completamente diferente. Uma população envelhecida, uma população ativa mais
pequena, uma economia baseada em renováveis, uma mobilidade urbana completamente diferente, com
outro tipo de construção. Temos de preparar a nossa economia para responder a estes desafios.

Que sectores podem beneficiar?

Não olhamos para sectores, olhamos para tecnologias. Mas todos os sectores vão ser desafiados e ter
oportunidades para, neste contexto de grande mudança estrutural, aparecerem com propostas de
criação de valor. Ao responderem a esses desafios, a nossa economia, empresas, instituições,
universidades – sozinhas ou em colaboração com multinacionais – vão ter de encontrar produtos e
serviços para responderem a estes desafios. Quando pensarem nesses produtos e serviços novos,
devem pensar de forma global, porque o que nos está a acontecer, seja do ponto de vista do
envelhecimento, seja do ponto de vista das transições climáticas, são tendências globais. A questão do
envelhecimento apanha, pelo menos, todo o hemisfério norte. Se pensarmos na área da saúde, onde vai
aumentar imenso a procura de novas terapêuticas, medicamentos, equipamentos médicos, temos já
algumas indústrias com algum significado nessa área. É importante que tenhamos capacidade de
responder com propostas de terapêuticas, capacidade de produção de medicamentos, serviços de apoio
a essa população, se não teremos um problema seríssimo do ponto de vista social. Quando temos uma
empresa a procurar medicamentos para o tratamento de demências, ou de mobilidade para pessoas
idosas, ou para todas as dimensões da área da saúde e apoio social, são soluções que devem responder
não apenas necessidade da nossa sociedade, mas também do globo, pelo que há aí uma enorme
oportunidade de negócio.

A área da saúde deve ser uma aposta?

Do ponto de vista científico e tecnológico temos uma área de investigação na área das ciências da vida
relevante. Temos mais de 3 mil doutorados nessa área, que estão muito fechados dentro da
universidade e têm um conhecimento que pode ser partilhado com a indústria e os serviços e contribuir
para a resolução dos problemas da sociedade e para a criação de valor. E temos também, na área
farmacêutica e de novas start-ups, muitos casos interessantes que já estão a chamar a atenção de
grandes fundos de investimento da área da “med tech” e que claramente temos de aprofundar e
desenvolver.

E outros sectores?

No estudo praticamente não falamos de turismo, mas tem aqui uma grande oportunidade. O “Florida
model” que sempre se falou em Portugal, só pode ser criador de valor se for pensado com essa
estrutura de serviços de saúde e apoios sociais. Temos excelentes termas em Portugal, com
construções com um charme enorme, mas infelizmente grande parte delas decadentes. Deve ser um
turismo pensado não apenas para os portugueses idosos que vão à procura dessas terapêuticas, mas
para a população europeia.

O estudo faz várias propostas para a melhoria da qualificação dos portugueses. Quais as mais
importantes?

Começando pelo sistema científico e tecnológico, ou ensino superior, se queremos ter um novo
paradigma baseado no created in, a marca Portugal tem de estar associada à capacidade de gerar
conhecimento. E isso está obviamente ligado à qualidade das instituições do ensino superior. É uma
condição necessária, para o sucesso deste paradigma termos, entre as nossas instituições nacionais,
algumas que apareçam como as mais relevantes a nível internacional. Por isso fazemos uma proposta
de, em 2030, Portugal ter uma universidade nas 100 primeiras do mundo no ranking de Xangai.

O que será necessário para lá chegar?

Implica mudar a política do ensino superior em Portugal. Não podemos, com o sistema de financiamento
que temos neste momento. Era mais barato para o país que o financiamento do ensino superior fosse
igual todos os anos. Com o tempo que todos os governos fazem perder, aos professores e aos reitores,
para discutir tostões, o custo é muito superior. Se tivessem concentrados a definir estratégias, sabendo
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que o orçamento da sua instituição vai ser o mesmo, o país ganhava muito mais. Aliás este é um dos
problemas do orçamento em geral.

Como estamos a ver agora ...

Exactamente. Andamos aqui semanas a discutir coisas que não levam a lado nenhum e depois não
estamos a discutir o essencial. Isto implica uma política de financiamento do ensino superior
completamente diferente. Não é o governo que vai dizer em que sectores e quais as universidades que
vão lutar para isso. Temos de ter contratos programa em que as universidades fazem propostas para
atingir esse patamar. Para que em 2030, por exemplo, consigam estar entre as 100 primeiras do
mundo. Isso obviamente implica centenas de milhões de euros, implica uma aposta num número
reduzido de universidades e não pode ser feito com um orçamento que é igual e é repartido de igual
forma por todos. Todas as universidades e politécnicos têm um papel fundamental no desenvolvimento
das regiões e na qualificação dos portugueses. Mas depois precisamos de ter universidades que estão na
linha da frente da produção de conhecimento e, se for para reduzir de uma forma simplista, estão a lutar
pelo nobel. Os investigadores que estão em Portugal estão a lutar pelo Nobel e sabem que têm
condições para o fazer. Neste momento não estão e não tem condições. Isso é logo um óbice enorme
para conseguirmos fazer a transição para o novo paradigma.

Na parte das qualificações, centramos o estudo muito na questão dos CTEM (ciências, tecnologias,
engenharias e matemática), porque estamos a viver a revolução industrial 4.0 e sabemos que a
inovação, a empregabilidade e os salários estão muito ligados a estas áreas. Tal como o tipo de
competências que são cada vez mais importantes no mercado de trabalho e a atração de investimento
direto estrangeiro. Temos uma estagnação, mais uma vez, na formação nesta área. O mundo aumentou
imenso a procura por este tipo de qualificações e nós conseguimos continuar a produzir o mesmo há
décadas. As nossas instituições não reagem à procura.

O que é preciso alterar?

O governo nos últimos anos deu alguma possibilidade às universidades para os cursos com melhores
alunos aumentarem as vagas, mas não há mais dinheiro. Isto é, para os melhores alunos, o governo
não dá mais recursos. É deste tipo de paradoxos que temos de sair. Não faz sentido nenhum que um
aluno que tenha 18, em cursos que fez a matemática ou física para ter acesso, e depois não consegue
entrar. Só abrir vagas é ridículo. Defendemos que seja dada mais flexibilidade às instituições para
aumentar as vagas para responder à procura, mas obviamente dar os incentivos e ter associado a isso
mais orçamento. Não posso ter os melhores alunos e depois dizer não precisam de mais recursos,
porque os melhores alunos não precisam de investimento. Isto deve ser dito desta maneira para se
perceber o absurdo que é sempre aquela dificuldade, que temos em Portugal, de tratar tudo por igual.
Não conseguimos distinguir e dizer que temos aqui alunos brilhantes. Não quer dizer que não temos de
tratar dos outros, mas se calhar os alunos brilhantes, que tiveram 18 ou 19 no acesso ao ensino
superior, merecem um prémio.

A descida do IRC é uma das medidas propostas para atrair IDE. A fiscalidade é a medida mais importante
para alcançar esse objectivo?

Não. A descida do IRC é uma medida simbólica. A mensagem é que Portugal é um país que está no
extremo ocidental da Europa, quando queremos exportar para a Europa temos de suportar custos
adicionais de transporte. Temos algumas desvantagens do ponto de vista daquilo que é todo o contexto
do nosso território, não somos um país desenvolvido e isso traz custos acrescidos de produzir em
Portugal. Há coisas em Portugal que se podem resolver de forma relativamente fácil, damos o exemplo
das alfândegas, que são das mais ineficientes do mundo. Não há nenhuma razão para um país, que é
relativamente periférico, não ter as melhores alfândegas do mundo. Devíamos ter o melhor sistema de
recolha de bagagens do mundo. Sairmos dos aviões e termos logo as bagagens à porta devia ser uma
marca de Portugal. E é ao contrário, devemos ter o pior sistema de recolha de bagagens do mundo. Em
relação ao IRC acontece a mesma coisa, não tem de ser o melhor do mundo, mas não pode ser o pior
do mundo. Termos um IRC elevado não é um problema, mas adicionamos muitos factores de falta de
competitividade. Portugal tem muitas coisas boas, mas a questão é que depois há muitos factores
negativos, por isso vamos lá tirar alguns, que tornem mais fácil mostrar a vantagem de investir em
Portugal. A proposta de redução do IRC está aí com esse objectivo.
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Então como se aumenta o IDE?

Já sabemos há muito tempo que a única forma que temos de crescer é aumentar as exportações. O IDE
é muito importante, mas não é só mais. É que tipo de IDE. Os factores de atracção de IDE mudaram
significativamente nos últimos anos. Hoje, as multinacionais deslocalizam os seus centros de engenharia.
Portugal apanhou essa onda, mas trazer só centros de engenharia para Portugal pode não ser muito
interessante. Os nossos engenheiros, em vez de emigrarem, ficaram em Portugal a trabalhar para a
Mercedes, Google ou Nokia. Mas, se for só isso, o que fica cá é só o salário deles. É bom para o
imobiliário, é bom para as pessoas que ficam a viver neste país fantástico, é bom para o consumo. Mas
do ponto de vista do nosso paradigma created in, isto vale zero. O IDE que alavanca o created in é o que
tem o desenvolvimento de engenharia em Portugal, mas que depois usa esse desenvolvimento para
produzir em Portugal. Há bons exemplos de centros de engenharia em Portugal, mas basicamente o que
estão a fazer é pagar salários. É bom, mas o país não se desenvolve assim. É como os nómadas digitais,
é interessante que eles venham para cá e fiquem cá a viver, mas eles são nómadas, estão a produzir
para o país para onde eles fornecem o serviço. Isto não é nenhum modelo de desenvolvimento para o
país. As pessoas que dizem que os nómadas digitais são uma forma de desenvolver o país não
percebem nada de desenvolvimento e não sabem o que estão a dizer. É uma forma de criar algum valor,
animar o mercado, ter as cidades com pessoas. O modelo é ter o desenvolvimento cá, o engenheiro e o
cientista a trabalhar cá, mas depois o valor que foi gerado ficar cá.

Há exemplos desse modelo em Portugal?

Acontece com a Bosh e a Universidade do Minho. O facto de os centros de engenharia estarem cá é
muito positivo, mas depois temos de alterar a sua natureza. Temos de ter a capacidade de os abordar
como a Universidade do Minho fez à Bosh e dizer porque não vamos fazer aqui coisas diferentes. Há
muito mais coisas made in Braga na Bosh, mas a partir de inovação que foi criada em Braga. Do
conhecimento da Universidade do Minho e dos engenheiros contratados pela Bosh. A Bosh cresceu de
450 milhões para 1,4 mil milhões de euros, cresceu de 2 mil trabalhadores para 4 mil trabalhadores,
desses 2 mil adicionais 600 são engenheiros e 300 só fazem Investigação & desenvolvimento. E estão a
trabalhar no carro do futuro.

Mas há outros exemplos, como o da Critical Software com a BMW, no Porto. Se a BMW tivesse vindo
para Portugal e criado um centro de engenharia para desenvolver o carro do futuro, pagava os salários e
o valor do futuro ficava todo a BMW. O interessante nesta parceira é que a Critical Software que é a
proprietária de imensas tecnologias que estão nos carros da BMW. Quando esta tecnologia é exportada
para todo o mundo na rede logística de distribuição de carros da BMW, o produto criado em Portugal vai
lá.

Mas continuam a ser poucos casos.

Precisamos de mais.

Já falou de Porto e Braga. Quais são as “regiões estrela” que Portugal deve ter?

As grandes tendências globais passam pela afirmação daquilo a que se chamam regiões “superstar”. O
crescimento está muito concentrado num número muito reduzido de regiões, que por exemplo na
Península Ibérica a McKinsey só sinaliza Madrid. Como temos esta grande concentração de talento, de
capital, de infra-estruturas, de instituições de ensino superior numa região geográfica relativamente
delimitada, é muito difícil Portugal fazer a tal transição para o paradigma created in se não tiver uma
região estrela, uma região que também brilhe um pouco internacionalmente. Para a qual os grandes
investidores olham e sabem que para ter uma parceria para determinada tecnologia, para produzir um
determinado componente há ali em Portugal uma região onde há boas infra-estruturas, talento, um
sistema científico e tecnológico capaz, uma administração pública eficiente, que agiliza as coisas e resolve
problemas.

Do ponto de vista geográfico, Porto e Lisboa, Braga e Setúbal, parecem longe porque os nossos
comboios são uma desgraça. Pode pensar nessa região estrela como a região que vai de Setúbal até
Viana do castelo, onde estão 8 milhões de portugueses, onde está 90% da produção científica, onde
está os portos de Lisboa, Leixões, Sines, estão dois aeroportos e teremos de ter um terceiro. Não se
pode tratar o país todo da mesma maneira, o que não quer dizer que não haja cuidado com a coesão.
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Na cabeça de toda a gente Viseu é interior, mas está a uma hora de Aveiro. É muito fácil estar em Aveiro
e colaborar com alguém que está em Leiria ou Lisboa.

Além da ferrovia, há outras infra-estruturas que Portugal deve melhorar de forma urgente?

É fundamental termos uma excelente conectividade aeroportuária e portuária. Temos de ter ligações
aéreas e por porto super-eficientes. Temos uma boa conectividade nessas dimensões, embora
tenhamos fragilidades como por exemplo na área das alfândegas. E não é preciso uma universidade nas
100 melhores do mundo para resolver o problema. Se calhar não basta trabalhar das 9h às 5h, se calhar
temos de trabalhar sete dias por semana. Não podemos ter contentores à espera, as empresas
esforçam-se por exportar e depois ficam com as mercadorias à espera.

