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Onze praias de Cascais voltam a ter bandeira azul
Carcavelos e Parede entre praias que voltam a ser premiadas, após cinco anos de fora
por divergência de critérios
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O verão de 2022 terá 393 praias com Bandeira Azul, mais 21 do
que no ano passado
Em 2022 há mais 21 Bandeiras Azuis a içar do que no ano anterior. O  número de praias
galardoadas continua a subir, assim como o de concelhos que se candidatam. Este ano,
Cascais reentrou na corrida, depois de alguns anos em conflito com os critérios impostos

Se não houver nenhum percalço até ao dia de içar o símbolo de qualidade balnear, atribuído pela
associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), 393 praias vão poder ostentar o símbolo de qualidade
balnear, das quais 50 em rios e albufeiras no interior do país.

São mais 21 que no ano passado, metade das quais reentradas no concelho de Cascais, depois de cinco
anos ausente por “divergências” quanto aos critérios definidos pela ABAE. Para celebrar o feito, o anúncio
da Bandeira Azul 2022 foi feito, esta quinta-feira, no Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal,
em Cascais.

As 393 praias galardoadas este ano estão distribuídas por 102 municípios, cinco dos quais novos ou
reentrados (Vila Verde, Tábua, Marinha Grande, Cascais e Alandroal). Desde que o galardão começou a
ser atribuído em Portugal, em 1983, as zonas balneares premiadas mais do que quintuplicaram.

No continente, o Algarve continua a liderar em quantidade com a atribuição de 86 bandeiras azuis, todas
costeiras. Perdeu uma, a de Dona Ana, em Lagos. Segue-se a região Norte, com 82. Em terceiro lugar,
está a região do Tejo e Oeste, com 77. Seguem-se o Centro com 50 praias, os Açores com 42, o
Alentejo com 40 e a Madeira com 16.

Entre os critérios para a atribuição da Bandeira Azul estão a qualidade da água balnear (cinco anos
seguidos sem análises más), a presença de nadadores-salvadores, a qualidade dos acessos e as
obrigações de os concessionários dos apoios de praias apostarem em projetos de eficiência energética e
de responsabilidade social, como por exemplo a redução de consumo de plástico descartável.

Em 2021 avançou-se com um projeto de sistematização de análise às areias e a qualidade destas "vai
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passar a integrar os critério da Bandeira Azul a partir de 2024”, diz Catarina Gonçalves, coordenadora do
programa Bandeira Azul. Até lá é preciso legislar e definir que entidades ou laboratórios podem fazer as
análises, uma vez que os laboratório da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e do Instituto Ricardo
Jorge dificilmente têm capacidade de analisar as areias de perto de quatro centenas de praias.

O objetivo é analisar as concentrações de fungos e de bactérias -- como a E-coli e os Enterococus,
(oriundos de coliformes fecais) -- presentes nos areais.

Este ano há sete praias novas: Ponte do Bico em Braga; Faial em Vila Verde, Aquário no Porto,
Ronqueira em Tábua, Praia Velha na Marinha Grande, Azenhas Del Rey no Alandroal e Alqueva em Portel.
E foram excluídas outras seis galardoadas em 2021: Castelo do Queijo, no Porto; Dona Ana em Lagos;
e Furnas de St..António, Piscinas do Cais, Sargentos e Ribeira dos Pelames nos Açores.

Há ainda 18 marinas (mais três nas ilhas do que em 2021 - Núcleo Recreio Náutico de Velas, Núcleo de
Recreio Náutico Lajes do Pico e o Porto de Recreio de Machico) e 20 embarcações ecoturísticas
galardoadas pelo Júri Internacional. A grande subida este ano foi registada nas embarcações são mais
nove embarcações, de cinco novos operadores.

A subida do número de embarcações e a reentrada de Cascais (com 11 praias) são duas das realidades
sublinhadas por Catarina Gonçalves, coordenadora do Programa Nacional Bandeira Azul.

