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As reservas para a Páscoa nos hotéis algarvios deverão ser
semelhantes a 2019
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As reservas para a Páscoa nos hotéis algarvios deverão ser semelhantes a 2019
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“País não deve depender de fundos da UE para investir”
Economista alerta que “disciplina orçamental" levou a uma queda no investimento público
em Portugal, que depende agora “em 90%” dos fundos europeus. PRR e PT 2030 vão dar
gás a retoma e regionalização pode mudar gestão dos fundos, diz.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

05/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 36

PROGRAMA • ÚLTIMAS NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

CCDR-N preocupada com estratégia da TAP para o Porto
Presidente da Comissão de Coordenação do Norte diz que indústria e turismo são
vertentes relevantes para a região
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Cancelamentos de voos no Reino Unido vão prolongar-se durante
dias
EasyJet espera cancelar voo durante mais dias devido a um elevado número de staff com
Covid.

Espera-se que a companhia aérea EasyJet cancele mais voos nos próximos dias, devido aos elevados
níveis de ausência de pessoal, infetado com Covid-19.

É provável que cerca de 60 voos de e para o Reino Unido sejam cancelados na terça-feira, na sequência
de 62 cancelamentos na segunda-feira.

A companhia indica que está a tentar resolver o problema com as tripulações de reserva, mas viu-se
obrigada a cancelar as ligações aéreas provocando inconvenientes sobretudo no Reino Unido onde já
começou a temporada de férias da Páscoa.

Por outro lado, os aeroportos também enfrentam dificuldades em operar com normalidade devido à falta
de pessoal o que está a provocar longas filas nos pontos de controlo de segurança e de embarque.

"Infelizmente, foi necessário cancelar voos de hoje e de amanhã [terça-feira]. Lamentamos qualquer
incidente que a situação está a causar", acrescenta a nota.

O aeroporto de Manchester, no norte de Inglaterra foi um dos mais afetados, assim como o Terminal 2
do aeroporto de Heathrow, Londres.

A EasyJet disse esta segunda-feira, citada pela BBC, que espera ter " níveis semelhantes de
cancelamentos preventivos nos próximos dias, devido ao elevado nível de doença em curso".

Leia Também: Reino Unido apoia saída da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU
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O Notícias ao Minuto é um dos nomeados da edição de 2022 dos Prémios Marketeer, na categoria de
Digital Media. As votações decorrem até ao próximo dia 31 de maio.
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Hotéis algarvios com reservas iguais a 2019
Unidades de luxo de cinco estrelas são as mais procuradas
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Marinha Grande: Turismo de Portugal apresenta “À Descoberta
do Turismo Industrial” - Notícias do Centro
O T urismo de Portugal assinala o arranque da agenda de atividades “À Descoberta do
T urismo Industrial”, no dia 8 de abril, às 10h00, no Centro Empresarial da Marinha
Grande, durante uma sessão que conta com uma demonstração de vidro soprado e a
elaboração de uma peça comemorativa desta iniciativa. O  T urismo Industrial dá o mote a
uma agenda de atividades que se realizam por todo o país, de 8 a 14 de abril, para
revelar o património e a indústria viva que caracterizam e diferenciam a oferta e os
territórios de Portugal. Visitas guiadas, workshop

O Turismo de Portugal assinala o arranque da agenda de atividades “À Descoberta do Turismo Industrial”,
no dia 8 de abril, às 10h00, no Centro Empresarial da Marinha Grande, durante uma sessão que conta
com uma demonstração de vidro soprado e a elaboração de uma peça comemorativa desta iniciativa.

10/32



O Turismo Industrial dá o mote a uma agenda de atividades que se realizam por todo o país, de 8 a 14
de abril, para revelar o património e a indústria viva que caracterizam e diferenciam a oferta e os
territórios de Portugal.

Visitas guiadas, workshops, exposições, demonstrações, exibições de filmes e documentários,
degustações e provas, estão entre as mais de 90 experiências, dedicadas a toda a família e de acesso
gratuito, previstas na Agenda “À Descoberta do Turismo Industrial”. Trata-se de uma iniciativa conjunta
do Turismo de Portugal, das Entidades Regionais de Turismo do Porto e Norte, Centro, Alentejo e
Ribatejo, Algarve e Direção Regional de Turismo do Açores, e dos demais parceiros do Grupo
Dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial, cuja programa pode ser consultado na
respetiva  Agenda.

No âmbito da Estratégia Turismo 2027, a aposta no Turismo Industrial pretende reforçar a coesão
territorial do país, a diversificação da oferta turística e o reforço da atratividade ao longo de todo o ano,
bem como a valorização das atividades económicas nacionais diferenciadoras e a salvaguarda do
património industrial do país.
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TP assinala arranque de “À descoberta do Turismo Industrial” na
Marinha Grande
O jornal da indústria do Turismo

Refira-se que o Turismo Industrial dá o mote a uma agenda de iniciativas que se realizam por todo o
país, de 8 a 14 de abril, para revelar o património e a indústria viva que caraterizam e diferenciam a
oferta e os territórios de Portugal.