Depois há uma ligação, que não é muito falada no estudo onde falamos das ligações ferroviárias internas,
mas é também cada vez mais evidente que precisamos de excelentes ligações ferroviárias para a
Europa. E obviamente a Espanha não vai facilitar-nos a vida. Este é o tipo de pressão que temos de usar
junto da UE. Para termos uma União Europeia em que os países estão integrados, temos de ter
excelentes ligações ferroviárias. A ligação ao centro da Europa continua a ser feita por camião, que seja
pelas portagens que os espanhóis estão a impor, seja por causa do preço do gasóleo, vai deixar de ser
competitivo. Como trabalhamos muitas vezes com margens pequenas, isto pode ser o suficiente para
não conseguirmos exportar.

Quanto tempo vai ser necessário para a economia portuguesa mudar o paradigma?

Claramente fixamos esta década como limite para fazer esta transição. Se em 2030 não tivermos este
paradigma predominante, Portugal vai ficar mesmo preso e já não sei se é só na armadinha do
rendimento intermédio. Pelo facto de não crescermos, podemos cair num ciclo vicioso e teremos um
potencial de crescimento mais baixo. Há coisas que podemos resolver já, mas quando fixamos a meta
de ter uma universidade nas 100 melhores, seria simbólico e estamos a dizer que é o prazo limite. Não
podemos falhar aqui. Não temos mesmo margem, porque a seguir vai ser tudo muito mais difícil, porque
vamos estar mais envelhecidos, vai ser muito mais difícil dar a volta a isto. Por isso tem de ser agora.

Qual é a taxa de crescimento potencial mínima da economia?

Temos de ir para uma taxa de crescimento claramente acima dos 3%. Com os fundos que vamos ter,
com o aumento que estamos a ter nas qualificações, se não tivermos uma taxa de crescimento superior
a 3%, não estamos a conseguir aproveitar o talento que estamos a gerar e não estamos a conseguir
aproveitar os fundos europeus, que por si só vão representar 3% do PIB ao longo destes anos. Têm de
alavancar o crescimento, para claramente nos afirmarmos com um país dinâmico, com potencial, que
atrai talento, que atrai recursos e por isso cresce mais.
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“É melhor ir a eleições do que ter um mau Orçamento do Estado”
O presidente da Douro Azul sublinha que o produto turístico de Portugal “não é
competitivo para os portugueses”, que, pelos “mesmos valores”, preferem viajar para o
estrangeiro
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O espetáculo de fogo de artifício da passagem de ano vai ter
surpresas na Madeira
O espetáculo de fogo de artifício da passagem de ano vai ter surpresas na Madeira

O espetáculo de fogo de artifício da passagem de ano vai ter surpresas na Madeira
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Muitos portugueses viajaram para o Algarve para o fim de
semana prolongado
Muitos portugueses viajaram para o Algarve para o fim de semana prolongado

Muitos portugueses viajaram para o Algarve para o fim de semana prolongado
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AHP debate futuro do turismo em Albufeira
A gigantesca dimensão da tarefa de recuperação do turismo exige esforços adicionais e
uma cooperação estreita entre indivíduos, empresas, estados e instituições
internacionais»

O futuro do turismo vai ser debatido em Albufeira, durante o Congresso da Hotelaria e Turismo
da Associação da Hotelaria de Portugal de 2021, que se vai realizar entre os dias 10 e 12 de
Novembro, no NAU Salgados Palace, em Albufeira.

A temática escolhida, “O Turismo tem Futuro”, é, para os organizadores do evento, «mais do que um
tema, é a certeza de todo o setor».

10/78



«A ambição do 32º Congresso da Hotelaria e Turismo é grande, tal como a responsabilidade: definir os
traços fundamentais do caminho por onde acreditamos irá passar o nosso futuro comum, como
hoteleiros focados na sustentabilidade do negócio, sim, e por isso também como cidadãos totalmente
comprometidos com o planeta e com as pessoas», resume a AHP.

A organização diz ainda que «o turismo atravessou nestes quase 2 anos a mais grave crise económica
de que há memória, e nenhuma nação do Mundo foi poupada aos efeitos devastadores que a Covid-19
desencadeou. Não obstante as medidas tomadas por vários países e organizações para mitigar os
impactos socioeconómicos da crise, e mesmo de estímulo à retoma, a gigantesca dimensão da tarefa de
recuperação do turismo exige esforços adicionais e uma cooperação estreita entre indivíduos, empresas,
estados e instituições internacionais».

O congresso, no qual os interessados ainda se podem inscrever até dia 5 de Novembro, começa no dia
10, às 19h00, com o Get Together. Os dias 11 e 12 de Novembro serão divididos entre sessões
plenárias e sessões paralelas com temáticas urgentes e pertinentes para a retoma e futuro da Hotelaria e
do Turismo.

Os grandes temas em debate são: “O Turismo tem Futuro”, “A importância da acessibilidade aérea na
recuperação do Turismo em Portugal”, “O Financiamento das empresas hoteleiras”, “Algarve: onde estão
as ameaças e as oportunidades?” e “New Start, New Thinking: a visão de quem vem de fora!”.

Haverá ainda três sessões paralelas, uma sobre “Capital Humano – o desafio da década”, outra sobre
“Digitalização das empresas hoteleiras” e a terceira relacionada com a “Sustentabilidade do negócio e a
responsabilidade social das empresas”

O programa pode ser encontrado no site da organização.
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Luís Araújo “Sucesso da TAP é também o do turismo, mas há
outras oportunidades”
T AP e aeroporto de Lisboa são temas incontornáveis para o país. Líder T urismo de
Portugal diz que há muitos contactos com a administração da transportadora e que a
forma de contornar a questão do aeroporto é mostrar que há outros no território
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� Vídeo: Turismo. ″Instabilidade afeta a imagem de qualquer
país mas temos capital de confiança″
Presidente do T urismo de Portugal, Luís Araújo, não teme o impacto do chumbo do
Orçamento do Estado no sector. Papel da T AP pode ser desempenhado por outros?
″Trabalhamos com o que temos em cima da mesa.″

O chumbo do Orçamento do Estado para o próximo ano pode prejudicar o turismo?

Temos bons indicadores de que o turismo continua a crescer, principalmente a procura estrangeira. Se
isso continuar, se continuarmos a apostar no que são os nossos valores e ativos enquanto destino,
vamos conseguir recuperar.

Esta crise política não vai prejudicar a recuperação do turismo?

O que sentimos, e os indicadores que temos vão nessa linha, é que há muita procura pelo destino
Portugal. Do ponto de vista da conectividade aérea - há que ver que dependemos dois terços de turistas
estrangeiros - está a correr muito bem. Esse é o nosso objetivo e foco: continuar a aposta da retoma.

A retoma está imune à crise?

Diria que um estrangeiro não está muito interessado no Orçamento.

Se me pergunta enquanto cidadão, obviamente que é uma preocupação. Mas acredito que
continuaremos a fazer o nosso trabalho no setor do turismo para retornarmos àquilo que foi a atividade
em 2019.

Este chumbo do Orçamento pode ter consequências no Plano Reativar o Turismo (PRT)?

É um plano com 6 mil milhões de euros para seis anos, até 2027. E tem quatro pilares: gerar negócio,
estruturar a oferta ou torná-la mais resistente - nomeadamente com apoios às empresas, que
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representam 50% do PRT -, tem a componente da segurança no consumidor e também nas empresas e
uma parte importante da construção do futuro. É um plano com fundos e verbas não só do Turismo de
Portugal mas também do novo quadro comunitário e do Banco de Fomento. Não está dependente
diretamente do OE. O plano marcha a bom ritmo e acredito que vai ser implementado até 2027.

Como é que está a execução?

Das 52 medidas do plano, à volta de 80% já estão em curso. Algumas já estão concluídas. Lançámos
recentemente o Portugal Events, linha de apoio à realização de eventos, com 5 milhões. O Banco de
Fomento lançou o Plano Retomar com mil milhões de euros de apoio às empresas. Há o Clean and Safe,
versão 2.0, um conjunto de campanhas que estão a ser lançadas e vão continuar nos próximos anos. O
PRT é um plano que tem vindo a avançar - as medidas possíveis - mas muito a ser construído com as
regiões. Tivemos reuniões com praticamente todas as CCDR. E estamos a fazer já a segunda ronda
porque muitos dos fundos vêm do próximo quadro comunitário. Esta é a altura de alinharmos
estratégias e sinergias para implementar algumas das medidas. Por uma razão: o crescimento que
queremos para o setor é diferente consoante as regiões.

Nem o chumbo do OE afeta a imagem de Portugal nem faz perigar a recuperação do turismo?

Qualquer situação, e vemos isso do ponto de vista de comunicação internacional, que gere instabilidade
afeta a imagem. Mas acredito que temos muito capital de confiança enquanto destino, que vamos
continuar a trabalhar e reposicionar e a reconquistar as preferências dos mercados internacionais, que é
o que nos preocupa agora.

2022 será já de normalidade?

A recuperação dos níveis pré-pandemia nas nossas estimativas está prevista para 2023. E 2019 foi o
melhor ano de sempre enquanto destino turístico: 27 milhões de hóspedes, 18,4 mil milhões de euros de
receita, tivemos a taxa de sazonalidade mais baixa de sempre.

Como vão as empresas do setor?

O que se fez ao longo dos últimos 20 meses de investimento e com um conjunto de linhas de
financiamento (2,7 mil milhões de euros) para estas empresas foi para manter a capacidade de resposta
quando essa procura voltasse. Estamos a sentir que está a voltar. Os indicadores são muito positivos.
Até agosto, já temos crescimentos comparativamente com 2020. Ainda estamos longe de 2019.
Regredimos à volta de cinco anos em termos de receitas, mas acredito que até ao final do ano vamos
conseguir cumprir o objetivo de ter 50% das receitas que tivemos em 2019: à volta de 9 mil milhões.

Este trimestre vai ser forte?

Acho que vai. Estamos muito dependentes do que aconteça nos próximos meses no controlo da
pandemia e situações noutros mercados mas a resposta está ser extremamente positiva.

As empresas têm capacidade para manter a chama acesa?

O que sempre dissemos foi: isto é uma situação transitória, os nossos ativos continuam aqui. Muitas
empresas até aproveitaram para fazer pequenas obras e reestruturações para responder ao mercado do
futuro. Os resultados estão a ser positivos. Temos desafios pela frente, alguns até decorrentes da
pandemia, como a questão dos recursos humanos.

Mas são desafios que estamos a trabalhar em conjunto. O que sempre houve foi um diálogo permanente
(...) com associações e empresas para tentar dar as respostas possíveis às situações mais necessárias.
A resposta foi muito positiva, vemos isso porque temos muitas empresas já a retomar negócios, o que
é importante.

O programa Adaptar Turismo já esgotou duas vezes as verbas. Devia ser mais alargado?

O programa Adaptar era uma das medidas previstas no PRT, que iniciou com 5 milhões e passou para 10
milhões. Foi a resposta possível no momento. Há outras medidas previstas no PRT para apoiar as
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empresas, mas não só, para gerar negócio e construir o futuro. Acredito que com outras possibilidades e
oportunidades vamos conseguir dar respostas às empresas.

Antes da pandemia, o setor tinha um problema de falta de recursos humanos. Mantém-se?

Esse problema continua e a questão dos recursos humanos tem de ser vista muito para lá daquilo que é
a questão do vencimento ou da formação. Temos três aspetos que têm de ser acautelados. Um tem
que ver com questão demográfica: em toda a Europa temos uma população cada vez mais envelhecida.
É preciso solucionar a questão demográfica. A segunda com a qualificação de recursos humanos e a
aposta na formação, que é essencial. A terceira com a atratividade. Atratividade que tem que ver com a
componente de benefícios, com as pessoas olharem para o turismo como uma maratona que precisa de
investimento mas que também tem um retorno positivo.

A reestruturação da TAP pode implicar perda de slots. Que efeito pode ter para o turismo?

A TAP tem um papel importantíssimo no turismo nacional, isso é uma certeza absoluta. Temos
trabalhado muito com a TAP nos últimos tempos, mais do que antes.

Refere-se à nova administração?

À nova administração. Tínhamos muitos contactos com a anterior mas temos muito mais com esta. O
sucesso da TAP é também o sucesso do turismo nacional, mas há outras companhias aéreas com as
quais trabalhamos e outras oportunidades que tentamos e conseguimos captar.

Vou dar um exemplo: a Ibéria tem ligações pela primeira vez do hub de Madrid aos cinco aeroportos
nacionais. Pela primeira vez, inclui Lisboa e Porto no programa Stopover para passageiros que chegam a
Madrid. Isto é que é importante: trabalharmos com todas as companhias para todos os aeroportos
nacionais, para reativar a confiança.

O papel da TAP no turismo pode ser feito por outra companhia?

O trabalho que fazemos é com o que temos em cima da mesa e o que temos é uma companhia como a
TAP, que tem tido um papel importantíssimo, nomeadamente no reforço das ligações com EUA e Brasil,
que é essencial. Para nós, é muito positivo ver a retoma das rotas e da capacidade aérea da TAP
também nas ligações que são feitas com Portugal a nível de ligações a diversos mercados. É com isto
que trabalhamos e temos feito um esforço enorme com todas as companhias aéreas.

A TAP apresentou o plano para o inverno IATA e traz mais voos do que no verão, as previsões de rotas
e frequências respondem às necessidades do turismo? Voar para o México faz sentido?