O mote neste 35º ano é “Ajudar o mar a contar outra história”, tendo em conta que no final de junho de
2022 Portugal é o anfitrião da Conferência dos Oceanos da ONU. A ABAE quer apelar à “consciência
coletiva dos portugueses”. Mas o tema “recuperação de ecossistemas” continua a ser central em 2022,
ano que integra a Década das Nações Unidas para a Recuperação dos Ecossistemas, a pensar nas
maiores ameaças ambientais: alterações climáticas, perda de biodiversidade e poluição ambiental.

A Cerimónia Oficial de hastear da Primeira Bandeira Azul em praia costeira vai decorrer a 9 de Junho, na
praia da Figueirinha, em Setúbal. Já a primeira a erguer em praia fluvial realiza-se a 14 de Junho, na Praia
Fluvial de Adaúfe, em Braga.

LISTA DAS PRAIAS COM BANDEIRA AZUL

NORTE

Conta com 73 Praias costeiras e nove fluviais galardoadas em 15 Concelhos. Em 2022 entraram três
novas (Ponte do Bico, Aquário, Prado Faial), reentrou Ínsua e saiu Castelo do Queijo, no Porto

CENTRO

Tem 31 praias costeiras e 19 fluviais a içar a bandeira azul em 23 concelhos. Conta com duas novas
(Ronqueira e Praia Velha); e duas reentradas (São Pedro de Moel e Sandomil

TEJO

Sobe para 63 praias costeiras e 14 fluviais, com as reentradas de 11 praias de cascais (Guincho,
Crismina, Rainha, Conceição, Moitas, Tamariz, Poça, S. Pedro do Estoril, Avencas, Parede, Carcavelos) e
duas de rio (Pampilhosa da Serra e Fernandaires

ALENTEJO

Conta com 32 praias costeiras e oito fluviais, em 12 concelhos. As novidades são as Azenhas D’El Rei no
Alandroal e a praia do Alqueva em Portel,

ALGARVE

Perdeu a praia de Dona Ana, em Lagos, baixando de 87 para 86 praias costeiras, em 13 Concelhos

AÇORES e MADEIRA
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As ilhas somam 52 Praias costeiras em 26 concelhos, das quais 42 no arquipélago dos Açores e 16 no
da Madeira. Reentraram a Zona Balnear de Santa Cruz e saíram as Furnas de St..António, Piscinas do
Cais, Sargentos, e Ribeira dos Pelames nos Açores
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Maio no Algarve tem Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, Mãe
Soberana, Abrunhosa e Martinho da Vila
A T aça do Mundo de Ginástica Rítmica (Portimão), a Festa da Mãe Soberana (Loulé), o
Dia Aberto do Parque Natural da Ria Formosa ou concertos de Martinho

A Taça do Mundo de Ginástica Rítmica (Portimão), a Festa da Mãe Soberana (Loulé), o Dia Aberto do
Parque Natural da Ria Formosa ou concertos de Martinho da Vila (Faro) e Pedro Abrunhosa (Loulé) são
algumas das iniciativas que vão animar o Algarve durante o mês de Maio.

Depois do automobilismo, é a vez da ginástica rumar ao Algarve com o Torneio Internacional de
Portimão e a Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, de 23 a 29, em Portimão, para dar uma oportunidade
às ginastas mais jovens de competirem na mesma arena que a elite da ginástica rítmica mundial.

Os amantes da natureza também têm sugestões nesta edição do guia publicado pela Região de Turismo
do Algarve (RTA). Dia 7, em Olhão, o Parque Natural da Ria Formosa abre as portas ao público para
oferecer uma experiência marcante através da participação em atividades de turismo de natureza e
sensibilização ambiental, como a observação de aves, passeios de barco tradicional e de barco
eletrossolar. A entrada é livre.

A Mãe Soberana regressa este ano a Loulé. A Festa Grande decorre já este domingo, 1 de Maio, com os
valentes homens do andor.