Visitas guiadas, workshops, exposições, demonstrações, exibições de filmes e documentários,
degustações e provas, estão entre as mais de 90 experiências, dedicadas a toda a família e de acesso
gratuito, previstas na agenda “À Descoberta do Turismo Industrial”.

Trata-se de uma iniciativa conjunta do Turismo de Portugal, das Entidades Regionais de Turismo do Porto
e Norte, Centro, Alentejo e Ribatejo, Algarve e Direção Regional de Turismo do Açores, e dos demais
parceiros do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial.
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Falha em radar desvia um avião
Problema foi detetado às 05h41, no Aeroporto Humberto Delgado
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Condor apresenta nova identidade e imagem – Aviões com listras
coloridas
A Condor Airlines, companhia aérea alemã, que se dedica ao transporte regular
nomeadamente para destinos de férias e lazer, anunciou nesta segunda-feira, dia 4 de
abril, uma mudança radical na sua …

A Condor Airlines, companhia aérea alemã, que se dedica ao transporte regular nomeadamente para
destinos de férias e lazer, anunciou nesta segunda-feira, dia 4 de abril, uma mudança radical na sua
imagem e identidade.

A partir de agora a Condor, cujos aviões aterram com regularidade nos aeroportos portugueses,
sobretudo nos aeroportos de Faro (Algarve) e da ilha da Madeira, destinos mais vocacionados para o
turismo, vão passar a mostrar uma pintura e imagem exterior com listras coloridas. Serão cinco cores,
que, segundo a companhia são inspiradas por guarda-sóis, toalhas de banho e cadeiras de praia. Por
isso, diz o comunicado da empresa, “a Condor está a evoluir para uma companhia aérea de férias
distinta e única”.

“A Condor sofreu uma transformação ao longo dos últimos dois anos e meio: De uma subsidiária de um
grupo de viagens verticalmente integrado [Thomas Cook] para uma companhia aérea independente que
olha para trás com orgulho para a sua história e tradição, ao mesmo tempo que embarca no caminho
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para o futuro. Queremos expressar isto inequivocamente através da nossa identidade corporativa:
Condor é férias e Condor é inconfundível, como o nosso novo design, com o qual estamos agora a
lançar para o futuro”, diz Ralf Teckentrup, presidente executivo da Condor. “A nossa nova marca
registada são as riscas, a nossa marca figurativa representa a nossa origem e as cores a diversidade.
Esta tríade é nova, o que resta é a nossa paixão. Sempre fez da Condor uma tríade única e, portanto,
também se reflete na nossa reivindicação: a paixão é a nossa bússola”.

Inicialmente, a Condor terá aeronaves pintadas com listras de cinco cores: amarelo, vermelho, azul,
verde e bege. Os uniformes da tripulação, acessórios como lenços, gravatas e alfinetes também
brilharão no novo design, que também fará o seu caminho a bordo, para os aeroportos, no website e
nas redes sociais: nas próximas semanas e meses, muitos artigos a bordo serão substituídos, tais como
copos, cobertores e talheres, bem como todos os materiais no solo, tais como cartões de embarque,
cartões de identificação e sinalização do aeroporto. A substituição será feita sucessivamente, sem que
nada do design antigo seja deitado fora, mas tudo será consumido. Cerca de 80 por cento da frota
deverá ser repintada até 2024, porque, de qualquer modo, deverão ser feitos novos trabalhos de
pintura. A Condor está assim a escolher a forma mais sustentável de redesenhar a sua identidade de
marca e frota.

O novo desenho foi revelado em Toulouse, na fábrica da Airbus, com o primeiro A330neo, que irá
integrar a frota da Condor no próximo Outono, com listras verdes. Já amanhã, o primeiro avião da
Condor com o novo visual estará ao serviço: o Airbus A321 com o registo D-AIAD irá usar listras
amarelas e voará para Lanzarote no dia 5 de abril ao meio-dia. Nas próximas semanas, mais cinco
aeronaves Boeing 757 e Airbus A320/A321 serão repintadas, de modo a que seis aeronaves voem com
a nova imagem durante o corrente Verão. Voarão principalmente para Maiorca, Grécia, Ilhas Canárias e
Egito, adiantou a companhia.
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Aldeias de Montanha com boas previsões de procura turística
para a Páscoa
As Aldeias de Montanha estão com boas previsões de procura turística para a Páscoa e
muitos dos alojamentos "estão completos", disse hoje à agência Lusa fonte da ADIRAM -
Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha.

