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� Vídeo: TAP deveria ″ouvir as regiões″. Aeroportos do Porto e
Faro podiam ter ″mais voos da companhia″
A T AP deveria compensar a perda de autorizações de aterragem e descolagem no
aeroporto de Lisboa com o reforço da operação aérea no Porto e em Faro.

A proposta é do novo presidente da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), Bernardo Trindade,
defende que "em resultado do processo de reestruturação e da libertação de slots em Lisboa essa
capacidade aérea pode ser ocupada noutros aeroportos portugueses".

Para Bernardo Trindade, "a TAP voar mais para o Porto ou para o Algarve, tem de ser um trabalho muito
participado com as regiões, com a companhia, no sentido de uma avaliação muito criteriosa".

O presidente da AHP foi ainda confrontado nesta entrevista com o reforço de 150 milhões de euros da
Linha de Apoio ao Turismo, através do Banco de Fomento, mas Bernardo Trindade preferia que os
apoios fossem a fundo perdido.

Nesta entrevista, Bernardo Trindade confessou ainda que a Hotelaria já não é uma indústria de salário
mínimo nacional, com a falta de mão-de-obra que existe foi preciso reforçar os vencimentos.

Bernardo Trindade, foi eleito no passado mês de abril presidente da Associação de Hotelaria de Portugal
para o mandato de 2022 a 2024.

O madeirense foi secretário de Estado do Turismo entre 2005 e 2011 e administrador não executivo da
TAP, até 2021. É também é administrador do Grupo hoteleiro Porto Bay.

A época alta está à porta. O verão vai permitir superar os valores pré-pandemia no turismo?

Estamos numa fase de muita expetativa. Depois dos anos excecionais até 2019, nos quais atingimos,
pela primeira vez, no setor do turismo, 19 mil milhões de euros em receitas, tivemos um lockdown.
Fechámos em 2021, por causa da pandemia, o que afetou a hotelaria e o turismo que dependem da
mobilidade para terem os seus clientes. Este ano estamos a sentir confiança neste regresso. Fizemos,
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no início de 2022, uma previsão para atingir 15 mil milhões de euros de receitas mas, nos dois meses já
fechados, segundo o Banco de Portugal (BdP), a quebra é apenas de 12%. Tivemos uma Páscoa que
correu bem e estamos a ter, na generalidade do país, números muito encorajadores do ponto de vista
das reservas. Não quero estar a ser muito otimista mas penso que é justo que possamos ser
moderadamente otimistas em sede de receitas.

Face ao otimismo que refere, que valor será possível somar a esta estimativa de 15 mil milhões de
euros?

Neste momento não quero fazer grandes previsões. Até porque estamos em maio e vamos ter um
contributo muito significativo do verão, na generalidade das regiões do país. As informações que temos,
do inquérito que fazemos junto dos nossos associados, apontam para uma recuperação. Do ponto de
vista das receitas é um sinal encorajador.

Os mercados emissores tradicionais, como o Reino Unido, a Alemanha ou a França, continuarão a
assumir o protagonismo ou haverá mudanças?

A Madeira, por exemplo, era muito servida por esses mercados tradicionais e, durante a pandemia, teve
oportunidade de receber novos mercados como a República Checa ou a Polónia. O que estamos a sentir
este ano é, felizmente, o regresso dos mercados que mantiveram sempre com Portugal uma relação de
grande confiança, como o Reino Unido, os Estados Unidos ou o Brasil.

Relativamente a investimentos, quantos hotéis novos vão abrir portas este ano?

Esse é um balanço que temos de ir acompanhando. Não nos iludamos; enfrentámos dois anos
muitíssimo difíceis e, obviamente, muitas decisões de investimento tiveram de aguardar. Temos de
perceber em que medida é que esta recuperação é sustentável. A atividade turística é de muito capital
intensivo. Não tenho uma resposta mas sei que há um conjunto de intenções de investimento. Agora é
preciso acompanhar e ver se elas se vão materializar.

A questão da inflação e o consequente aumento dos preços da energia, matérias-primas e dos serviços
podem beliscar, de alguma forma, a operação da hotelaria nos próximos meses?