Como presidente do Turismo de Portugal, digo o que sempre dissemos: as rotas que não têm como
objetivo final a captação de turismo para Portugal ou desembarque de turistas aqui não é nossa
prioridade. E não vou entrar se não é importante para o plano de desenvolvimento da companhia. Para
mim o que é importante são as ligações que são feitas e estimular que essas ligações sejam um
sucesso.

Isso significa que voos para o Brasil e EUA são bem vistos mas para outros destinos não tanto?

Voos que trazem turistas para Portugal são voos positivos e bem-vindos. Se me perguntar se
preferíamos ter um voo para a Cidade do México em vez de Cancun, acho que a resposta é óbvia.

Há ainda o problema do aeroporto de Lisboa, que pode demorar 20 anos a fazer - é o que diz o
chairman da ANA. A fatura que o turismo paga por estes atrasos pode condenar o setor?

O problema não é o aeroporto. É a discussão sobre ele. Se tivéssemos um novo estaríamos bem
posicionados do ponto de vista da competitividade. Como sabemos, temos uma porta de entrada
principal do ponto de vista aéreo, que é Lisboa. Uma segunda opção seria sempre muito bem-vinda do
ponto para reforçar capacidade aérea.

Mas o nosso trabalho não está dependente da existência ou não de um segundo aeroporto. Ainda há
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espaço para crescer nos outros aeroportos, em determinadas épocas do ano e do ponto de vista das
receitas.

No caso específico de Lisboa, não haverá consequências graves com esta demora?

O que lhe digo é: Lisboa poderia crescer muito mais se já estivéssemos com planos de arranque para o
novo aeroporto. Não nos podemos esquecer que muitas companhias aéreas decidem as
movimentações com algum tempo de antecedência. Quanto mais depressa tivermos aeroporto a
funcionar mais competitivos seremos.
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JORNAL I

01/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2950

REACH: 14000

Covid-19. Administração Interna mantém regras para viajantes
Medidas estão em vigor até ao final do mês, mas podem mudar consoante evolução da
pandemia
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JORNAL DE NOTÍCIAS

01/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • MUNDO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ZULAY COSTA

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Cidades querem que turismo regresse de forma sustentável
Vários destinos europeus aproveitam pandemia para reforçar medidas de controlo de
fluxos e equilíbrio com residentes, aproveitando tecnologias
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DN

01/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Airbnb compromete-se com Lisboa e Porto. Vai travar festas e
apoiar vizinhos
Ferramenta para travar reservas de alto risco, bloqueio de alojamentos que possam ser
incumpridores e linha de apoio aos vizinhos em português são algumas das medidas que a
Airbnb faz chegar a Lisboa e Porto.

23/78



 

24/78



JORNAL SOL

31/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 62

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 1960

REACH: 27000

Estrangeiros já superam portugueses
Os alojamentos turísticos nacionais registaram 3,03 milhões de dormidas de hóspedes
estrangeiros no mês de setembro, valor que supera as 2,06 milhões de dormidas dos
turistas nacionais
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PÚBLICO

30/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 15000

Parpública sobe lucros e deixa de consolidar contas da TAP
Empresa do Estado detém 30 milhões de euros em obrigações da T AP, e voltou a receber
os juros no ano passado
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DN

02/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • VIVER

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ALEXANDRA COSTA

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Dieter Morszeck investe 6,5 milhões de euros em wine hotel de
luxo
Promover o modo de vida alentejano, proporcionando, em simultâneo serviços premium,
como ter um avião Pilatus PC-12 à disposição dos clientes
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SUL INFORMAÇÃO

02/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • VIDA BOA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

MotoGP, golfe, Zambujo e Pedro Abrunhosa: o muito que há para
ver em Novembro no Algarve
O desporto é o maior destaque do mês
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Portugal Masters, MotoGP, caminhadas e música com António Zambujo e Pedro Abrunhosa. O
Algarve tem, ao longo de Novembro, «dezenas de sugestões que prometem aquecer os dias»
de Outono. 

O desporto é o maior destaque do mês. De 4 a 7 de Novembro, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em
Vilamoura, realiza-se a 15.ª edição do Portugal Masters, torneio de golfe que integra o circuito europeu
da PGA.

Na mesma altura, de 5 a 7, regressa ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, o MotoGP
Grande Prémio do Algarve 2021, um dos maiores eventos de motociclismo do mundo que irá acelerar as
emoções na já mundialmente apelidada “Montanha-Russa Algarvia”.

De 5 a 7 de Novembro, decorre ainda a 4.ª edição do Walk & Art Fest, na aldeia de Barão de São João,
em Lagos. Durante três dias, os amantes da natureza poderão usufruir de caminhadas diárias, atividades
de educação ambiental, workshops técnicos e palestras.

No panorama musical, António Zambujo apresenta-se dia 6 no Teatro das Figuras, em Faro, às 21h30.
Um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música e da língua portuguesas,
Zambujo sobe ao palco ao som de ‘Lote B’, o álbum mais intimista da sua discografia.

Preparado para abraçar novamente as estradas e os grandes palcos, Pedro Abrunhosa convida os
Comité Caviar e parte para mais uma tour, com paragem em Olhão no dia 26, às 21h30, no Auditório
Municipal. Dias depois (dia 30, às 21h00), o Cineteatro Louletano recebe Cuca Roseta, um dos maiores
nomes do fado da atualidade. E em Silves, no dia 5, às 21h30, é a vez de Lado B com Tim, no Teatro
Mascarenhas Gregório.

A Orquestra Clássica do Sul apresenta-se em várias localidades ao longo do mês: Faro (dias 5 e 26),
Lagoa (dia 13), Castro Marim (dia 19), Tavira (dia 20) e Fuzeta (dia 27). Já a Associação Música XXI
organiza mais uma edição do Festival de Órgão do Algarve, de 5 a 28 de Novembro nas Igrejas de Faro,
Portimão, Tavira e Loulé (Boliqueime).

Para os mais pequenos também há espetáculo: a Serena Serenata da Ópera ISTO, que juntará uma
varanda, um pescoço torcido e ouvidos com coração no dia 14, às 11h30, no Teatro das Figuras de
Faro.
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E agora uma grande novidade. Com o propósito de abrir novos caminhos e redes entre artistas,
entidades e público, no último fim de semana de Novembro (de 26 a 28) decorre a 1.ª edição do MOMI
– Festival Internacional de Teatro Físico – Algarve. Organizado pelo JAT – Janela Aberta Teatro, este
festival inédito na região inclui workshops, performances e espetáculos de teatro físico, mimo,
pantomima, máscara, teatro, dança, circo e conta com artistas e companhias de renome em diversos
palcos da cidade de Faro.

Um dos destaques é também o Festival de Batata-doce de Aljezur, que regressa em modo presencial de
26 a 28 de Novembro, sendo um dos maiores festivais gastronómicos de outono do sul do país. Em
Portimão, é a Feira de São Martinho que vai aquecer as barrigas de 5 a 14 de Novembro.

Neste mês há ainda outras opções para quem quer ocupar os tempos livres. Basta consultar toda a
programação no Guia Algarve, uma publicação bilingue (português e inglês) dirigida a residentes e
turistas. Tem uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens,
postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.
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A VOZ DO @LGARVE

02/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

«Guia Algarve» de novembro já está disponível
A edição de novembro do Guia Algarve já está disponível e traz dezenas de sugestões
que prometem aquecer com cultura os dias outonais dos residentes e turistas que vivem
ou passam férias na região. O  calendário de eventos contempla desporto, música,
exposições e festivais e pode ser descarregado gratuitamente aqui.

O desporto é o maior destaque do mês. De 4 a 7 de novembro, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em
Vilamoura, realiza-se a 15.ª edição do Portugal Masters, torneio de golfe que integra o circuito europeu
da PGA. Na mesma altura, de 5 a 7, regressa ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, o
MotoGP Grande Prémio do Algarve 2021, um dos maiores eventos de motociclismo do mundo que irá
acelerar as emoções na já mundialmente apelidada “Montanha-Russa Algarvia”.

De 5 a 7 de novembro decorre ainda a 4.ª edição do Walk & Art Fest, na aldeia de Barão de São João,
em Lagos. Durante três dias, os amantes da natureza poderão usufruir de caminhadas diárias, atividades
de educação ambiental, workshops técnicos e palestras.

No panorama musical, António Zambujo apresenta-se dia 6 no Teatro das Figuras, em Faro, às 21h30.
Um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música e da língua portuguesas,
Zambujo sobe ao palco ao som de ‘Lote B’, o álbum mais intimista da sua discografia.

Preparado para abraçar novamente as estradas e os grandes palcos, Pedro Abrunhosa convida os
Comité Caviar e parte para mais uma tour, com paragem em Olhão no dia 26, pelas 21h30, no Auditório
Municipal. Dias depois (dia 30, às 21h00), o Cineteatro Louletano recebe Cuca Roseta, um dos maiores
nomes do fado da atualidade. E em Silves, no dia 5, pelas 21h30, é a vez de Lado B com Tim, no Teatro
Mascarenhas Gregório.

A Orquestra Clássica do Sul apresenta-se em várias localidades ao longo do mês: Faro (dias 5 e 26),
Lagoa (dia 13), Castro Marim (dia 19), Tavira (dia 20) e Fuzeta (dia 27). Já a Associação Música XXI
organiza mais uma edição do Festival de Órgão do Algarve, de 5 a 28 de novembro nas Igrejas de Faro,
Portimão, Tavira e Loulé (Boliqueime). Para os mais pequenos também há espetáculo: a Serena
Serenata da Ópera ISTO, que juntará uma varanda, um pescoço torcido e ouvidos com coração no dia
14, às 11h30, no Teatro das Figuras de Faro.

E agora uma grande novidade. Com o propósito de abrir novos caminhos e redes entre artistas,
entidades e público, no último fim de semana de novembro (de 26 a 28) decorre a 1.ª edição do MOMI –
Festival Internacional de Teatro Físico – Algarve. Organizado pelo JAT – Janela Aberta Teatro, este
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festival inédito na região inclui workshops, performances e espetáculos de teatro físico, mimo,
pantomima, máscara, teatro, dança, circo e conta com artistas e companhias de renome em diversos
palcos da cidade de Faro.

Em destaque está também o Festival de Batata-doce de Aljezur, que regressa em modo presencial de
26 a 28 de novembro, sendo um dos maiores festivais gastronómicos de outono do sul do país. Em
Portimão, é a Feira de São Martinho que vai aquecer as barrigas de 5 a 14 de novembro.

No mês de novembro há ainda outras opções para quem quer ocupar os tempos livres. Basta consultar
toda a programação no Guia Algarve, uma publicação bilingue (português e inglês) dirigida a residentes e
turistas. Tem uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens,
postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.
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DINHEIRO VIVO

02/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 5976

REACH: -1

Algarve com ″impacto mediático enorme″ e milhares de dormidas
graças ao Moto GP em Portimão
O presidente do T urismo do Algarve afirmou hoje que a região vai beneficiar de um
"impacto mediático enorme" com a realização do Grande Prémio de MotoGP e do Portugal
Masters, que permitirão atingir entre 90.000 a 120.000 dormidas.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este ano uma corrida
do Mundial de motociclismo de velocidade e o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, a 15.ª
edição do Portugal Mastes, a única prova lusa do European Tour de golfe.

Em declarações à agência Lusa, João Fernandes destacou a importância dos grandes eventos
desportivos para a promoção da região e para a atividade turística em época baixa.

"O MotoGP, segundo dados da Dorna [a organização da prova], tem um impacto mediático enorme. Só
através da televisão, chega a 428 milhões de casas. Depois, ao nível de sites, aplicações e redes sociais,
tem 48 milhões de seguidores/subscritores", quantificou o presidente da Região de Turismo do Algarve
(RTA).

João Fernandes salientou também o facto de o Grande Prémio do Algarve de MotoGP já poder contar
com público nas bancadas, depois de levantadas as restrições impostas devido à pandemia de covid-19
e que impediam o acesso de espetadores ao AIA, na primeira prova deste ano, em 18 de abril, e no ano
passado, frisando que isso beneficia as unidades de alojamento da região.

"Estamos a contar ter à volta de 60.000 espetadores, o que nos permitirá ter entre 90.000 a 120.000
dormidas na região, em plena época baixa", estimou, cifrando também um impacto económico na região
de cerca de 40 milhões de euros, "considerando o consumo direto, os gastos com fornecedores locais e
o impacto indireto".

João Fernandes referiu que este Grande Prémio conta também com "o especial interesse de ver o [piloto
português] Miguel Oliveira [da KTM], finalmente, ao vivo, com público, em Portugal" e de ser "a última
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oportunidade para ver o italiano Valentino Rossi" competir, depois de sete vezes campeão do mundo ter
anunciado o fim da carreira.

O presidente da RTA frisou ainda que a prova portuguesa em Portimão, que mereceu a "distinção de
melhor organização do ano anterior", realiza-se no momento em que a região está a "retomar uma
procura externa".

"Neste período acontece também o Portugal Masters, em Vilamoura, e, portanto, temos aqui grandes
eventos a gerar uma procura adicional para a região num período de época baixa", havendo unidades
hoteleiras "que programaram a extensão da sua atividade até à conclusão" destes dois eventos.

Também o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
considerou que os grandes eventos desportivos "são uma mais-valia na promoção turística da região,
devido à sua cobertura mediática internacional, mais importante que a promoção tradicional".

"Estas provas que geram importantes fluxos turísticos para a região, sobretudo nos períodos de menor
procura. Têm uma cobertura mediática que se traduz num impacto mais eficaz e direto junto dos
mercados emissores de turistas do que a promoção tradicional", referiu Elidérico Viegas.