Em Silves, no dia 6, Ana Bacalhau promete surpreender «com um concerto que conta com breves
conversas que aproximam a artista do público. Já no dia 8, em Loulé, Pedro Abrunhosa promete uma
performance única com a sua primeira digressão a solo. A 20, em Faro, é a vez de a maior estrela do
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samba do Brasil, Martinho da Vila, brindar a plateia com os seus maiores sucessos.

Um ponto de viragem na pesquisa e na linguagem coreográfica é marcado por Boderline, dia 6 de maio,
em Faro, num espetáculo de dança que faz uma reflexão sobre as relações humanas que passaram a
estar incluídas na vida em sociedade. Em Lagoa, no dia 7, a dança também passa pelo Auditório Carlos
do Carmo, com o espetáculo Triplo, da KALE Companhia de Dança.

A comédia também faz parte das sugestões do Algarve com a peça de teatro “E Tudo o Morto Levou”,
de 6 a 8, em Albufeira, protagonizada por Marina Mota que interpreta um sem número de personagens
que toda a gente, pelo menos uma vez na vida, já viu num velório.

Também Diogo Batáguas promete fazer soltar risos com um espetáculo de stand up comedy que
envolve o humorista em diversos processos judiciais, dia 18, em Faro.

No Algarve também se fará magia, com Minutos Mágicos – O Espetáculo, de Mário Daniel, dia 14, em
Faro.

Estas e muitas outras propostas podem ser encontradas na agenda de eventos dirigida a residentes e
turistas, editada mensalmente pela RTA em 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.
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Saiba o que lhe reserva o «Guia Algarve» para maio
A T aça do Mundo de Ginástica Rítmica, a Festa da Mãe Soberana, o Dia Aberto do Parque
Natural da Ria Formosa, os concertos de Martinho da Vila e de Pedro Abrunhosa ou até
mesmo o espetáculo de magia de Mário Daniel são os destaques do «Guia Algarve» de
maio, já disponível para download.

 

A Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, a Festa da Mãe Soberana, o Dia Aberto do Parque Natural da Ria
Formosa, os concertos de Martinho da Vila e de Pedro Abrunhosa ou até mesmo o espetáculo de magia
de Mário Daniel são os destaques do «Guia Algarve» de maio, já disponível para download.

 

Depois do automobilismo, é a vez da ginástica rumar ao Algarve com o Torneio Internacional de
Portimão e a Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, de 23 a 29 de maio, em Portimão.

 

Os amantes da natureza também têm sugestões nesta edição do guia publicado pela Região de Turismo
do Algarve (RTA). Dia 7 de maio, em Olhão, o Parque Natural da Ria Formosa abre as portas ao público
para oferecer uma experiência através da participação em atividades de turismo de natureza e
sensibilização ambiental, como a observação de aves, passeios de barco tradicional e de barco
eletrossolar. A entrada é livre.

 

Outro destaque em maio, passa pela Festa Grande da Mãe Soberana, no 1, em Loulé, entre «vivas»,
lenços a acenar, foguetes e o acompanhamento da Banda Filarmónica, Loulé.
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Quanto à música, o «Guia Algarve» chama a atenção para o concerto de Ana Bacalhau no Teatro
Mascarenhas Gregório em Silves, no dia 6 de maio, através da iniciativa LADO B, que conta com breves
conversas que aproximam a artista do público. Já no dia 8, Pedro Abrunhosa estará em Loulé, com a sua
primeira digressão a solo. A 20 de maio, em Faro, é a vez de a maior estrela do samba do Brasil,
Martinho da Vila, brindar a plateia com os seus maiores sucessos.

 

Um ponto de viragem na pesquisa e na linguagem coreográfica é marcado por Boderline, dia 6 de maio,
em Faro, num espetáculo de dança que faz uma reflexão sobre as relações humanas que passaram a
estar incluídas na vida em sociedade. Em Lagoa, no dia 7, a dança também passa pelo Auditório Carlos
do Carmo, com o espetáculo Triplo, da KALE Companhia de Dança.