"As previsões da procura turística são boas. Muitos dos alojamentos já estão completos e garantindo,
em muitos dos casos, estadias mínimas de três noites, o que denota a retoma do setor", segundo a
coordenadora técnica da associação, Célia Gonçalves.

De acordo com a responsável, "verifica-se que a dependência do 'fator neve' tende a atenuar-se", uma
vez que a neve é, "nos dias de hoje, mais um atrativo, não o principal".

Célia Gonçalves adiantou que "há atividades específicas para os visitantes" das 41 localidades da rede
das Aldeias de Montanha.

"Desde oficinas para confeção de bolos e folares de Páscoa com habitantes da Aldeia de Montanha de
Videmonte, no concelho da Guarda, passeios de bicicleta para ver as cerejeiras em flor através do nosso
parceiro Just Go, mostras gastronómicas com os sabores da Páscoa no Fundão e as tradicionais
celebrações religiosas da Quaresma, onde se destaca a bênção dos ramos, a ementa das Almas na Vila
de Loriga, que ocorre na madrugada de sexta para sábado, no período da Quaresma; também nesta vila
acontece a Via Sacra dos homens e a procissão do Enterro do Senhor, com o acompanhamento da
Banda Filarmónica de Loriga", relatou.

Acrescentou que "embora não sejam atividades específicas da Páscoa, é de realçar uma maior oferta no
turismo de bem-estar, um turismo que concilia o turismo com a recuperação, quer seja 'stress',
depressão ou 'burnout', de que é exemplo o Hotel anti Stress, New Life Portugal, na Aldeia de Montanha
de Folgosinho, no concelho de Gouveia".
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Questionada sobre se a procura por este tipo de oferta tem aumentado após os confinamentos, a
responsável disse que "a partir do mês de fevereiro verificou-se um aumento na procura pelo alojamento
do território da Rede de Aldeias de Montanha, com a particularidade das reservas serem marcadas sem
grande antecedência".

"Felizmente, a procura tem acompanhado os inúmeros investimentos privados que têm sido feitos e que
impactam de forma positiva a regeneração urbana das aldeias e acrescentam valor ao mercado turístico,
com a criação de novas unidades de alojamento", declarou.

Célia Gonçalves salientou que "há hotéis de 5 estrelas em Aldeias de Montanha, algo impensável há
alguns anos", o que demonstra que as localidades "estão são cada vez mais apetecíveis, quer para os
turistas, mas também para investidores, quer do setor do turismo, mas, também, do setor imobiliário".

"Não tenho dúvidas de que a procura pelas aldeias, e em particular pelas Aldeias de Montanha,
evidenciam uma 'trend' que veio para ficar. Há todo um imaginário coletivo que aqui se mantém intacto,
quer seja pela própria localização de montanha ou pelas suas vivências", afirmou a coordenadora técnica
da ADIRAM.

Quanto aos aspetos que caracterizam as Aldeias de Montanha, destacou a sua localização, pois "grande
parte delas estão localizadas no Parque Natural [da Serra da Estrela] ou em áreas contíguas a este" e
"estão muito relacionados com a interação com as comunidades locais".

A rede das Aldeias de Montanha integra 41 localidades de nove municípios da região da Serra da Estrela e
da Beira Interior (Celorico da Beira, Covilhã, Fornos de Algodres, Fundão, Gouveia, Guarda, Manteigas,
Oliveira do Hospital e Seia).

Leia Também: José Carlos Pereira diverte-se na neve. "Montanha traz-me paz e sorrisos"

O Notícias ao Minuto é um dos nomeados da edição de 2022 dos Prémios Marketeer, na categoria de
Digital Media. As votações decorrem até ao próximo dia 31 de maio.
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Breves
Verbas para obra na marginal de Vila do Conde reprogramadas | EasyJet vai voar do
Porto para Palma de Maiorca e Porto Santo

19/32



VISÃO

04/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

Hoteleiros insistem que os Açores não podem ser um “destino
turístico massificado”
O delegado da Associação de Hotelaria nos Açores defendeu hoje que o arquipélago não
pode "correr o risco" de se transformar num "destino turístico massificado", a propósito
do Programa de Ordenamento Turístico da Região (POTRAA)

Ouvido na comissão de Economia da Assembleia Regional sobre a proposta do governo açoriano
(PSD/CDS-PP/PPM) para o POTRAA, o representante nos Açores da Associação de Hotelaria de Portugal
(AHP), Fernando Neves, advogou que “não é útil” para a região ter “hotéis de grandes dimensões”.

“Não podemos correr o risco de transformarmo-nos num destino turístico massificado.
Independentemente disso, há sempre possibilidade de o próprio governo autorizar por despacho
governamental, em condições muito específicas, hotéis com capacidade superior quando se justifique”,
apontou.