Para o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, as provas dos Mundiais de MotoGP,
Formula1 ou o do circuito europeu de golfe "deviam de ser asseguradas com regularidade para o
Algarve, durante um determinado número de anos, para que fossem institucionalizadas nos calendários
europeus e mundiais".

Assim, estes eventos poderiam "fazer parte da oferta da região", tornando-se num "fator anual de
atratividade e da oferta do turismo do Algarve", considerou aquele dirigente, argumentando que este tipo
de provas não devem "ser feitas de forma desgarrada, mas sim, com regularidade".

Segundo Elidérico Viegas, ainda "não é possível quantificar com exatidão o impacto que os eventos
anteriores tiveram no turismo algarvio, dado terem ocorrido num período de grandes restrições de
público" devido à pandemia da covid-19.

"Sabemos que estas provas são geradoras de fluxos turísticos importantes, não apenas de Espanha,
como de outros países, mas os eventos já realizados não se refletiram na ocupação do Algarve por
terem sido realizados num período com limitação de espetadores", sublinhou.

O dirigente da AHETA perspetiva que a 17.ª e penúltima etapa do Mundial de MotoGP, entre sexta-feira e
domingo, "já sem a limitação de espetadores, possa atrair muitas pessoas de vários países, com
reflexos substanciais na ocupação dos hotéis e empreendimentos turísticos que estão na área de
influência do autódromo, designadamente nas zonas de Portimão, Alvor e de Lagos".

"A não limitação de público é uma boa notícia não só para os organizadores da prova de MotoGP, que
veem aumentar as receitas, como também para a economia da região, nomeadamente, por se realizar
num período de menor procura turística", concluiu.
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MotoGP. Algarve com "impacto mediático enorme" e milhares de
dormidas
Esperam-se cerca de 60.000 espectadores no autódromo de Portimão, e os alojamentos
da região preveem entre 90.000 a 120.000 dormidas.

O presidente do Turismo do Algarve afirmou esta sexta-feira que a região vai beneficiar de um “impacto
mediático enorme” com a realização do Grande Prémio de MotoGP e do Portugal Masters, que
permitirão atingir entre 90.000 a 120.000 dormidas.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este ano uma corrida
do Mundial de motociclismo de velocidade e o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, a 15.ª
edição do Portugal Masters, a única prova lusa do European Tour de golfe.

Em declarações à agência Lusa, João Fernandes destacou a importância dos grandes eventos
desportivos para a promoção da região e para a atividade turística em época baixa.

“O MotoGP, segundo dados da Dorna [a organização da prova], tem um impacto mediático enorme. Só
através da televisão, chega a 428 milhões de casas. Depois, ao nível de sites, aplicações e redes sociais,
tem 48 milhões de seguidores/subscritores”, quantificou o presidente da Região de Turismo do Algarve
(RTA).

João Fernandes salientou também o facto de o Grande Prémio do Algarve de MotoGP já poder contar
com público nas bancadas, depois de levantadas as restrições impostas devido à pandemia de Covid-19
e que impediam o acesso de espetadores ao AIA, na primeira prova deste ano, em 18 de abril, e no ano
passado, frisando que isso beneficia as unidades de alojamento da região.

“Estamos a contar ter à volta de 60.000 espetadores, o que nos permitirá ter entre 90.000 a 120.000
dormidas na região, em plena época baixa“, estimou, cifrando também um impacto económico na região
de cerca de 40 milhões de euros, “considerando o consumo direto, os gastos com fornecedores locais e
o impacto indireto”.

João Fernandes referiu que este Grande Prémio conta também com “o especial interesse de ver o [piloto
português] Miguel Oliveira [da KTM], finalmente, ao vivo, com público, em Portugal” e de ser “a última
oportunidade para ver o italiano Valentino Rossi” competir, depois de sete vezes campeão do mundo ter
anunciado o fim da carreira.

O presidente da RTA frisou ainda que a prova portuguesa em Portimão, que mereceu a “distinção de
melhor organização do ano anterior”, realiza-se no momento em que a região está a “retomar uma
procura externa”.

“Neste período acontece também o Portugal Masters, em Vilamoura, e, portanto, temos aqui grandes
eventos a gerar uma procura adicional para a região num período de época baixa”, havendo unidades
hoteleiras “que programaram a extensão da sua atividade até à conclusão” destes dois eventos.

Também o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
considerou que os grandes eventos desportivos “são uma mais-valia na promoção turística da região,
devido à sua cobertura mediática internacional, mais importante que a promoção tradicional”.

“Estas provas que geram importantes fluxos turísticos para a região, sobretudo nos períodos de menor
procura. Têm uma cobertura mediática que se traduz num impacto mais eficaz e direto junto dos
mercados emissores de turistas do que a promoção tradicional”, referiu Elidérico Viegas.
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Para o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, as provas dos Mundiais de MotoGP,
Formula 1 ou o do circuito europeu de golfe “deviam de ser asseguradas com regularidade para o
Algarve, durante um determinado número de anos, para que fossem institucionalizadas nos calendários
europeus e mundiais”.

Assim, estes eventos poderiam “fazer parte da oferta da região”, tornando-se num “fator anual de
atratividade e da oferta do turismo do Algarve”, considerou aquele dirigente, argumentando que este tipo
de provas não devem “ser feitas de forma desgarrada, mas sim, com regularidade”.

Segundo Elidérico Viegas, ainda “não é possível quantificar com exatidão o impacto que os eventos
anteriores tiveram no turismo algarvio, dado terem ocorrido num período de grandes restrições de
público” devido à pandemia da Covid-19.

“Sabemos que estas provas são geradoras de fluxos turísticos importantes, não apenas de Espanha,
como de outros países, mas os eventos já realizados não se refletiram na ocupação do Algarve por
terem sido realizados num período com limitação de espetadores”, sublinhou.

O dirigente da AHETA perspetiva que a 17.ª e penúltima etapa do Mundial de MotoGP, entre sexta-feira e
domingo, “já sem a limitação de espetadores, possa atrair muitas pessoas de vários países, com
reflexos substanciais na ocupação dos hotéis e empreendimentos turísticos que estão na área de
influência do autódromo, designadamente nas zonas de Portimão, Alvor e de Lagos”.

“A não limitação de público é uma boa notícia não só para os organizadores da prova de MotoGP, que
veem aumentar as receitas, como também para a economia da região, nomeadamente, por se realizar
num período de menor procura turística”, concluiu.
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MotoGP. Algarve com "impacto mediático enorme" e milhares de
dormidas
Esperam-se cerca de 60.000 espectadores no autódromo de Portimão, e os alojamentos
da região preveem entre 90.000 a 120.000 dormidas.

 

O presidente do Turismo do Algarve afirmou esta sexta-feira que a região vai beneficiar de um “impacto
mediático enorme” com a realização do Grande Prémio de MotoGP e do Portugal Masters, que
permitirão atingir entre 90.000 a 120.000 dormidas.

 
O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este ano uma corrida
do Mundial de motociclismo de velocidade e o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, a 15.ª
edição do Portugal Masters, a única prova lusa do European Tour de golfe.

Em declarações à agência Lusa, João Fernandes destacou a importância dos grandes eventos
desportivos para a promoção da região e para a atividade turística em época baixa.
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“O MotoGP, segundo dados da Dorna [a organização da prova], tem um impacto mediático enorme. Só
através da televisão, chega a 428 milhões de casas. Depois, ao nível de sites, aplicações e redes
sociais, tem 48 milhões de seguidores/subscritores”, quantificou o presidente da Região de Turismo
do Algarve (RTA). 

João Fernandes salientou também o facto de o Grande Prémio do Algarve de MotoGP já poder contar
com público nas bancadas, depois de levantadas as restrições impostas devido à pandemia de Covid-19
e que impediam o acesso de espetadores ao AIA, na primeira prova deste ano, em 18 de abril, e no ano
passado, frisando que isso beneficia as unidades de alojamento da região.

“Estamos a contar ter à volta de 60.000 espetadores, o que nos permitirá ter entre 90.000 a
120.000 dormidas na região, em plena época baixa“, estimou, cifrando também um impacto
económico na região de cerca de 40 milhões de euros, “considerando o consumo direto, os gastos com
fornecedores locais e o impacto indireto”.

João Fernandes referiu que este Grande Prémio conta também com “o especial interesse de ver o
[piloto português] Miguel Oliveira [da KTM], finalmente, ao vivo, com público, em Portugal” e de
ser “a última oportunidade para ver o italiano Valentino Rossi” competir, depois de sete vezes
campeão do mundo ter anunciado o fim da carreira.

 

O presidente da RTA frisou ainda que a prova portuguesa em Portimão, que mereceu a “distinção de
melhor organização do ano anterior”, realiza-se no momento em que a região está a “retomar uma
procura externa”.

“Neste período acontece também o Portugal Masters, em Vilamoura, e, portanto, temos aqui grandes
eventos a gerar uma procura adicional para a região num período de época baixa”, havendo unidades
hoteleiras “que programaram a extensão da sua atividade até à conclusão” destes dois eventos.

Também o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
considerou que os grandes eventos desportivos “são uma mais-valia na promoção turística da região,
devido à sua cobertura mediática internacional, mais importante que a promoção tradicional”.

“Estas provas que geram importantes fluxos turísticos para a região, sobretudo nos períodos de menor
procura. Têm uma cobertura mediática que se traduz num impacto mais eficaz e direto junto dos
mercados emissores de turistas do que a promoção tradicional”, referiu Elidérico Viegas. 

Para o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, as provas dos Mundiais de MotoGP,
Formula 1 ou o do circuito europeu de golfe “deviam de ser asseguradas com regularidade para o
Algarve, durante um determinado número de anos, para que fossem institucionalizadas nos calendários
europeus e mundiais”.

Assim, estes eventos poderiam “fazer parte da oferta da região”, tornando-se num “fator anual de
atratividade e da oferta do turismo do Algarve”, considerou aquele dirigente, argumentando que este tipo
de provas não devem “ser feitas de forma desgarrada, mas sim, com regularidade”.

Segundo Elidérico Viegas, ainda “não é possível quantificar com exatidão o impacto que os eventos
anteriores tiveram no turismo algarvio, dado terem ocorrido num período de grandes restrições de
público” devido à pandemia da Covid-19.

“Sabemos que estas provas são geradoras de fluxos turísticos importantes, não apenas de Espanha,
como de outros países, mas os eventos já realizados não se refletiram na ocupação do Algarve por
terem sido realizados num período com limitação de espetadores”, sublinhou.

O dirigente da AHETA perspetiva que a 17.ª e penúltima etapa do Mundial de MotoGP, entre sexta-feira e
domingo, “já sem a limitação de espetadores, possa atrair muitas pessoas de vários países, com
reflexos substanciais na ocupação dos hotéis e empreendimentos turísticos que estão na área de
influência do autódromo, designadamente nas zonas de Portimão, Alvor e de Lagos”.

“A não limitação de público é uma boa notícia não só para os organizadores da prova de MotoGP, que
veem aumentar as receitas, como também para a economia da região, nomeadamente, por se realizar
num período de menor procura turística”, concluiu.

https://observador.pt/2021/11/02/motogp-algarve-com-impacto-mediatico-enorme-e-milhares-de-
dormidas/
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MotoGP causa "impacto mediático enorme" e milhares de
dormidas no Algarve
Presidente do Turismo do Algarve prevê entre 90 mil a 120 mil dormidas na região

O presidente do Turismo do Algarve afirmou esta terça-feira que a região vai beneficiar de um "impacto
mediático enorme" com a realização do Grande Prémio de MotoGP e do Portugal Masters, que
permitirão atingir entre 90.000 a 120.000 dormidas.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este ano uma corrida
do Mundial de motociclismo de velocidade e o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, a 15.ª
edição do Portugal Mastes, a única prova lusa do European Tour de golfe.

Em declarações à agência Lusa, João Fernandes destacou a importância dos grandes eventos
desportivos para a promoção da região e para a atividade turística em época baixa.

"O MotoGP, segundo dados da Dorna [a organização da prova], tem um impacto mediático
enorme. Só através da televisão, chega a 428 milhões de casas. Depois, ao nível de sites,
aplicações e redes sociais, tem 48 milhões de seguidores/subscritores", quantificou o presidente
da Região de Turismo do Algarve (RTA).

João Fernandes salientou também o facto de o Grande Prémio do Algarve de MotoGP já poder contar
com público nas bancadas, depois de levantadas as restrições impostas devido à pandemia de covid-19
e que impediam o acesso de espetadores ao AIA, na primeira prova deste ano, em 18 de abril, e no ano
passado, frisando que isso beneficia as unidades de alojamento da região.

"Estamos a contar ter à volta de 60.000 espetadores, o que nos permitirá ter entre 90.000 a
120.000 dormidas na região, em plena época baixa", estimou, cifrando também um impacto
económico na região de cerca de 40 milhões de euros, "considerando o consumo direto, os gastos
com fornecedores locais e o impacto indireto".
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João Fernandes referiu que este Grande Prémio conta também com "o especial interesse de ver o
[piloto português] Miguel Oliveira [da KTM], finalmente, ao vivo, com público, em Portugal" e de
ser "a última oportunidade para ver o italiano Valentino Rossi" competir, depois de sete vezes
campeão do mundo ter anunciado o fim da carreira.

O presidente da RTA frisou ainda que a prova portuguesa em Portimão, que mereceu a "distinção de
melhor organização do ano anterior", realiza-se no momento em que a região está a "retomar uma
procura externa".