 

A comédia também faz parte das sugestões para maio, com a peça de teatro E Tudo o Morto Levou, de
6 a 8 de maio, em Albufeira, protagonizada por Marina Mota que interpreta um sem número de
personagens que toda a gente, pelo menos uma vez na vida, já viu num velório. Também Diogo
Batáguas promete fazer soltar risos com um espetáculo de stand up comedy que envolve o humorista
em diversos processos judiciais, dia 18 de maio, em Faro.

 

No Algarve também se faz magia, com Minutos Mágicos – O Espetáculo, de Mário Daniel, 14 de maio,
em Faro.  

 

Estas e outras propostas podem ser encontradas na agenda de eventos dirigida a residentes e turistas,
editada mensalmente pela RTA em 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.

 

(Link)
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia_Maio_web.pdf
https://www.algarveprimeiro.com/d/saiba-o-que-lhe-reserva-o-guia-algarve-para-maio/44387-84
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Viagens de portugueses com o terceiro valor mais baixo em 10
anos
Residentes viajaram mais em 2021, em Portugal e no estrangeiro
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JORNAL DE NEGÓCIOS
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Turismo e indústria ainda não recuperaram da covid
Maioria dos indicadores económicos de “alta frequência" encaminhavam-se para
regressar a níveis de 2019, mas a guerra veio baralhar as contas
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JORNAL DE NEGÓCIOS
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PIB do 1º trimestre: entre a ligeira contração e o ligeiro
crescimento
A guerra na Ucrânia somou incerteza que já vinha de trás, mas os efeitos poderão sentir-
se mais à frente. Serviços, sobretudo turismo, terão sustentado a atividade nos primeiros
três meses do ano, estimam economistas ouvidos pelo Negócios.
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RTP 1
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Um dos mais consagrados de sempre Sébastien Loeb está de
regresso a Portugal
Um dos mais consagrados de sempre Sébastien Loeb está de regresso a Portugal, o
piloto francês que tem 80 vitórias no Mundial de ralis, vai agora estrear-se no
campeonato alemão de turismos e a prova arranca este fim de semana no Autódromo do
Algarve

Um dos mais consagrados de sempre Sébastien Loeb está de regresso a Portugal, o piloto francês que
tem 80 vitórias no Mundial de ralis, vai agora estrear-se no campeonato alemão de turismos e a prova
arranca este fim de semana no Autódromo do Algarve
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SIC NOTÍCIAS
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A Direção-Geral da Saúde não deverá manter as restrições na
nova época balnear
A Direção-Geral da Saúde não deverá manter as restrições na nova época balnear, a
época oficial arranca em Albufeira a 15 de Maio

A Direção-Geral da Saúde não deverá manter as restrições na nova época balnear, a época oficial
arranca em Albufeira a 15 de Maio
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Covid-19. DGS atualiza regras sobre uso de máscara
"Apesar da elevada cobertura vacinal em Portugal, a utilização de máscaras na
comunidade é uma medida eficaz na prevenção da transmissão de SARS-CoV-2 e
continua assim a ser uma importante medida de contenção da infeção, sobretudo em
ambientes e populações com maior risco para infeção", indica a Direção-Geral de Saúde.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou esta quinta-feira a orientação do uso da máscara, afirmando
que a sua utilização continua a ser uma "importante medida" para combater o contágio da covid-19.

"Apesar da elevada cobertura vacinal em Portugal, a utilização de máscaras na comunidade é uma
medida eficaz na prevenção da transmissão de SARS-CoV-2 e continua assim a ser uma importante
medida de contenção da infeção, sobretudo em ambientes e populações com maior risco para infeção",
indica o documento.

Assim, a DGS indica que o uso da máscara cirúrgica, ou FFP2, é obrigatório por todas as pessoas com
mais de 10 anos nos estabelecimentos de saúde, incluindo farmácias comunitárias, assim como nas
estruturas residenciais ou de acolhimento e serviços de apoio domiciliário para populações mais
vulneráveis - como pessoas mais velhas ou com deficiência -, tal como nas unidades de cuidados
continuados integrados.