O delegado afirmou que o número de camas deve ser limitado “atendendo às características de cada
ilha”, para assegurar que o “turismo é bom para todos, incluindo para os residentes”.

O representante da AHP disse estar de acordo com a proposta em discussão do POTRAA, que “reflete
muitas das sugestões” apresentadas pelos hoteleiros em 2017, defendendo que o programa deve ser
“aplicado rapidamente”.

“Penso que o atual POTRAA não diverge significativamente da anterior proposta. Do que li do atual, não
detetei grandes alterações. Gostaria de reafirmar isso. É um documento que serve os interesses e os
objetivos”, apontou.

Quando instado pelos deputados sobre a possível desatualização do documento, o dirigente da AHP
defendeu que os “acontecimentos” dos últimos anos “não devem fazer os Açores mudarem de rumo”,
uma vez que o “posicionamento turístico” da região está “assente na sustentabilidade”.

O hoteleiro lembrou que o POTRRA é um documento que visa o “ordenamento turístico”, referindo que
as “dificuldades” sentidas pelos empresários nos últimos dois anos “talvez possam ter reflexo” num
outro documento, o Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores.

Fernando Neves destacou, contudo, que os últimos dois anos “foram catastróficos” para a hotelaria
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regional, uma vez que estiveram “14 ou 15 meses fechados”, devido à pandemia da covid-19.

O empresário reforçou ainda que a guerra na Ucrânia, a inflação nos mercados internacionais e a crise
sismovulcânica em São Jorge são “fatores de indecisão” para a próxima época alta nos Açores.

“A situação de São Jorge afetou 100% os colegas da ilha de São Jorge, mas também chegou a outras
ilhas”, acrescentou.

Igualmente ouvido na comissão, o presidente Casas Açorianas – Associação de Turismo em Espaço
Rural, Gilberto Vieira, considerou que a proposta do POTRAA merece, “na generalidade”, um “acolhimento
positivo” por parte daquela associação.

Todavia, prosseguiu, face aos “tempos conturbados” que se vivem no turismo “pode ser
perigoso” alterar aquele documento num período de “incerteza”.

“Criar ruído legislativo neste momento pode ser perigoso para a nossa atividade e para os pequenos
empresários. Portanto, consideramos que o adiamento do POTRAA para um momento de menor
incerteza permitirá reavaliar a informação estatística relativamente à retoma”, declarou.

Sobre a proposta, Gilberto Vieira disse discordar da “obrigatoriedade” de os espaços de alojamento rural
terem “oferta de equipamento de lazer”, exigência que pode “mexer com a rentabilidade do
empreendimento”.

O relatório final de revisão do Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores
(POTRAA) foi aprovado em 17 de fevereiro no Conselho do Governo e vai ser apresentado ao
parlamento sob a forma de decreto legislativo regional.

A versão do POTRAA atualmente em vigor data de 2008 e está parcialmente suspensa e sujeita a
medidas de caráter provisório desde 2010.

RPYP (ACG)// ACG
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Swiss aumenta operação em Portugal e lança rota Ponta
Delgada-Zurique pela Edelweiss
O jornal da indústria do Turismo

Numa altura em que está a comemorar o seu 20.º aniversário, a Swiss anunciou o reforço da operação
em Portugal, que vai contar com um aumento de voos durante o verão, assim como com o lançamento
de uma nova rota entre Ponta Delgada, nos Açores, e Zurique, na Suíça, que vai ser operada pela
Edelweiss.

Num comunicado enviado à imprensa esta segunda-feira, 4 de abril, a Swiss revela que, este verão, vai
começar a operar a rota Ponta Delgada-Zurique com uma ligação por semana, que será realizada pela
Edelweiss, uma subsidiária da Swiss, que vai voar para a capital açoriana uma vez por semana.

Mas, além desta nova rota, que se vem juntar à operação entre Ponta Delgada e Genebra, que a
companhia aérea suíça, que pertence ao Grupo Lufthansa desde 2005, começou a operar no verão do
ano passado e que se mantém também este verão, com um voo por semana, entre junho e outubro, a
Swiss anunciou uma série de outras novidades e que passam por um aumento de frequências nas rotas
portuguesas.

Este verão, a Swiss vai operar nos cinco aeroportos portugueses, numa operação que volta a contar
com voos entre Faro e Genebra, que vão decorrer ao longo de todo o verão, estando ainda previsto um
aumento de ligações entre o Porto e Zurique, até um máximo de três voos por dia nas semanas de pico
do verão.

A companhia aérea suíça vai também aumentar as frequências de Faro e Funchal para Zurique durante
todo o verão, rotas que vão ser asseguradas pela Edelweiss, subsidiária da Swiss, e que vão decorrer
entre abril e outubro.