"Neste período acontece também o Portugal Masters, em Vilamoura, e, portanto, temos aqui
grandes eventos a gerar uma procura adicional para a região num período de época baixa",
havendo unidades hoteleiras "que programaram a extensão da sua atividade até à conclusão" destes
dois eventos.

Também o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
considerou que os grandes eventos desportivos "são uma mais-valia na promoção turística da região,
devido à sua cobertura mediática internacional, mais importante que a promoção tradicional".

"Estas provas que geram importantes fluxos turísticos para a região, sobretudo nos períodos
de menor procura. Têm uma cobertura mediática que se traduz num impacto mais eficaz e
direto junto dos mercados emissores de turistas do que a promoção tradicional", referiu Elidérico
Viegas. 

Para o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, as provas dos Mundiais de MotoGP,
Formula1 ou o do circuito europeu de golfe "deviam de ser asseguradas com regularidade para o
Algarve, durante um determinado número de anos, para que fossem institucionalizadas nos
calendários europeus e mundiais".

Assim, estes eventos poderiam "fazer parte da oferta da região", tornando-se num "fator anual de
atratividade e da oferta do turismo do Algarve", considerou aquele dirigente, argumentando que este tipo
de provas não devem "ser feitas de forma desgarrada, mas sim, com regularidade".

Segundo Elidérico Viegas, ainda "não é possível quantificar com exatidão o impacto que os eventos
anteriores tiveram no turismo algarvio, dado terem ocorrido num período de grandes restrições de
público" devido à pandemia da covid-19.

"Sabemos que estas provas são geradoras de fluxos turísticos importantes, não apenas de
Espanha, como de outros países, mas os eventos já realizados não se refletiram na ocupação
do Algarve por terem sido realizados num período com limitação de espetadores", sublinhou.

O dirigente da AHETA perspetiva que a 17.ª e penúltima etapa do Mundial de MotoGP, entre sexta-feira e
domingo, "já sem a limitação de espetadores, possa atrair muitas pessoas de vários países,
com reflexos substanciais na ocupação dos hotéis e empreendimentos turísticos que estão na
área de influência do autódromo, designadamente nas zonas de Portimão, Alvor e de Lagos". 

"A não limitação de público é uma boa notícia não só para os organizadores da prova de
MotoGP, que veem aumentar as receitas, como também para a economia da região,
nomeadamente, por se realizar num período de menor procura turística", concluiu.

https://www.dn.pt/desporto/motogp-causa-impacto-mediatico-enorme-e-milhares-de-dormidas-no-
algarve-14278943.html
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MOTOGP EM PORTIMÃO: FINALMENTE COM PÚBLICO
“O que aconteceu na F1 é absolutamente inaceitável”. Foi com estas palavras que o
Primeiro-Ministro, António Costa, acabou com as esperanças de haver público no Grande
Prémio MEO de Portugal de MotoGP, em 2020, primeira corrida no Algarve, que foi ganha
por Miguel Oliveira.

 

“O que aconteceu na F1 é absolutamente inaceitável”. Foi com estas palavras que o Primeiro-Ministro,
António Costa, acabou com as esperanças de haver público no Grande Prémio MEO de Portugal de
MotoGP, em 2020, primeira corrida no Algarve, que foi ganha por Miguel Oliveira.
O Grande Prémio 888 de Portugal, realizado em abril deste ano, também não teve. Ainda não havia
espetadores nos espetáculos desportivos devido à pandemia.

Mas agora vai haver. São esperados cerca de 60 mil espectadores no GP Algarve, evento que se realiza
no próximo fim de semana no Algarve, penúltima prova do Mundial de Motociclismo.
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Como se pode calcular, o presidente do Turismo do Algarve já veio dizer que a região vai beneficiar de
um “impacto mediático enorme” com a realização do Grande Prémio de MotoGP e do Portugal Masters,
que permitirão atingir entre 90.000 a 120.000 dormidas nesse hiato e em declarações à agência Lusa,
João Fernandes destacou a importância destes eventos desportivos para a promoção da região e para a
atividade turística em época baixa: “O MotoGP, segundo dados da Dorna tem um impacto mediático
enorme. Só através da televisão, chega a 428 milhões de casas. Depois, ao nível de sites, aplicações e
redes sociais, tem 48 milhões de seguidores/subscritores”, quantificou o presidente da Região de
Turismo do Algarve (RTA).

 

Levantadas as restrições, o Grande Prémio do Algarve de MotoGP já pode contar com público nas
bancadas, e nesse contexto são esperados cerca de 60.000 espectadores, o que significará um impacto
económico na região de cerca de 40 milhões de euros, considerando o consumo direto, os gastos com
fornecedores locais e o impacto indireto.

Se quiser ir ver ao vivo, saiba aqui tudo o que precisa, os bilhetes custam entre 85€ e 190€: CLIQUE
AQUI

https://motogp.meoblueticket.pt/Evento?IdEvento=5621

 

motosport.com.pt/moto-gp/motogp-em-portimao-finalmente-com-publico/
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MotoGP/Portugal: Algarve com "impacto mediático enorme" e
milhares de dormidas
O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este
ano uma corrida do Mundial de motociclismo de velocidade e o Dom Pedro Victoria Golf
Course, em Vilamoura, a 15.ª edição do Portugal Mastes, a única prova lusa do European
Tour de golfe

O presidente do Turismo do Algarve afirmou hoje que a região vai beneficiar de um “impacto mediático
enorme” com a realização do Grande Prémio de MotoGP e do Portugal Masters, que permitirão atingir
entre 90.000 a 120.000 dormidas.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este ano uma corrida
do Mundial de motociclismo de velocidade e o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, a 15.ª
edição do Portugal Mastes, a única prova lusa do European Tour de golfe.

Em declarações à agência Lusa, João Fernandes destacou a importância dos grandes eventos
desportivos para a promoção da região e para a atividade turística em época baixa.

“O MotoGP, segundo dados da Dorna [a organização da prova], tem um impacto mediático enorme. Só
através da televisão, chega a 428 milhões de casas. Depois, ao nível de sites, aplicações e redes sociais,
tem 48 milhões de seguidores/subscritores”, quantificou o presidente da Região de Turismo do Algarve
(RTA).

João Fernandes salientou também o facto de o Grande Prémio do Algarve de MotoGP já poder contar
com público nas bancadas, depois de levantadas as restrições impostas devido à pandemia de covid-19
e que impediam o acesso de espetadores ao AIA, na primeira prova deste ano, em 18 de abril, e no ano
passado, frisando que isso beneficia as unidades de alojamento da região.

“Estamos a contar ter à volta de 60.000 espetadores, o que nos permitirá ter entre 90.000 a 120.000
dormidas na região, em plena época baixa”, estimou, cifrando também um impacto económico na região
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de cerca de 40 milhões de euros, “considerando o consumo direto, os gastos com fornecedores locais e
o impacto indireto”.

João Fernandes referiu que este Grande Prémio conta também com “o especial interesse de ver o [piloto
português] Miguel Oliveira [da KTM], finalmente, ao vivo, com público, em Portugal” e de ser “a última
oportunidade para ver o italiano Valentino Rossi” competir, depois de sete vezes campeão do mundo ter
anunciado o fim da carreira.

O presidente da RTA frisou ainda que a prova portuguesa em Portimão, que mereceu a “distinção de
melhor organização do ano anterior”, realiza-se no momento em que a região está a “retomar uma
procura externa”.

“Neste período acontece também o Portugal Masters, em Vilamoura, e, portanto, temos aqui grandes
eventos a gerar uma procura adicional para a região num período de época baixa”, havendo unidades
hoteleiras “que programaram a extensão da sua atividade até à conclusão” destes dois eventos.

Também o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
considerou que os grandes eventos desportivos “são uma mais-valia na promoção turística da região,
devido à sua cobertura mediática internacional, mais importante que a promoção tradicional”.

“Estas provas que geram importantes fluxos turísticos para a região, sobretudo nos períodos de menor
procura. Têm uma cobertura mediática que se traduz num impacto mais eficaz e direto junto dos
mercados emissores de turistas do que a promoção tradicional”, referiu Elidérico Viegas.

Para o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, as provas dos Mundiais de MotoGP,
Formula1 ou o do circuito europeu de golfe “deviam de ser asseguradas com regularidade para o
Algarve, durante um determinado número de anos, para que fossem institucionalizadas nos calendários
europeus e mundiais”.

Assim, estes eventos poderiam “fazer parte da oferta da região”, tornando-se num “fator anual de
atratividade e da oferta do turismo do Algarve”, considerou aquele dirigente, argumentando que este tipo
de provas não devem “ser feitas de forma desgarrada, mas sim, com regularidade”.

Segundo Elidérico Viegas, ainda “não é possível quantificar com exatidão o impacto que os eventos
anteriores tiveram no turismo algarvio, dado terem ocorrido num período de grandes restrições de
público” devido à pandemia da covid-19.

“Sabemos que estas provas são geradoras de fluxos turísticos importantes, não apenas de Espanha,
como de outros países, mas os eventos já realizados não se refletiram na ocupação do Algarve por
terem sido realizados num período com limitação de espetadores”, sublinhou.

O dirigente da AHETA perspetiva que a 17.ª e penúltima etapa do Mundial de MotoGP, entre sexta-feira e
domingo, “já sem a limitação de espetadores, possa atrair muitas pessoas de vários países, com
reflexos substanciais na ocupação dos hotéis e empreendimentos turísticos que estão na área de
influência do autódromo, designadamente nas zonas de Portimão, Alvor e de Lagos”.

“A não limitação de público é uma boa notícia não só para os organizadores da prova de MotoGP, que
veem aumentar as receitas, como também para a economia da região, nomeadamente, por se realizar
num período de menor procura turística”, concluiu.
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MotoGP. Algarve com "impacto mediático enorme" e milhares de
dormidas
O presidente do T urismo do Algarve afirmou hoje que a região vai beneficiar de um
"impacto mediático enorme" com a realização do Grande Prémio de MotoGP e do Portugal
Masters, que permitirão atingir entre 90.000 a 120.000 dormidas.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este ano uma corrida
do Mundial de motociclismo de velocidade e o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, a 15.ª
edição do Portugal Mastes, a única prova lusa do European Tour de golfe.

Em declarações à agência Lusa, João Fernandes destacou a importância dos grandes eventos
desportivos para a promoção da região e para a atividade turística em época baixa.

"O MotoGP, segundo dados da Dorna [a organização da prova], tem um impacto mediático enorme. Só
através da televisão, chega a 428 milhões de casas. Depois, ao nível de sites, aplicações e redes sociais,
tem 48 milhões de seguidores/subscritores", quantificou o presidente da Região de Turismo do Algarve
(RTA).

João Fernandes salientou também o facto de o Grande Prémio do Algarve de MotoGP já poder contar
com público nas bancadas, depois de levantadas as restrições impostas devido à pandemia de covid-19
e que impediam o acesso de espetadores ao AIA, na primeira prova deste ano, em 18 de abril, e no ano
passado, frisando que isso beneficia as unidades de alojamento da região.

"Estamos a contar ter à volta de 60.000 espetadores, o que nos permitirá ter entre 90.000 a 120.000
dormidas na região, em plena época baixa", estimou, cifrando também um impacto económico na região
de cerca de 40 milhões de euros, "considerando o consumo direto, os gastos com fornecedores locais e
o impacto indireto".

46/78



João Fernandes referiu que este Grande Prémio conta também com "o especial interesse de ver o [piloto
português] Miguel Oliveira [da KTM], finalmente, ao vivo, com público, em Portugal" e de ser "a última
oportunidade para ver o italiano Valentino Rossi" competir, depois de sete vezes campeão do mundo ter
anunciado o fim da carreira.

O presidente da RTA frisou ainda que a prova portuguesa em Portimão, que mereceu a "distinção de
melhor organização do ano anterior", realiza-se no momento em que a região está a "retomar uma
procura externa".

"Neste período acontece também o Portugal Masters, em Vilamoura, e, portanto, temos aqui grandes
eventos a gerar uma procura adicional para a região num período de época baixa", havendo unidades
hoteleiras "que programaram a extensão da sua atividade até à conclusão" destes dois eventos.

Também o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
considerou que os grandes eventos desportivos "são uma mais-valia na promoção turística da região,
devido à sua cobertura mediática internacional, mais importante que a promoção tradicional".

"Estas provas que geram importantes fluxos turísticos para a região, sobretudo nos períodos de menor
procura. Têm uma cobertura mediática que se traduz num impacto mais eficaz e direto junto dos
mercados emissores de turistas do que a promoção tradicional", referiu Elidérico Viegas.

Para o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, as provas dos Mundiais de MotoGP,
Formula1 ou o do circuito europeu de golfe "deviam de ser asseguradas com regularidade para o
Algarve, durante um determinado número de anos, para que fossem institucionalizadas nos calendários
europeus e mundiais".

Assim, estes eventos poderiam "fazer parte da oferta da região", tornando-se num "fator anual de
atratividade e da oferta do turismo do Algarve", considerou aquele dirigente, argumentando que este tipo
de provas não devem "ser feitas de forma desgarrada, mas sim, com regularidade".

Segundo Elidérico Viegas, ainda "não é possível quantificar com exatidão o impacto que os eventos
anteriores tiveram no turismo algarvio, dado terem ocorrido num período de grandes restrições de
público" devido à pandemia da covid-19.

"Sabemos que estas provas são geradoras de fluxos turísticos importantes, não apenas de Espanha,
como de outros países, mas os eventos já realizados não se refletiram na ocupação do Algarve por
terem sido realizados num período com limitação de espetadores", sublinhou.