Para além disso, o uso da máscara continua obrigatório nos transportes coletivos de passageiros, como
o aéreo, táxis e TVDE, e nos locais cobertos a transportes públicos, como aeroportos, terminais
marítimos, redes de metros e de comboio.

Todas as pessoas que tenham testado positivo à covid-19 também terão de usar máscara em todos os
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locais a partir do momento que saiam fora do seu local de isolamento, até ao décimo dia após o início
dos sintomas ou do teste positivo, assim como os contactos com casos confirmados de infeção do
SARS-CoV-2 durante 14 dias após a data da última exposição.

O documento recomenda também a utilização da máscara para as pessoas mais vulneráveis, que
tenham doenças crónicas ou estados de imunossupressão com risco acrescido para covid-19 grave,
sempre que em situação de risco aumentado de exposição, e a todas as pessoas que tenham contacto
com outras mais vulneráveis, assim como a "qualquer pessoa com idade superior a 10 anos sempre que
se encontre em ambientes fechados, em aglomerados”.

"Para garantir a utilização da máscara em todas as circunstâncias previstas na presente orientação, e
sempre que a pessoa considere que a sua utilização se justifica, recomenda-se que qualquer pessoa seja
portadora de uma máscara cirúrgica ou FFP2, sempre que se desloque ou circule para fora do local de
residência ou permanência habitual", adianta o documento.
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NAV admite que tráfego aéreo ultrapasse 2019 este verão
A NAV Portugal diz que a retoma do tráfego aéreo está a ser sustentada e que em alguns
dias já se ultrapassaram os níveis de 2019. O  verão ameaça voltar a ser de
constrangimentos em Lisboa.
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Tráfego aéreo pode ultrapassar níveis pré-pandémicos este verão
Dificuldades de 2022 serão semelhantes às de 2019. Preveem-se “atrasos que penalizam
não só as companhias, mas também os passageiros”

O administrador da NAV Portugal (empresa responsável pelo controlo do tráfego aéreo), Pedro Ângelo,
admite que este verão os níveis de tráfego aéreo possam vir a ultrapassar níveis pré-pandémicos. “Não
quero ser apelidado de otimista, mas face àquilo que estamos a registar no primeiro trimestre – um
período em que não há tanta atividade – o que antecipo é que provavelmente nos meses de verão
estejamos a trabalhar com os níveis de tráfego iguais aos de 2019 ou até acima”, diz ao “Jornal de
Negócios”.

De acordo com a empresa, no primeiro trimestre deste ano, o tráfego aéreo ficou 15% abaixo do
registado nos mesmos três meses de 2019. Já este mês, nos últimos sete dias, a média ponderada, era
de 1,1% face ao mesmo período do ano que antecedeu a pandemia. “Há inclusive dias que já
suplantaram o tráfego registado em 2019”, realça.

"Em 2022 vamos assistir provavelmente a algumas das mesmas consequências do passado, ou seja,
atrasos que penalizam não só as companhias, mas também os passageiros”, diz Pedro Ângelo. “Vamos
ser confrontados com essa realidade porque as limitações que existiam em 2019 são as mesmas”.
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CNN PORTUGAL
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Milhares de "voos fantasma" nos céus da Europa. Um
"escândalo" com fatura pesada para o ambiente
São "voos a fingir", com aviões vazios ou quase sem passageiros, para que as
transportadoras garantam faixas horárias nos aeroportos mais congestionados. Mas o
impacto ambiental em toda a linha faz destas viagens um fenómeno "completamente
irracional"

Quando o CEO da Lufhtansa, Carsten Spohr, alertou que o grupo alemão de transporte aéreo poderia ter
de realizar cerca de 18 mil voos desnecessários durante o último inverno as declarações não só geraram
uma onda de indignação, como chamaram a atenção mundial para este fenómeno até então
praticamente desconhecido: os “voos fantasma”. São milhares de voos que cruzam os céus sem
passageiros (ou com muito poucos). Aviões praticamente vazios, que fazem viagens que poderiam ser
canceladas, queimando milhares de quilos de combustível e emitindo toneladas de dióxido de carbono
para a atmosfera.