Estamos confrontados com uma inflação generalizada dos custos de produção como a eletricidade, o
gás e a cadeia alimentar. As unidades hoteleiras também são servidas por um conjunto vasto de
prestadores de serviços e todos atualizaram os preços para cima. Estamos a sentir confiança na receita
mas estamos confrontados com uma espiral de aumentos da despesa que, no fim do dia, leva-nos a
avaliar bem a rentabilidade da nossa operação e olhar para as questões de novos investimentos. A
gestão de uma unidade hoteleira pressupõe, permanentemente, um olhar muito cuidado em relação aos
investimentos que são necessários para mantê-la.

Essa avaliação vai acabar por recair no aumento do preço por noite?

É natural que, numa economia de mercado em que a generalidade dos fatores de produção estão mais
caros, possamos refletir no cliente esse preço de venda. É evidente que não é um processo imediato,
depende muito das regiões onde se inserem esses investimentos e da própria saúde financeira da
empresa. Diria que com o caminho que percorremos até aqui, é legítimo que possamos passar algum
desse efeito para o preço final.

Portugal pode beneficiar da fama de destino seguro para atrair mais turistas?

Podemos beneficiar em função de um caminho que percorremos até agora. Sabemos hoje que por
causa da pandemia a generalidade da população quer sair do seu país e fazer férias. Portugal aparece
como um destino muito interessante para ser visitado. Havia uma enorme expetativa até 2019. Não
perdemos nada do que tínhamos, reforçámos os bons motivos pelos quais somos visitados, e desse
ponto de vista, podemos ser otimistas.

O governo anunciou o reforço da Linha de Apoio ao Turismo com mais 150 milhões de euros, através do
Banco de Fomento. É suficiente?
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Numa situação de partida, que era frágil ao nível da capitalização das empresas, o surgimento do Banco
de Fomento, ágil e com capacidade de resposta às solicitações das empresas, é um aspeto que
saudamos e que queremos muito acarinhar. Há uma outra dimensão, que tem a ver com um histórico
de linhas de crédito que têm de, necessariamente, sofrer uma evolução. Já foi dado um primeiro sinal,
por altura da covid, com a linha Apoiar, que tinha uma componente de conversão a fundo perdido. Não
nos iludamos uma vez mais; a situação pós-covid veio fragilizar ainda mais a estrutura patrimonial das
empresas. Uma das soluções é termos linhas de crédito que possam ser convertíveis em fundo perdido
para que não estejamos a deitar mais dívida sobre um balanço frágil. É um apelo que fazemos:
queremos um Banco de Fomento ao serviço das empresas e, por outro lado, a possibilidade de revisitar
o Apoiar.

Há apoios para os quais o setor não é elegível. Por exemplo, a linha de crédito de 400 milhões de euros
para enfrentar as subidas dos preços da energia. Esta linha deveria abranger a hotelaria?

Como é evidente, porque o setor da hotelaria depende muito desse fator e quer, de alguma maneira, ser
beneficiário de um esforço nacional que está a ser feito no sentido de auxiliar as empresas.

A hotelaria é uma indústria intensiva de energia?

É, enquanto consumidora. Uma unidade hoteleira com duzentos quartos tem tudo a funcionar
dependendo do fator energético. Havendo decisão em torno de um qualquer apoio, obviamente, deve
contemplar o setor hoteleiro.

Vão argumentar junto do Ministério da Economia para que isso possa acontecer?

Estamos fortemente empenhados em fazer a identificação de todos os fatores que constituem
constrangimentos no momento atual do pós-covid e da guerra na Ucrânia. Ouvimos o ministro das
Finanças, Fernando Medina, na apresentação do Orçamento do estado para 2002 falar num crescimento
de 4,9% [do PIB]. O governo conta com o turismo e com a hotelaria para serem parceiros ativos nessa
recuperação. É fundamental encontrar no governo disponibilidade para olhar para estes fatores de
constrangimento e traduzi-los em medidas que possam ser apoios importantes.

O governo decidiu uma nova organização da Secretaria de Estado do Turismo, que partilha a pasta com
o comércio e serviços. Foi retirado peso ao turismo?