No Porto, a Swiss vai ainda operar para Genebra com até dois voos diários, enquanto as rotas de Lisboa
vão contar com até dois voos por dia no caso de Zurique, enquanto a operação entre a capital
portuguesa e Genebra vai ter até um voo por dia.
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Entre Faro e Genebra, a Swiss regressa entre junho e outubro, enquanto os voos entre o Funchal e
Genebra vão decorrer apenas nos meses de abril/maio e setembro/outubro.

20.º aniversário

As operação da Swiss para este verão foi divulgada esta segunda-feira, 4 de abril, numa altura em que a
companhia aérea suíça está a comemorar o seu 20.º aniversário, que foi assinalado a 31 de março e
que vai ser comemorado ao longo de todo o ano, com várias iniciativas.

No comunicado divulgado, a Swiss relembra os 20 anos que passaram desde a sua fundação, numa
história recheada de “eventos”, que teve início a 31 de março de 2002, com um voo entre Basileia e
Zurique, e ao longo da qual foi possível afirmar a transportadora helvética como “uma das principais
companhias aéreas do mundo”.

“Nos 20 anos desde sua fundação, a SWISS realizou 2,8 milhões de voos, numa distância total de 3,8
mil milhões de quilómetros, ou 95.000 voltas ao mundo. Estes voos transportaram pouco menos de
266 milhões de passageiros – cerca de 40 vezes a população da Suíça – e 5,6 milhões de toneladas de
carga, o equivalente ao peso de cerca de 560 Torres Eiffel”, destaca a companhia aérea, no comunicado
divulgado.

Atualmente, a companhia aérea suíça, que pertence ao Grupo Lufthansa desde 2005, voa para 92
destinos a partir do seu hub de Zurique e para 46 desde Genebra e transporta “mais passageiros e carga
do que qualquer companhia aérea suíça já transportou no passado”.

Para assinalar o aniversário, a Swiss tem já previstas várias iniciativas, a exemplo do batismo de 20
aviões A220 com nomes de resorts turísticos suíços, assim como do lançamento de um vídeo especial
dedicado ao jubileu da  companhia aérea, enquanto a revista de bordo da Swiss vai disponibilizar, entre
julho e setembro, informação sobre várias curiosidades relacionadas com a transportadora.

As iniciativas destinadas a comemorar o 20.º aniversário da Swiss incluem ainda uma competição, que
vai oferecer aos passageiros da companhia aérea helvética vários “prémios atraentes” e sobre a qual
será fornecida mais informação posteriormente.

A Swiss tem vindo também a renovar a sua frota, apostando em aparelhos com menor consumo de
combustível e menos poluentes, e garante que vai manter a aposta na sustentabilidade, até porque tem
o objetivo de cortar para metade as emissões de carbono dos seus voos até 2030 e tornar a operação
neutra até 2050.

A companhia aérea conta ainda receber 25 novos aparelhos Airbus A320/321neos até ao final de 2025,
aviões que vão ajudar a atingir a meta da sustentabilidade da operação, uma vez que emitem menos
20% de CO2 que os aparelhos anteriores.
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Desporto, cultura e tradição vão animar o Algarve em abril
O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, o Walking Festival Ameixial e a Festa das
T ochas Floridas são os destaques da nova edição do «Guia Algarve», publicação que
reúne duas centenas de eventos que se realizam na região em abril. Ressuscitou como
disse

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, o Walking Festival Ameixial e a Festa das Tochas Floridas são
os destaques da nova edição do «Guia Algarve», publicação que reúne duas centenas de eventos que
se realizam na região em abril.

Ressuscitou como disse! Aleluia, Aleluia, Aleluia! Dois anos depois, este grito voltará a ecoar pelas ruas
cobertas de flores da engalanada vila de São Brás de Alportel. Aqui, o Domingo de Páscoa, 17 de abril, é
dia de Festa das Tochas Floridas e tem na procissão da Ressurreição o ponto mais alto de uma
manifestação singular do sentir de um povo.

 

De 22 a 24 de abril, a prova rainha do motociclismo regressa a Portugal para disputar a etapa nacional
do Campeonato do Mundo de MotoGP na montanha-russa de emoções algarvia, alcunha dada pelos
pilotos e equipas internacionais ao circuito do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

No fim de semana prolongado de 22 a 25 de abril, o Walking Festival Ameixial convida a percorrer os
segredos do património cultural e natural que se escondem para além da bela costa algarvia, num dos
melhores destinos de caminhadas do mundo. O desafio passa por descobrir os recantos banhados de sol
e tradição da aldeia serrana do Ameixial (Loulé), a sua história, a sua cultura, o respeito pelas suas
gentes e costumes.