“É uma situação escandalosa. Não têm qualquer sentido estes ‘voos fantasma’ que já tiveram lugar e
que calculamos que algumas companhias aéreas ainda estejam a fazer. É um falhanço político, com
enormes consequências económicas e ambientais, que era perfeitamente escusado”, sublinha Francisco
Ferreira da Zero à CNN Portugal.

Os “voos fantasma” são uma forma de as companhias aéreas garantirem “slots” nos aeroportos mais
congestionados. Os "slots" são faixas horárias de aterragem e descolagem que são atribuídas às
companhias aéreas, de acordo com a disponibilidade do aeroporto e a operação da companhia. São
ativos fundamentais para as transportadoras porque sincronizar o tempo de descolagem num aeroporto
e o tempo de aterragem noutro não é tarefa fácil, sobretudo nos 'hubs' mais movimentados do mundo.
Em Portugal, são atribuídos pela NAV, a empresa que gere os serviços de navegação aérea.

“Os slots existem nos aeroportos que têm restrições de espaço”, explica Pedro Castro, consultor na
área da aviação. “Aterrar em Beja às 10:00, às 12:00 ou às 21:00 não tem qualquer restrição e por
isso o aeroporto de Beja nem sequer tem 'slots'. Mas Faro já tem 'slots sazonais', durante o verão. O
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aeroporto do Funchal tem 'slots' porque tem uma limitação de estacionamento”, acrescenta.

Para assegurarem estes ‘slots’, as transportadoras têm de cumprir a regra do “use it or lose it” (use-o
ou perca-o), que determina que têm de ser realizados 80% dos voos alocados a esses horários. “Se
durante o período de avaliação o 'slot' for usado 80% das vezes e, por alguma razão, 20% falhar, esse
direito mantém-se”, sublinha o consultor. O mesmo não acontece se a companhia falhar mais de 20%
dos voos: nesse cenário, podem perder slots para as concorrentes.

“A British Airways em Londres, a TAP em Lisboa, a Air France em Paris e a Iberia em Madrid sabem que
se perderem “slots” estes vão calhar a alguém que lhes faz concorrência. A concorrência só está à
espera de uma abertura para atacar e isso custa dinheiro”, destaca Pedro Castro.

Ora, por causa da covid-19, milhares de passageiros ficaram impossibilitados de viajar e a regra do “use
it or lose it” tornou-se impraticável e, por isso, foi suspensa. No entanto, com a recuperação do setor,
em outubro de 2021 acabou por ser reintroduzida pela Comissão Europeia, ainda que com uma taxa
inferior, de 50% e não 80%. Uma taxa que, ainda assim, acabou por se revelar elevada num inverno
afetado pela vaga de contágios causada pela variante ómicron e pelas consequentes restrições. E é aqui
que entram os "voos fantasma".

"São voos a fingir, não têm passageiros. É um desperdício de dinheiro, mas as companhias estão é a
calcular o que deixavam de ganhar se aquele 'slot' fosse perdido para a concorrência e se tivessem de
baixar tarifas. Não estão a ver a consequência imediata, mas mais a longo prazo", explica Pedro Castro.

A organização ambientalista Greenpeace estimou em mais de 100 mil os “voos fantasma” na Europa só
neste último inverno. As contas foram feitas a partir da ameaça da Lufhtansa (o grupo divulgou que
poderia ter de realizar cerca de 18 mil voos supérfluos) e tendo em conta que a empresa alemã
representa cerca de 17% do mercado europeu.