O dirigente da AHETA perspetiva que a 17.ª e penúltima etapa do Mundial de MotoGP, entre sexta-feira e
domingo, "já sem a limitação de espetadores, possa atrair muitas pessoas de vários países, com
reflexos substanciais na ocupação dos hotéis e empreendimentos turísticos que estão na área de
influência do autódromo, designadamente nas zonas de Portimão, Alvor e de Lagos".

"A não limitação de público é uma boa notícia não só para os organizadores da prova de MotoGP, que
veem aumentar as receitas, como também para a economia da região, nomeadamente, por se realizar
num período de menor procura turística", concluiu.

Leia Também: Sporting de Braga tenta garantir apuramento frente ao Ludogorets
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Impacto no Algarve: ″MotoGP, só através da televisão, chega a
428 milhões de casas″
Presidente do T urismo do Algarve aborda a presença do MotoGP no Algarve, mas
também o Portugal Masters em golfe.

Presidente do Turismo do Algarve aborda a presença do MotoGP no Algarve, mas também o Portugal
Masters em golfe.

O presidente do Turismo do Algarve afirmou esta terça-feira que a região vai beneficiar de um "impacto
mediático enorme" com a realização do Grande Prémio de MotoGP e do Portugal Masters, que
permitirão atingir entre 90.000 a 120.000 dormidas.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este ano uma corrida
do Mundial de motociclismo de velocidade e o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, a 15.ª
edição do Portugal Mastes, a única prova lusa do European Tour de golfe.

Em declarações à agência Lusa, João Fernandes destacou a importância dos grandes eventos
desportivos para a promoção da região e para a atividade turística em época baixa.

"O MotoGP, segundo dados da Dorna [a organização da prova], tem um impacto mediático enorme. Só
através da televisão, chega a 428 milhões de casas. Depois, ao nível de sites, aplicações e redes sociais,
tem 48 milhões de seguidores/subscritores", quantificou o presidente da Região de Turismo do Algarve
(RTA).

João Fernandes salientou também o facto de o Grande Prémio do Algarve de MotoGP já poder contar
com público nas bancadas, depois de levantadas as restrições impostas devido à pandemia de covid-19
e que impediam o acesso de espetadores ao AIA, na primeira prova deste ano, em 18 de abril, e no ano
passado, frisando que isso beneficia as unidades de alojamento da região.

"Estamos a contar ter à volta de 60.000 espectadores, o que nos permitirá ter entre 90.000 a 120.000
dormidas na região, em plena época baixa", estimou, cifrando também um impacto económico na região

48/78



de cerca de 40 milhões de euros, "considerando o consumo direto, os gastos com fornecedores locais e
o impacto indireto".

João Fernandes referiu que este Grande Prémio conta também com "o especial interesse de ver o [piloto
português] Miguel Oliveira [da KTM], finalmente, ao vivo, com público, em Portugal" e de ser "a última
oportunidade para ver o italiano Valentino Rossi" competir, depois de sete vezes campeão do mundo ter
anunciado o fim da carreira.

O presidente da RTA frisou ainda que a prova portuguesa em Portimão, que mereceu a "distinção de
melhor organização do ano anterior", realiza-se no momento em que a região está a "retomar uma
procura externa".

"Neste período acontece também o Portugal Masters, em Vilamoura, e, portanto, temos aqui grandes
eventos a gerar uma procura adicional para a região num período de época baixa", havendo unidades
hoteleiras "que programaram a extensão da sua atividade até à conclusão" destes dois eventos.

Também o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
considerou que os grandes eventos desportivos "são uma mais-valia na promoção turística da região,
devido à sua cobertura mediática internacional, mais importante que a promoção tradicional".

"Estas provas geram importantes fluxos turísticos para a região, sobretudo nos períodos de menor
procura. Têm uma cobertura mediática que se traduz num impacto mais eficaz e direto junto dos
mercados emissores de turistas do que a promoção tradicional", referiu Elidérico Viegas.

Para o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, as provas dos Mundiais de MotoGP,
Formula1 ou o do circuito europeu de golfe "deviam de ser asseguradas com regularidade para o
Algarve, durante um determinado número de anos, para que fossem institucionalizadas nos calendários
europeus e mundiais".

Assim, estes eventos poderiam "fazer parte da oferta da região", tornando-se num "fator anual de
atratividade e da oferta do turismo do Algarve", considerou aquele dirigente, argumentando que este tipo
de provas não devem "ser feitas de forma desgarrada, mas sim, com regularidade".

Segundo Elidérico Viegas, ainda "não é possível quantificar com exatidão o impacto que os eventos
anteriores tiveram no turismo algarvio, dado terem ocorrido num período de grandes restrições de
público" devido à pandemia da covid-19.

"Sabemos que estas provas são geradoras de fluxos turísticos importantes, não apenas de Espanha,
como de outros países, mas os eventos já realizados não se refletiram na ocupação do Algarve por
terem sido realizados num período com limitação de espetadores", sublinhou.

O dirigente da AHETA perspetiva que a 17.ª e penúltima etapa do Mundial de MotoGP, entre sexta-feira e
domingo, "já sem a limitação de espetadores, possa atrair muitas pessoas de vários países, com
reflexos substanciais na ocupação dos hotéis e empreendimentos turísticos que estão na área de
influência do autódromo, designadamente nas zonas de Portimão, Alvor e de Lagos".

"A não limitação de público é uma boa notícia não só para os organizadores da prova de MotoGP, que
veem aumentar as receitas, como também para a economia da região, nomeadamente, por se realizar
num período de menor procura turística", concluiu.
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MotoGP/Portugal: Algarve com “impacto mediático enorme” e
milhares de dormidas
O presidente do T urismo do Algarve afirmou hoje que a região vai beneficiar de um
"impacto mediático enorme" com a realização do Grande Prémio de MotoGP e do Portugal
Masters, que permitirão atingir entre 90.000 a 120.000 dormidas

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este ano uma corrida
do Mundial de motociclismo de velocidade e o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, a 15.ª
edição do Portugal Mastes, a única prova lusa do European Tour de golfe.

Em declarações à agência Lusa, João Fernandes destacou a importância dos grandes eventos
desportivos para a promoção da região e para a atividade turística em época baixa.

“O MotoGP, segundo dados da Dorna [a organização da prova], tem um impacto mediático enorme. Só
através da televisão, chega a 428 milhões de casas. Depois, ao nível de sites, aplicações e redes sociais,
tem 48 milhões de seguidores/subscritores”, quantificou o presidente da Região de Turismo do Algarve
(RTA).

João Fernandes salientou também o facto de o Grande Prémio do Algarve de MotoGP já poder contar
com público nas bancadas, depois de levantadas as restrições impostas devido à pandemia de covid-19
e que impediam o acesso de espetadores ao AIA, na primeira prova deste ano, em 18 de abril, e no ano
passado, frisando que isso beneficia as unidades de alojamento da região.

“Estamos a contar ter à volta de 60.000 espetadores, o que nos permitirá ter entre 90.000 a 120.000
dormidas na região, em plena época baixa”, estimou, cifrando também um impacto económico na região
de cerca de 40 milhões de euros, “considerando o consumo direto, os gastos com fornecedores locais e
o impacto indireto”.

João Fernandes referiu que este Grande Prémio conta também com “o especial interesse de ver o [piloto
português] Miguel Oliveira [da KTM], finalmente, ao vivo, com público, em Portugal” e de ser “a última
oportunidade para ver o italiano Valentino Rossi” competir, depois de sete vezes campeão do mundo ter
anunciado o fim da carreira.

O presidente da RTA frisou ainda que a prova portuguesa em Portimão, que mereceu a “distinção de
melhor organização do ano anterior”, realiza-se no momento em que a região está a “retomar uma
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procura externa”.

“Neste período acontece também o Portugal Masters, em Vilamoura, e, portanto, temos aqui grandes
eventos a gerar uma procura adicional para a região num período de época baixa”, havendo unidades
hoteleiras “que programaram a extensão da sua atividade até à conclusão” destes dois eventos.

Também o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
considerou que os grandes eventos desportivos “são uma mais-valia na promoção turística da região,
devido à sua cobertura mediática internacional, mais importante que a promoção tradicional”.

“Estas provas que geram importantes fluxos turísticos para a região, sobretudo nos períodos de menor
procura. Têm uma cobertura mediática que se traduz num impacto mais eficaz e direto junto dos
mercados emissores de turistas do que a promoção tradicional”, referiu Elidérico Viegas.

Para o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, as provas dos Mundiais de MotoGP,
Formula1 ou o do circuito europeu de golfe “deviam de ser asseguradas com regularidade para o
Algarve, durante um determinado número de anos, para que fossem institucionalizadas nos calendários
europeus e mundiais”.

Assim, estes eventos poderiam “fazer parte da oferta da região”, tornando-se num “fator anual de
atratividade e da oferta do turismo do Algarve”, considerou aquele dirigente, argumentando que este tipo
de provas não devem “ser feitas de forma desgarrada, mas sim, com regularidade”.

Segundo Elidérico Viegas, ainda “não é possível quantificar com exatidão o impacto que os eventos
anteriores tiveram no turismo algarvio, dado terem ocorrido num período de grandes restrições de
público” devido à pandemia da covid-19.

“Sabemos que estas provas são geradoras de fluxos turísticos importantes, não apenas de Espanha,
como de outros países, mas os eventos já realizados não se refletiram na ocupação do Algarve por
terem sido realizados num período com limitação de espetadores”, sublinhou.

O dirigente da AHETA perspetiva que a 17.ª e penúltima etapa do Mundial de MotoGP, entre sexta-feira e
domingo, “já sem a limitação de espetadores, possa atrair muitas pessoas de vários países, com
reflexos substanciais na ocupação dos hotéis e empreendimentos turísticos que estão na área de
influência do autódromo, designadamente nas zonas de Portimão, Alvor e de Lagos”.

“A não limitação de público é uma boa notícia não só para os organizadores da prova de MotoGP, que
veem aumentar as receitas, como também para a economia da região, nomeadamente, por se realizar
num período de menor procura turística”, concluiu.

MHC/JPC // JP
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O regresso do MotoGP está a ser um forte apoio à economia do
Algarve
O regresso do MotoGP está a ser um forte apoio à economia do Algarve

O regresso do MotoGP está a ser um forte apoio à economia do Algarve
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Turismo do Algarve pede reforço de meios para controlar
fronteiras
Presidente preocupado com a transição de competências do SEF para outras forças.

O presidente do Turismo do Algarve pediu, esta segunda-feira, um reforço de agentes para evitar
estrangulamentos no controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a transição de
competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças. No último fim de
semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro, sobretudo do Reino Unido, situação
que já se tinha registado em outubro e que agora se agravou face ao grande afluxo de pessoas, não só
devido às férias escolares naquele país, mas também ao arranque de eventos desportivos internacionais.
"É importante assegurar uma transição eficaz e dotar as forças de segurança dos meios adequados",
defendeu João Fernandes, notando que há "uma especial oportunidade" para reforçar as forças que vão
controlar as fronteiras Algarve com o curso de formação para inspetores que está a decorrer. Em
declarações à Lusa, aquele responsável considerou que os agentes que estão a terminar o curso
"poderiam servir para reforçar os quadros sempre deficitários das forças de segurança que agora
assumem essas competências", no Algarve, e que não se fixassem em Lisboa, como aconteceu noutras
ocasiões. Leia também Passagem dos inspetores do SEF para PSP, GNR e PJ terá em conta funções nos
últimos três anos Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao
elevado número de voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo, a grande
maioria fora do espaço Schengen e em especial britânicos, sujeitos ao controlo de passaporte e o
principal mercado turístico emissor do Algarve. No último fim de semana a situação voltou a agravar-se
com o regresso de turistas ao Reino Unido após o término das férias escolares, assim como devido ao
afluxo de pessoas que deverão participar no Portugal Masters em golfe e no Grande Prémio do Algarve
de MotoGP, que se realizam no próximo fim de semana. "Era importante que as forças que assumem
agora novas competências tenham os recursos adequados. Ora, como quer a PSP, quer a GNR, são
deficitárias em termos de recursos humanos e, assumindo novas competências, têm naturalmente um
período de adaptação e aprendizagem, é muito importante que haja um plano detalhado para a
transição, mas também reforço de recursos humanos", argumentou João Fernandes. A extinção do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi aprovada na Assembleia da República em 22 de outubro,
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sendo que a proposta acordada entre o PS e BE determina que as competências policiais do SEF passem
para a PSP, GNR e Polícia Judiciária. Leia também Parlamento aprova extinção do Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras Segundo a proposta, as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a
cidadãos estrangeiros passam a ser exercidas por uma nova entidade -- a Agência Portuguesa para as
Migrações e Asilo (APMA) - e pelo Instituto dos Registos e do Notariado. Com a mudança, a GNR ficará
responsável por controlar as fronteiras marítima e terrestre e a PSP as fronteiras aeroportuárias e
terminais de cruzeiros. A PJ fica com a competência reservada na investigação dos crimes relacionados
com a imigração ilegal e tráfico de pessoas. Os processos de afastamento coercivo e de expulsão judicial
de cidadãos estrangeiros passam para a competência da PSP e GNR. Leia também Saiba o que muda
com a extinção do SEF Após extinção do SEF nascerá a APMA: Saiba o que fará esta nova agência
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Turismo do Algarve pede reforço de recursos humanos para
controlo de fronteiras
No último fim de semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro,
sobretudo do Reino Unido, situação que já se tinha registado em Outubro e que agora se
agravou face ao grande afluxo de pessoas, não só devido às férias escolares naquele
país, mas também ao arranque de eventos desportivos internacionais.