 

Outros eventos em destaque em abril

“E Depois do Adeus – Fotografias com História”, exposição de Marques Valentim, Albufeira
Gala Internacional de Acordeão do Algarve, Albufeira
Espetáculos de stand up comedy em Vila Real de Santo António, Lagoa e Portimão
Concerto de Tiago Bettencourt no Centro Cultural de Lagos
BTT – Taça de Portugal de Downhill, São Brás de Alportel
Feiras do Folar em Paderne, Odeceixe, São Marcos da Serra e na Guia
Procissões do Triunfo e do Enterro do Senhor, Tavira
Concerto de Páscoa pela Orquestra Clássica do Sul na Igreja do Carmo, Tavira
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«Última Hora», produção do Teatro Nacional D. Maria II no Teatro das Figuras, Faro
«Romeu e Julieta Quorum Ballet» no Centro Cultural de Lagos
Exposição de pintura de Klaus Zylla na mina de sal-gema de Loulé e outras atividades «À
descoberta do Turismo Industrial»

 

Estas e muitas outras sugestões encontram-se na agenda de eventos dirigida a residentes e turistas,
editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve. A edição de abril do «Guia Algarve» é uma
publicação bilingue (português e inglês), com 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 e pode ser descarregada aqui: Guia_Abril22_web
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PCP solidário com enfermeiros em Portimão e trabalhadores da
ANA no Aeroporto de Faro
No passado dia 1 de abril, delegações do Partido Comunista Português, manifestaram a
sua solidariedade nas concentrações de trabalhadores realizadas junto ao Hospital de
Portimão e ao Aeroporto de Faro.

Em Portimão, perante dezenas de enfermeiros presentes, na ação desenvolvida pelo Sindicato dos
Enfermeiros Portugueses, a delegação do PCP, em que esteve presente Lurdes Melo – eleita da CDU na
Assembleia Municipal de Portimão – mostrou a sua solidariedade com a luta destes profissionais de saúde
que exigem que sejam cumpridas as promessas de contabilização dos pontos para a progressão nas
carreiras e de justiça remuneratória que o Governo se recusa a cumprir.

O PCP relembra que não é possível defender e valorizar o Serviço Nacional de Saúde mantendo a política
de desvalorização e de ataque aos direitos dos seus trabalhadores – enfermeiros, médicos e outros
profissionais.

Em Faro, perante dezenas de trabalhadores da ANA, Aeroportos, na acção desenvolvida pelo SITAVA, a
delegação do PCP em que esteve presente – Sandra Pereira, deputada do PCP no Parlamento Europeu –
mostrou a sua solidariedade com a luta destes trabalhadores que contestam a decisão de suspender as
contribuições para o Fundo de Pensões e a decisão de denunciar o acordo de empresa. O PCP assinala a
necessidade de valorizar salários, carreiras e direitos dos trabalhadores da aviação civil, cada vez mais
sujeitos à desregulação de horários, a baixos salários e à precariedade, realidades que são inseparáveis
dos processos de privatização e liberalização que os Governos do PS e do PSD, e a própria União
Europeia, impuseram ao sector da aviação civil. Para o PCP, a valorização do Turismo na região –
principal actividade económica – não pode continuar a ser feita à custa de baixos salários e da
precariedade.
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O que aconteceria em Portugal com o fim dos voos domésticos?
A SkyExpert avalia esta possibilidade
O jornal da indústria do Turismo

Ao abrigo de uma lei aprovada no Parlamento francês em abril do ano passado com a finalidade de
reduzir as emissões de carbono do transporte aéreo e por forma a incentivar o uso de outros meios de
transporte coletivo, em particular dos TGV (Train à Grande Vitesse), os voos curtos domésticos entre
Paris e Bordéus e Paris e Lyon foram suspensos na semana passada.

Na Áustria, a rota Salzburgo-Viena foi igualmente suspensa por razões semelhantes e na Suécia o
“flygskam” (vergonha de voar, em sueco) criou uma forte pressão social para limitar o uso do avião.

O que aconteceria em Portugal, caso as rotas mais curtas Lisboa-Faro-Lisboa e Lisboa-Porto-Lisboa
fossem proibidas ao abrigo de uma lei semelhante à de França? A SkyExpert, empresa de consultoria
especializada em transporte aéreo, aeroportos e turismo, fez as contas:

– um único operador: ambas as rotas são operadas apenas pela TAP, pelo que tal medida não afetaria
nenhuma outra companhia aérea. Estas rotas domésticas, quando conectadas com um voo
internacional, geralmente não têm acréscimo de custo no bilhete por relação ao mesmo voo direto para
Lisboa, ou seja, são “grátis”. As taxas de ocupação destes voos estão abaixo da média da TAP,
influenciando negativamente outro importante índice de performance da TAP;