No Reino Unido, porém, há dados concretos sobre este fenómeno: desde março de 2020 houve mais de
15 mil “voos fantasma” e entre outubro e dezembro do ano passado saíram de território britânico 500
“voos fantasma” por mês. Os dados foram apurados pelo jornal The Guardian junto da Autoridade Civil
de Aviação britânica, mas só incluem voos de partida internacionais, excluindo chegadas e ligações
domésticas. A investigação revelou ainda que foi dos aeroportos de Heathrow (Londres), Aberdeen
(Escócia), Manchester, Stansted (Londres) e Norwich que saíram mais aviões sem passageiros.
O número real de "voos fantasma" só as companhias aéreas sabem, mas esses são dados que recusam
divulgar.

A CNN Portugal questionou a Autoridade Nacional da Aviação Civil sobre este assunto, mas não obteve
resposta. Francisco Ferreira, da Zero, admite, no entanto, que o fenómeno não terá sido muito relevante
em Portugal.

A Greenpeace calcula que, só neste inverno, os "voos fantasma" podem ter gerado 2,1 milhões de
toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera, o que é equivalente às emissões anuais de mais de
1,4 milhões de automóveis. Números que preocupam os ativistas e as associações ambientais.

“É um prejuízo em todos os sentidos pelo impacto ambiental para o clima, para a poluição do ar, para o
ruído. É completamente irracional”, vinca Francisco Ferreira.

O que se sabe é que, a partir de abril e até outubro, as diretrizes da Comissão Europeia estabelecem
que as companhias aéreas têm de cumprir não 50% mas 64% dos voos alocados aos "slots". Mas a
dinâmica no setor das viagens também parece estar a mudar: com o alívio das restrições em muitos
países, os passageiros e a circulação nos aeroportos está a aumentar e é expectável que o verão faça
aumentar o número de turistas e intensificar o tráfego aéreo.

"Lágrimas de crocodilo" foi o que o presidente da companhia irlandesa de baixo custo Ryanair chamou à
ameaça do grupo alemão. Michael O’Leary sugeriu, num misto de provocação e ironia, que a Lufhtansa
vendesse os assentos dos "voos fantasma" a preços mais baixos.
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“Em vez de operar voos vazios apenas para bloquear 'slots', a Lufthansa deveria disponibilizar os
assentos desses voos para venda a preços baixos, de modo a recompensar os contribuintes alemães e
europeus que a subsidiaram com milhões de euros durante a crise da covid-19”, frisou a Ryanair em
comunicado.

Para o consultor Pedro Castro, a solução pode também passar por uma legislação diferente: "Esta
questão dos 'voos fantasma é resultado da própria legislação. As companhias aéreas defendem o seu
direito histórico às 'slots'. Não tem lógica, mas no quadro jurídico atual, fazem as contas e concluem que
têm de fazer isto a tudo custo. É também uma 'guerra comercial'".
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ALGARVE RESIDENT

28/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • ALGARVE RESIDENT

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Portugal treats visiting Brits as EU citizens
Portugal is reported to have “broken EU country to “defy Brexit”
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ALGARVE RESIDENT

28/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • ALGARVE RESIDENT

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

WTTC calls for lifting of all travel restrictions
Virginia Messina, senior vice president of the WT T C (World T ravel and T ourism Council),
has called for all countries to follow the UK government
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PORTIMÃO JORNAL

28/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • PORTIMÃO JORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

TVI grava novela ‘Festa é Festa’ no concelho
Destino turístico servirá de enquadramento para a produção do canal televisivo
português
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VISÃO

28/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 38

PROGRAMA • CAPA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 2

AVE: € 0

REACH: 33100

Costa azul varrida pelo turismo
A revisão do PDM de Grândola, em 2017, promoveu a multiplicação dos empreendimentos
turísticos na Costa Azul, entre T roia e Sines, criando condições para o número de camas
vir a ser largamente excedido.
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VISÃO

28/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 5862

REACH: 33100

A morte do alojamento local? Não exageremos... Apesar do
acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
Os números do negócio
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VIDA ECONÓMICA

29/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

Alojamento local em frações para habitação é ilícito
Cancelamento do licenciamento do AL pode ser pedido por qualquer condómino
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