O presidente do Turismo do Algarve pediu um reforço de agentes para evitar estrangulamentos no
controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a transição de competências do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças.

No último fim de semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro, sobretudo do
Reino Unido, situação que já se tinha registado em Outubro e que agora se agravou face ao grande
afluxo de pessoas, não só devido às férias escolares naquele país, mas também ao arranque de eventos
desportivos internacionais.

“É importante assegurar uma transição eficaz e dotar as forças de segurança dos meios adequados”,
defendeu João Fernandes, notando que há “uma especial oportunidade” para reforçar as forças que vão
controlar as fronteiras Algarve com o curso de formação para inspectores que está a decorrer.

Em declarações à Lusa, aquele responsável considerou que os agentes que estão a terminar o curso
“poderiam servir para reforçar os quadros sempre deficitários das forças de segurança que agora
assumem essas competências”, no Algarve, e que não se fixassem em Lisboa, como aconteceu noutras
ocasiões.

Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao elevado número de
voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo, a grande maioria fora do espaço
Schengen e em especial britânicos, sujeitos ao controlo de passaporte e o principal mercado turístico
emissor do Algarve.

No último fim de semana a situação voltou a agravar-se com o regresso de turistas ao Reino Unido após
o término das férias escolares, assim como devido ao afluxo de pessoas que deverão participar no
Portugal Masters em golfe e no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, que se realizam no próximo fim
de semana.
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“Era importante que as forças que assumem agora novas competências tenham os recursos adequados.
Ora, como quer a PSP, quer a GNR, são deficitárias em termos de recursos humanos e, assumindo
novas competências, têm naturalmente um período de adaptação e aprendizagem, é muito importante
que haja um plano detalhado para a transição, mas também reforço de recursos humanos”, argumentou
João Fernandes.
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POSTAL

02/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Longas filas no aeroporto: Turismo do Algarve insiste no reforço
de meios para controlo de fronteiras
No último fim de semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro,
situação que agora se agravou face ao grande afluxo de pessoas, não só devido às férias
escolares no Reino Unido, mas também ao arranque de eventos desportivos
internacionais

O presidente do Turismo do Algarve voltou a pedir esta segunda-feira um reforço de agentes para evitar
estrangulamentos no controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a transição de
competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças.

No último fim de semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro, sobretudo do
Reino Unido, situação que já se tinha registado em outubro e que agora se agravou face ao grande
afluxo de pessoas, não só devido às férias escolares naquele país, mas também ao arranque de eventos
desportivos internacionais.

“É importante assegurar uma transição eficaz e dotar as forças de segurança dos meios adequados”,
defendeu João Fernandes, notando que há “uma especial oportunidade” para reforçar as forças que vão
controlar as fronteiras Algarve com o curso de formação para inspetores que está a decorrer.

Em declarações à Lusa, aquele responsável considerou que os agentes que estão a terminar o curso
“poderiam servir para reforçar os quadros sempre deficitários das forças de segurança que agora
assumem essas competências”, no Algarve, e que não se fixassem em Lisboa, como aconteceu noutras
ocasiões.

Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao elevado número de
voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo, a grande maioria fora do espaço
Schengen e em especial britânicos, sujeitos ao controlo de passaporte e o principal mercado turístico
emissor do Algarve.
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No último fim de semana a situação voltou a agravar-se com o regresso de turistas ao Reino Unido após
o término das férias escolares, assim como devido ao afluxo de pessoas que deverão participar no
Portugal Masters em golfe e no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, que se realizam no próximo fim
de semana.

“Era importante que as forças que assumem agora novas competências tenham os recursos adequados.
Ora, como quer a PSP, quer a GNR, são deficitárias em termos de recursos humanos e, assumindo
novas competências, têm naturalmente um período de adaptação e aprendizagem, é muito importante
que haja um plano detalhado para a transição, mas também reforço de recursos humanos”, argumentou
João Fernandes.

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi aprovada na Assembleia da República em 22
de outubro, sendo que a proposta acordada entre o PS e BE determina que as competências policiais do
SEF passem para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.

Segundo a proposta, as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos
estrangeiros passam a ser exercidas por uma nova entidade – a Agência Portuguesa para as Migrações e
Asilo (APMA) - e pelo Instituto dos Registos e do Notariado.

Com a mudança, a GNR ficará responsável por controlar as fronteiras marítima e terrestre e a PSP as
fronteiras aeroportuárias e terminais de cruzeiros.

A PJ fica com a competência reservada na investigação dos crimes relacionados com a imigração ilegal e
tráfico de pessoas.

Os processos de afastamento coercivo e de expulsão judicial de cidadãos estrangeiros passam para a
competência da PSP e GNR.
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TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Turismo do Algarve pede reforço de meios para controlo de
fronteiras
O presidente do T urismo do Algarve pediu hoje um reforço de agentes para evitar
estrangulamentos no controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a transição
de competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças.

No último fim de semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro, sobretudo do
Reino Unido, situação que já se tinha registado em outubro e que agora se agravou face ao grande
afluxo de pessoas, não só devido às férias escolares naquele país, mas também ao arranque de eventos
desportivos internacionais.

“É importante assegurar uma transição eficaz e dotar as forças de segurança dos meios adequados”,
defendeu João Fernandes, notando que há “uma especial oportunidade” para reforçar as forças que vão
controlar as fronteiras Algarve com o curso de formação para inspetores que está a decorrer.

Em declarações à Lusa, aquele responsável considerou que os agentes que estão a terminar o curso
“poderiam servir para reforçar os quadros sempre deficitários das forças de segurança que agora
assumem essas competências”, no Algarve, e que não se fixassem em Lisboa, como aconteceu noutras
ocasiões.

Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao elevado número de
voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo, a grande maioria fora do espaço
Schengen e em especial britânicos, sujeitos ao controlo de passaporte e o principal mercado turístico
emissor do Algarve.

No último fim de semana a situação voltou a agravar-se com o regresso de turistas ao Reino Unido após
o término das férias escolares, assim como devido ao afluxo de pessoas que deverão participar no
Portugal Masters em golfe e no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, que se realizam no próximo fim
de semana.

“Era importante que as forças que assumem agora novas competências tenham os recursos adequados.
Ora, como quer a PSP, quer a GNR, são deficitárias em termos de recursos humanos e, assumindo
novas competências, têm naturalmente um período de adaptação e aprendizagem, é muito importante
que haja um plano detalhado para a transição, mas também reforço de recursos humanos”, argumentou
João Fernandes.
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A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi aprovada na Assembleia da República em 22
de outubro, sendo que a proposta acordada entre o PS e BE determina que as competências policiais do
SEF passem para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.

Segundo a proposta, as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos
estrangeiros passam a ser exercidas por uma nova entidade – a Agência Portuguesa para as Migrações e
Asilo (APMA) - e pelo Instituto dos Registos e do Notariado.

Com a mudança, a GNR ficará responsável por controlar as fronteiras marítima e terrestre e a PSP as
fronteiras aeroportuárias e terminais de cruzeiros.

A PJ fica com a competência reservada na investigação dos crimes relacionados com a imigração ilegal e
tráfico de pessoas.

Os processos de afastamento coercivo e de expulsão judicial de cidadãos estrangeiros passam para a
competência da PSP e GNR.
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PÚBLICO

02/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Turismo do Algarve pede reforço de meios para controlo das
fronteiras
Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao
elevado número de voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo.

O presidente do Turismo do Algarve pediu esta segunda-feira um reforço de agentes para evitar
estrangulamentos no controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a transição de
competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças.

No último fim-de-semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro, sobretudo do
Reino Unido, situação que já se tinha registado em Outubro e que agora se agravou face ao grande
afluxo de pessoas, não só devido às férias escolares naquele país, mas também ao arranque de eventos
desportivos internacionais.

“É importante assegurar uma transição eficaz e dotar as forças de segurança dos meios adequados”,
defendeu João Fernandes, notando que há “uma especial oportunidade” para reforçar as forças que vão
controlar as fronteiras Algarve com o curso de formação para inspectores que está a decorrer.

Em declarações à Lusa, aquele responsável considerou que os agentes que estão a terminar o curso
“poderiam servir para reforçar os quadros sempre deficitários das forças de segurança que agora
assumem essas competências”, no Algarve, e que não se fixassem em Lisboa, como aconteceu noutras
ocasiões.

Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao elevado número de
voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo, a grande maioria fora do espaço
Schengen e em especial britânicos, sujeitos ao controlo de passaporte e o principal mercado turístico
emissor do Algarve.

No último fim-de-semana a situação voltou a agravar-se com o regresso de turistas ao Reino Unido
após o término das férias escolares, e também devido ao afluxo de pessoas que deverão participar no
Portugal Masters em golfe e no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, que se realizam no próximo fim-
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de-semana.

“Era importante que as forças que assumem agora novas competências tenham os recursos adequados.
Ora, como quer a PSP, quer a GNR, são deficitárias em termos de recursos humanos e, assumindo
novas competências, têm naturalmente um período de adaptação e aprendizagem, é muito importante
que haja um plano detalhado para a transição, mas também reforço de recursos humanos”, argumentou
João Fernandes.

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi aprovada na Assembleia da República em 22
de Outubro, sendo que a proposta acordada entre o PS e BE determina que as competências policiais do
SEF passem para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.

Segundo a proposta, as actuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos
estrangeiros passam a ser exercidas por uma nova entidade – a Agência Portuguesa para as Migrações e
Asilo (APMA) – e pelo Instituto dos Registos e do Notariado.

Com a mudança, a GNR ficará responsável por controlar as fronteiras marítima e terrestre e a PSP as
fronteiras aeroportuárias e terminais de cruzeiros. A PJ fica com a competência reservada na
investigação dos crimes relacionados com a imigração ilegal e tráfico de pessoas.

Os processos de afastamento coercivo e de expulsão judicial de cidadãos estrangeiros passam para a
competência da PSP e GNR.
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CORREIO DA MANHÃ

02/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 48

PROGRAMA • A FECHAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

JOÃO FERNANDES | JOE BIDEN
REFORÇO DE MEIOS | PEDIDO DE DESCULPAS
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DN

02/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Algarve pede reforços no controlo de fronteiras
Aeroporto de Faro tem registado longas filas. T urismo algarvio preocupado com transição
de competências do SEF.
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TSF ONLINE

01/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 40244

Turismo do Algarve pede reforço de meios para controlo de
fronteiras
Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao
elevado número de voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo,
a grande maioria fora do espaço Schengen e em especial britânicos.

O presidente do Turismo do Algarve pediu esta segunda-feira um reforço de agentes para evitar
estrangulamentos no controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a transição de
competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças.

No último fim de semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro, sobretudo do
Reino Unido, situação que já se tinha registado em outubro e que agora se agravou face ao grande
afluxo de pessoas, não só devido às férias escolares naquele país, mas também ao arranque de eventos
desportivos internacionais.

"É importante assegurar uma transição eficaz e dotar as forças de segurança dos meios adequados",
defendeu João Fernandes, notando que há "uma especial oportunidade" para reforçar as forças que vão
controlar as fronteiras Algarve com o curso de formação para inspetores que está a decorrer.

Em declarações à Lusa, aquele responsável considerou que os agentes que estão a terminar o curso
"poderiam servir para reforçar os quadros sempre deficitários das forças de segurança que agora
assumem essas competências", no Algarve, e que não se fixassem em Lisboa, como aconteceu noutras
ocasiões.

Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao elevado número de
voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo, a grande maioria fora do espaço
Schengen e em especial britânicos, sujeitos ao controlo de passaporte e o principal mercado turístico
emissor do Algarve.

No último fim de semana a situação voltou a agravar-se com o regresso de turistas ao Reino Unido após
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o término das férias escolares, assim como devido ao afluxo de pessoas que deverão participar no
Portugal Masters em golfe e no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, que se realizam no próximo fim
de semana.

"Era importante que as forças que assumem agora novas competências tenham os recursos adequados.
Ora, como quer a PSP, quer a GNR, são deficitárias em termos de recursos humanos e, assumindo
novas competências, têm naturalmente um período de adaptação e aprendizagem, é muito importante
que haja um plano detalhado para a transição, mas também reforço de recursos humanos", argumentou
João Fernandes.

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi aprovada na Assembleia da República em 22
de outubro, sendo que a proposta acordada entre o PS e BE determina que as competências policiais do
SEF passem para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.

Segundo a proposta, as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos
estrangeiros passam a ser exercidas por uma nova entidade - a Agência Portuguesa para as Migrações e
Asilo (APMA) - e pelo Instituto dos Registos e do Notariado.

Com a mudança, a GNR ficará responsável por controlar as fronteiras marítima e terrestre e a PSP as
fronteiras aeroportuárias e terminais de cruzeiros.

A PJ fica com a competência reservada na investigação dos crimes relacionados com a imigração ilegal e
tráfico de pessoas.

Os processos de afastamento coercivo e de expulsão judicial de cidadãos estrangeiros passam para a
competência da PSP e GNR.
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JORNAL ECONÓMICO

01/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Turismo do Algarve pede reforço de meios para controlo de
fronteiras
O presidente do T urismo do Algarve pediu esta segunda-feira um reforço de agentes
para evitar estrangulamentos no controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a
transição de competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras
forças.

No último fim de semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro, sobretudo do
Reino Unido, situação que já se tinha registado em outubro e que agora se agravou face ao grande
afluxo de pessoas, não só devido às férias escolares naquele país, mas também ao arranque de eventos
desportivos internacionais.