– passageiros: em ambos os casos, a quantidade de passageiros transportados nestas rotas com a
intenção de voar entre as duas cidades é ínfima. No caso de Faro, este valor chega mesmo a ser abaixo
dos 10%, os restantes passageiros apenas trocam de avião para outros destinos. Para trocar de avião
ou voar diretamente existem várias alternativas;

– aeroportos: no caso de Faro, a operação de Lisboa representa 3% do volume e é a única rota da TAP
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no Algarve. Para o Porto, que na pré-pandemia via mais de meio milhão de passageiros voar até Lisboa
apenas para chegar a outros destinos, esta proibição significaria uma oportunidade de criar novas rotas
diretas e fortalecer outras já existentes à partida do Porto.

– “slots”: para realizar estes voos, a TAP ocupa diversas faixas de aterragem e descolagem (“slots”) que
escasseiam em qualquer destes aeroportos, em particular em Lisboa. Atualmente, a existência destes
voos corresponde a 12 pares de ‘slots’, demasiado para um aeroporto que se diz lotado, e cuja falta de
‘slots’ impede de crescer para outros destinos.

– alternativas: apostar mais em rotas transversais que não passem por Lisboa, como as de Porto-Faro
ou Faro-Ponta Delgada para permitir novas conectividades usando aeroportos Portugueses, mas
evitando a infraestrutura Lisboeta.

Para Pedro Castro, diretor da SkyExpert, não existe vontade política suficiente e existe um enorme
conflito de interesses do Governo para se poder avançar com este tipo de medidas. “Penso que isto
apenas acontecerá quando Bruxelas aprovar uma diretiva nesse sentido”, conclui.
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O que aconteceria em Portugal, se os voos domésticos fossem
proibidos?
O que aconteceria em Portugal, caso as rotas domésticas Lisboa-Faro-Lisboa e Lisboa-
Porto-Lisboa fossem proibidas ao abrigo de uma lei semelhante à que foi aprovada no
Parlamento Francês, que tem como finalidade reduzir as emissões de carbono do
transporte aéreo e incentivar a utilização de outros meios de transporte coletivo?

O que aconteceria em Portugal, caso as rotas domésticas Lisboa-
Faro-Lisboa e Lisboa-Porto-Lisboa fossem proibidas ao abrigo de
uma lei semelhante à que foi aprovada no Parlamento Francês,
que tem como finalidade reduzir as emissões de carbono do
transporte aéreo e incentivar a utilização de outros meios de
transporte coletivo? A SkyExpert, uma empresa de consultoria
especializada em transporte aéreo, aeroportos e turismo, fez
uma previsão.
Recorde-se que o parlamento francês aprovou, em abril de 2021, a proibição de voos domésticos em
rotas que podiam ser percorridas por comboio em menos de duas horas e meia. A medida é parte de um
projeto de lei climático mais amplo que visa cortar as emissões de carbono de França em 40% em 2030
em relação aos níveis de 1990.

Com esta lei, os voos curtos domésticos entre Paris e Bordéus e Paris e Lyon foram suspensos, em
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2021. Na Áustria, a rota Salzburgo-Viena foi igualmente suspensa por razões semelhantes e na Suécia o
“flygskam” criou uma forte pressão social para limitar o uso do avião.

A União de Aeroportos da França (UAF) apresentou uma reclamação em Bruxelas contra esta medida, a
17 de setembro de 2021, juntamente com a filial europeia do Conselho Internacional de Aeroportos (ACI
Europa).

Fim dos voos domésticos em Portugal
Ambas as rotas são operadas apenas pela TAP, pelo que tal medida não afetaria nenhuma outra
companhia aérea, de acordo com a SkyExpert. Estas rotas domésticas, quando conectadas com um voo
internacional, geralmente não têm acréscimo de custo no bilhete por relação ao mesmo voo direto para
Lisboa, ou seja, são “grátis”. As taxas de ocupação destes voos estão abaixo da média da TAP,
“influenciando negativamente outro importante índice de performance da companhia aérea portuguesa”.

Em ambos os casos, a quantidade de passageiros transportados nestas rotas com a intenção de voar
entre as duas cidades é “infíma”, defende a empresa de consultoria. No caso de Faro, este valor chega
mesmo a ser abaixo dos 10%, os restantes passageiros apenas trocam de avião para outros destinos.
Para trocar de avião ou voar diretamente existem várias alternativas.

Outras das implicações desta proibição seria nos aeroportos. No caso de Faro, a operação de Lisboa
representa 3% do volume e é a única rota da TAP no Algarve. Para o Porto, que na pré-pandemia via
mais de meio milhão de passageiros voar até Lisboa apenas para chegar a outros destinos, esta
proibição significaria uma oportunidade de criar novas rotas diretas e fortalecer outras já existentes à
partida do Porto.

Para realizar estes voos, a TAP ocupa diversas faixas de aterragem e descolagem, as slots, que
escasseiam em qualquer destes aeroportos, em particular em Lisboa. Atualmente, a existência destes
voos corresponde a 12 pares de slots, “demasiado para um aeroporto que se diz lotado, e cuja falta de
slots impede de crescer para outros destinos”, afirma a SkyExpert.

Outro resultado desta lei em Portugal seria o aumento da aposta em rotas transversais que não passem
por Lisboa, como as de Porto-Faro ou Faro-Ponta Delgada, para permitir novas conectividades usando
aeroportos portugueses, mas evitando a infraestrutura lisboeta.

Para Pedro Castro, diretor da SkyExpert, não existe vontade política suficiente e existe um enorme
conflito de interesses do Governo para se poder avançar com este tipo de medidas. “Penso que isto
apenas acontecerá quando Bruxelas aprovar uma diretiva nesse sentido”, remata.

(Link)
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E se os voos curtos de Lisboa para Faro e Porto fossem
proibidos? A SkyExpert explica | Ambitur
Ao abrigo de uma lei aprovada no Parlamento Francês em Abril do ano passado com a
finalidade de reduzir as emissões de carbono do transporte aéreo e por forma a
incentivar o uso de outros meios de transporte coletivo, em particular dos T GV, os voos
curtos domésticos entre Paris e Bordéus e Paris e Lyon foram suspensos na semana
passada. Na Áustria, a rota Salzburgo-Viena foi igualmente suspensa por razões
semelhantes e na Suécia o flygskam” (vergonha de voar em sueco) criou uma forte
pressão social para limitar o uso do avião.

Ao abrigo de uma lei aprovada no Parlamento Francês em Abril do ano passado com a finalidade de
reduzir as emissões de carbono do transporte aéreo e por forma a incentivar o uso de outros meios de
transporte coletivo, em particular dos TGV, os voos curtos domésticos entre Paris e Bordéus e Paris e
Lyon foram suspensos na semana passada. Na Áustria, a rota Salzburgo-Viena foi igualmente suspensa
por razões semelhantes e na Suécia o  flygskam” (vergonha de voar em sueco) criou uma forte pressão
social para limitar o uso do avião.

O que aconteceria em Portugal, caso as rotas mais curtas Lisboa-Faro-Lisboa e Lisboa-Porto-Lisboa
fossem proibidas ao abrigo de uma lei semelhante à de França? A SkyExpert, empresa de consultoria
especializada em transporte aéreo, aeroportos e turismo, fez as contas:

– um único operador: ambas as rotas são operadas apenas pela TAP, pelo que tal medida não afetaria
nenhuma outra companhia aérea. Estas rotas domésticas, quando conectadas com um voo
internacional, geralmente não têm acréscimo de custo no bilhete por relação ao mesmo voo direto para
Lisboa, ou seja, são “grátis”. As taxas de ocupação destes voos estão abaixo da média da TAP,
influenciando negativamente outro importante índice de performance da TAP;

– passageiros: em ambos os casos, a quantidade de passageiros transportados nestas rotas com a
intenção de voar entre as duas cidades é ínfima. No caso de Faro, este valor chega mesmo a ser abaixo
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dos 10%, os restantes passageiros apenas trocam de avião para outros destinos. Para trocar de avião
ou voar diretamente existem várias alternativas;

– aeroportos: no caso de Faro, a operação de Lisboa representa 3% do volume e é a única rota da TAP
no Algarve. Para o Porto, que na pré-pandemia via mais de meio milhão de passageiros voar até Lisboa
apenas para chegar a outros destinos, esta proibição significaria uma oportunidade de criar novas rotas
diretas e fortalecer outras já existentes à partida do Porto;

– slots: para realizar estes voos, a TAP ocupa diversas faixas de aterragem e descolagem (slots) que
escasseiam em qualquer destes aeroportos, em particular em Lisboa. Atualmente, a existência destes
voos corresponde a 12 pares de slots, demasiado para um aeroporto que se diz lotado, e cuja falta de
slots impede de crescer para outros destinos;

– alternativas: apostar mais em rotas transversais que não passem por Lisboa, como as de Porto-Faro
ou Faro-Ponta Delgada para permitir novas conetividades usando aeroportos portugueses, mas evitando
a infraestrutura lisboeta.

Para Pedro Castro, diretor da SkyExpert, não existe vontade política suficiente e existe um enorme
conflito de interesses do Governo para se poder avançar com este tipo de medidas. “Penso que isto
apenas acontecerá quando Bruxelas aprovar uma diretiva nesse sentido”, remata.
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