“É importante assegurar uma transição eficaz e dotar as forças de segurança dos meios adequados”,
defendeu João Fernandes, notando que há “uma especial oportunidade” para reforçar as forças que vão
controlar as fronteiras Algarve com o curso de formação para inspetores que está a decorrer.

Em declarações à Lusa, aquele responsável considerou que os agentes que estão a terminar o curso
“poderiam servir para reforçar os quadros sempre deficitários das forças de segurança que agora
assumem essas competências”, no Algarve, e que não se fixassem em Lisboa, como aconteceu noutras
ocasiões.

Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao elevado número de
voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo, a grande maioria fora do espaço
Schengen e em especial britânicos, sujeitos ao controlo de passaporte e o principal mercado turístico
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emissor do Algarve.

No último fim de semana a situação voltou a agravar-se com o regresso de turistas ao Reino Unido após
o término das férias escolares, assim como devido ao afluxo de pessoas que deverão participar no
Portugal Masters em golfe e no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, que se realizam no próximo fim
de semana.

“Era importante que as forças que assumem agora novas competências tenham os recursos adequados.
Ora, como quer a PSP, quer a GNR, são deficitárias em termos de recursos humanos e, assumindo
novas competências, têm naturalmente um período de adaptação e aprendizagem, é muito importante
que haja um plano detalhado para a transição, mas também reforço de recursos humanos”, argumentou
João Fernandes.

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi aprovada na Assembleia da República em 22
de outubro, sendo que a proposta acordada entre o PS e BE determina que as competências policiais do
SEF passem para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.

Segundo a proposta, as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos
estrangeiros passam a ser exercidas por uma nova entidade – a Agência Portuguesa para as Migrações e
Asilo (APMA) – e pelo Instituto dos Registos e do Notariado.

Com a mudança, a GNR ficará responsável por controlar as fronteiras marítima e terrestre e a PSP as
fronteiras aeroportuárias e terminais de cruzeiros.

A PJ fica com a competência reservada na investigação dos crimes relacionados com a imigração ilegal e
tráfico de pessoas.

Os processos de afastamento coercivo e de expulsão judicial de cidadãos estrangeiros passam para a
competência da PSP e GNR.
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SAPO

01/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 34000

Turismo do Algarve pede reforço de meios para controlo de
fronteiras
O presidente do T urismo do Algarve pediu hoje um reforço de agentes para evitar
estrangulamentos no controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a transição
de competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças.

No último fim de semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro, sobretudo do
Reino Unido, situação que já se tinha registado em outubro e que agora se agravou face ao grande
afluxo de pessoas, não só devido às férias escolares naquele país, mas também ao arranque de eventos
desportivos internacionais.

“É importante assegurar uma transição eficaz e dotar as forças de segurança dos meios adequados”,
defendeu João Fernandes, notando que há “uma especial oportunidade” para reforçar as forças que vão
controlar as fronteiras Algarve com o curso de formação para inspetores que está a decorrer.

Em declarações à Lusa, aquele responsável considerou que os agentes que estão a terminar o curso
“poderiam servir para reforçar os quadros sempre deficitários das forças de segurança que agora
assumem essas competências”, no Algarve, e que não se fixassem em Lisboa, como aconteceu noutras
ocasiões.

Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao elevado número de
voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo, a grande maioria fora do espaço
Schengen e em especial britânicos, sujeitos ao controlo de passaporte e o principal mercado turístico
emissor do Algarve.

No último fim de semana a situação voltou a agravar-se com o regresso de turistas ao Reino Unido após
o término das férias escolares, assim como devido ao afluxo de pessoas que deverão participar no
Portugal Masters em golfe e no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, que se realizam no próximo fim
de semana.
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“Era importante que as forças que assumem agora novas competências tenham os recursos adequados.
Ora, como quer a PSP, quer a GNR, são deficitárias em termos de recursos humanos e, assumindo
novas competências, têm naturalmente um período de adaptação e aprendizagem, é muito importante
que haja um plano detalhado para a transição, mas também reforço de recursos humanos”, argumentou
João Fernandes.

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi aprovada na Assembleia da República em 22
de outubro, sendo que a proposta acordada entre o PS e BE determina que as competências policiais do
SEF passem para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.

Segundo a proposta, as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos
estrangeiros passam a ser exercidas por uma nova entidade — a Agência Portuguesa para as Migrações
e Asilo (APMA) – e pelo Instituto dos Registos e do Notariado.

Com a mudança, a GNR ficará responsável por controlar as fronteiras marítima e terrestre e a PSP as
fronteiras aeroportuárias e terminais de cruzeiros.

A PJ fica com a competência reservada na investigação dos crimes relacionados com a imigração ilegal e
tráfico de pessoas.

Os processos de afastamento coercivo e de expulsão judicial de cidadãos estrangeiros passam para a
competência da PSP e GNR.
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Turismo do Algarve pede reforço de meios para controlo de
fronteiras
O presidente do T urismo do Algarve pediu hoje um reforço de agentes para evitar
estrangulamentos no controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a transição
de competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças.

No último fim de semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro, sobretudo do
Reino Unido, situação que já se tinha registado em outubro e que agora se agravou face ao grande
afluxo de pessoas, não só devido às férias escolares naquele país, mas também ao arranque de eventos
desportivos internacionais.

"É importante assegurar uma transição eficaz e dotar as forças de segurança dos meios adequados",
defendeu João Fernandes, notando que há "uma especial oportunidade" para reforçar as forças que vão
controlar as fronteiras Algarve com o curso de formação para inspetores que está a decorrer.

Em declarações à Lusa, aquele responsável considerou que os agentes que estão a terminar o curso
"poderiam servir para reforçar os quadros sempre deficitários das forças de segurança que agora
assumem essas competências", no Algarve, e que não se fixassem em Lisboa, como aconteceu noutras
ocasiões.

Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao elevado número de
voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo, a grande maioria fora do espaço
Schengen e em especial britânicos, sujeitos ao controlo de passaporte e o principal mercado turístico
emissor do Algarve.

No último fim de semana a situação voltou a agravar-se com o regresso de turistas ao Reino Unido após
o término das férias escolares, assim como devido ao afluxo de pessoas que deverão participar no
Portugal Masters em golfe e no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, que se realizam no próximo fim
de semana.

71/78



"Era importante que as forças que assumem agora novas competências tenham os recursos adequados.
Ora, como quer a PSP, quer a GNR, são deficitárias em termos de recursos humanos e, assumindo
novas competências, têm naturalmente um período de adaptação e aprendizagem, é muito importante
que haja um plano detalhado para a transição, mas também reforço de recursos humanos", argumentou
João Fernandes.

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi aprovada na Assembleia da República em 22
de outubro, sendo que a proposta acordada entre o PS e BE determina que as competências policiais do
SEF passem para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.

Segundo a proposta, as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos
estrangeiros passam a ser exercidas por uma nova entidade -- a Agência Portuguesa para as Migrações
e Asilo (APMA) - e pelo Instituto dos Registos e do Notariado.

Com a mudança, a GNR ficará responsável por controlar as fronteiras marítima e terrestre e a PSP as
fronteiras aeroportuárias e terminais de cruzeiros.

A PJ fica com a competência reservada na investigação dos crimes relacionados com a imigração ilegal e
tráfico de pessoas.

Os processos de afastamento coercivo e de expulsão judicial de cidadãos estrangeiros passam para a
competência da PSP e GNR.

Leia Também: Empresários açorianos preocupados com dotações " escassas" para turismo
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Turismo do Algarve pede reforço de meios para controlo de
fronteiras
O presidente do T urismo do Algarve pediu hoje um reforço de agentes para evitar
estrangulamentos no controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a transição
de competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças

No último fim de semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro, sobretudo do
Reino Unido, situação que já se tinha registado em outubro e que agora se agravou face ao grande
afluxo de pessoas, não só devido às férias escolares naquele país, mas também ao arranque de eventos
desportivos internacionais.

“É importante assegurar uma transição eficaz e dotar as forças de segurança dos meios adequados”,
defendeu João Fernandes, notando que há “uma especial oportunidade” para reforçar as forças que vão
controlar as fronteiras Algarve com o curso de formação para inspetores que está a decorrer.

Em declarações à Lusa, aquele responsável considerou que os agentes que estão a terminar o curso
“poderiam servir para reforçar os quadros sempre deficitários das forças de segurança que agora
assumem essas competências”, no Algarve, e que não se fixassem em Lisboa, como aconteceu noutras
ocasiões.

Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao elevado número de
voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo, a grande maioria fora do espaço
Schengen e em especial britânicos, sujeitos ao controlo de passaporte e o principal mercado turístico
emissor do Algarve.

No último fim de semana a situação voltou a agravar-se com o regresso de turistas ao Reino Unido após
o término das férias escolares, assim como devido ao afluxo de pessoas que deverão participar no
Portugal Masters em golfe e no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, que se realizam no próximo fim
de semana.

“Era importante que as forças que assumem agora novas competências tenham os recursos adequados.
Ora, como quer a PSP, quer a GNR, são deficitárias em termos de recursos humanos e, assumindo
novas competências, têm naturalmente um período de adaptação e aprendizagem, é muito importante
que haja um plano detalhado para a transição, mas também reforço de recursos humanos”, argumentou
João Fernandes.
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A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi aprovada na Assembleia da República em 22
de outubro, sendo que a proposta acordada entre o PS e BE determina que as competências policiais do
SEF passem para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.

Segundo a proposta, as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos
estrangeiros passam a ser exercidas por uma nova entidade — a Agência Portuguesa para as Migrações
e Asilo (APMA) – e pelo Instituto dos Registos e do Notariado.

Com a mudança, a GNR ficará responsável por controlar as fronteiras marítima e terrestre e a PSP as
fronteiras aeroportuárias e terminais de cruzeiros.

A PJ fica com a competência reservada na investigação dos crimes relacionados com a imigração ilegal e
tráfico de pessoas.

Os processos de afastamento coercivo e de expulsão judicial de cidadãos estrangeiros passam para a
competência da PSP e GNR.

MAD // MSF
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Turismo do Algarve pede reforço de meios para controlo de
fronteiras
Faro, 01 nov 2021 (Lusa) -- O  presidente do T urismo do Algarve pediu hoje um reforço
de agentes para evitar estrangulamentos no controlo de fronteiras, mostrando-se
preocupado com a transição de competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF) para outras forças.

Faro, 01 nov 2021 (Lusa) -- O presidente do Turismo do Algarve pediu hoje um reforço de agentes para
evitar estrangulamentos no controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a transição de
competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças.

No último fim de semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro, sobretudo do
Reino Unido, situação que já se tinha registado em outubro e que agora se agravou face ao grande
afluxo de pessoas, não só devido às férias escolares naquele país, mas também ao arranque de eventos
desportivos internacionais.

"É importante assegurar uma transição eficaz e dotar as forças de segurança dos meios adequados",
defendeu João Fernandes, notando que há "uma especial oportunidade" para reforçar as forças que vão
controlar as fronteiras Algarve com o curso de formação para inspetores que está a decorrer.

Em declarações à Lusa, aquele responsável considerou que os agentes que estão a terminar o curso
"poderiam servir para reforçar os quadros sempre deficitários das forças de segurança que agora
assumem essas competências", no Algarve, e que não se fixassem em Lisboa, como aconteceu noutras
ocasiões.

Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao elevado número de
voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo, a grande maioria fora do espaço
Schengen e em especial britânicos, sujeitos ao controlo de passaporte e o principal mercado turístico
emissor do Algarve.

No último fim de semana a situação voltou a agravar-se com o regresso de turistas ao Reino Unido após
o término das férias escolares, assim como devido ao afluxo de pessoas que deverão participar no
Portugal Masters em golfe e no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, que se realizam no próximo fim
de semana.

"Era importante que as forças que assumem agora novas competências tenham os recursos adequados.
Ora, como quer a PSP, quer a GNR, são deficitárias em termos de recursos humanos e, assumindo
novas competências, têm naturalmente um período de adaptação e aprendizagem, é muito importante
que haja um plano detalhado para a transição, mas também reforço de recursos humanos", argumentou
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João Fernandes.

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi aprovada na Assembleia da República em 22
de outubro, sendo que a proposta acordada entre o PS e BE determina que as competências policiais do
SEF passem para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.

Segundo a proposta, as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos
estrangeiros passam a ser exercidas por uma nova entidade -- a Agência Portuguesa para as Migrações
e Asilo (APMA) - e pelo Instituto dos Registos e do Notariado.

Com a mudança, a GNR ficará responsável por controlar as fronteiras marítima e terrestre e a PSP as
fronteiras aeroportuárias e terminais de cruzeiros.

A PJ fica com a competência reservada na investigação dos crimes relacionados com a imigração ilegal e
tráfico de pessoas.

Os processos de afastamento coercivo e de expulsão judicial de cidadãos estrangeiros passam para a
competência da PSP e GNR.

MAD // MSF

Lusa/Fim
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Extinção do SEF coloca em causa retoma do turismo algarvio (e a
queda do Governo e o Brexit não ajudam)
No aeroporto de Faro já há dificuldade em dar resposta ao aumento de passageiros e
presidente da Região de T urismo do Algarve alerta para a necessidade de reforço de
inspetores antes do aumento da procura previsto para a próxima primavera

 

No aeroporto de Faro já há dificuldade em dar
resposta ao aumento de passageiros e presidente
da Região de Turismo do Algarve alerta para a
necessidade de reforço de inspetores antes do
aumento da procura previsto para a próxima
primavera
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.
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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.

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.

(Link)
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