O facto de a Rita Marques continuar como secretária de Estado é positivo. As organizações são também
as pessoas e sei que ela está muito empenhada na concretização deste grande projeto para o país que é
a afirmação turística enquanto fator de criação de riqueza. Mas não gostaria de situar esta questão
apenas na tutela direta. O ministro das Finanças é alguém com sensibilidade para a questão das
empresas e para olhar para os instrumentos que existem e, de alguma maneira, libertar as verbas
necessárias para que esse dinheiro chegue às empresas. Desta conjugação pode resultar uma situação
que seja aceitável. Se há uma perspetiva de recuperação económica ela passará muito pelo contributo
do turismo. Obviamente que isso só acontece com empresas saudáveis e com medidas tendentes a
apoiá-las.

O que espera a AHP deste novo governo de maioria absoluta, além destes apoios às empresas do setor?

É o tempo de reformar sem desculpas, de olhar para a concertação social como um fórum importante
de diálogo entre empregadores e sindicatos. De podermos construir em conjunto medidas que valorizem
o país, as suas empresas e os trabalhadores.

O setor perdeu 45 mil trabalhadores nos últimos anos. Há forma de os recuperar?

Tem de haver forma. Temos de fazer em, primeiro lugar, este debate e perceber porque é que o setor
que mais empregou em Portugal até 2019 perdeu 45 mil pessoas, entre 2019 e 2021. Há um conjunto
de medidas que devem ser utilizadas como a questão dos salários. Não há nenhum associado da AHP
que não esteja já a atualizar os seus salários junto dos trabalhadores. Quando assinamos,
recentemente, o acordo coletivo com o Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços (SITESE),
quisemos, no fundo, salientar a nossa disponibilidade para rever salários e carreiras. Também, e como
contrapartida desta assinatura deste acordo, trazemos mais flexibilidade com a consagração do banco
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de horas porque isso é algo reclamado pelas empresas e pelos próprios trabalhadores.

Há, por outro lado, outro conjunto de instrumentos, nomeadamente quando falamos de mobilidade da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) para podermos trazer concidadãos a trabalhar em
Portugal. O processo deve ser o mais célere e ágil possível. Apelamos a que os próprios consulados
sejam parte ativa neste processo.

Estavam em cima da mesa acordos com países como o Brasil, a Índia ou as Filipinas.

E devem ser reforçados porque já temos cidadãos oriundos desses países em Portugal. O meu apelo é,
uma vez mais, estendermos os princípios orientadores do acordo de mobilidade CPLP a outros países e
isso, obviamente, além do protocolo precisa de refletir uma atitude por parte dos serviços. A nossa
expetativa é a de o resultado final possa ser bom para o país e bom para o setor.

Em que consiste a revisão dos salários em curso? Há abertura para se começar a pagar acima do Salário
Mínimo Nacional (SMN)?

Historicamente a hotelaria sempre liderou o pagamento de salários no setor do turismo. Hoje, em
resultado também desta necessidade, já estamos a fazê-lo diariamente no processo de recrutamento
que é muito dinâmico. Há um conjunto de unidades hoteleiras que reabriram e temos hoje, com menos
pessoas, uma necessidade adicional que é suprida com um pagamento do salário mais elevado.

Estamos a falar de que valores?

Acho que não é importante. A AHP tem mais de 800 associados, de Trás-os-Montes ao Algarve, e
obviamente que estamos a falar de realidades que são, apesar de tudo, diferentes. Não é relevante
referir o valor mas sim sinalizar esta disponibilidade de queremos dar condições para que venham a
trabalhar no setor da hotelaria.

Há disponibilidade da associação para negociar com outros sindicatos um novo estatuto de carreiras para
o setor?

Já o fizemos com o SITESE e estamos disponíveis para continuar este diálogo com outros sindicatos. O
nosso ponto de partida são os ganhos de causa que tivemos no acordo coletivo de trabalho com o
SITESE.

O setor mostrou-se disponível para empregar refugiados ucranianos, como está a correr este processo?

Através do programa HOSPES já tivemos oportunidade de doar cerca de 3700 bens e empregar junto
dos nossos associados 29 pessoas oriundas da Ucrânia.

A via aérea é o principal acesso de turistas ao país. Qual é a importância das companhias low-cost nesta
fase de recuperação?

As companhias low-cost são um instrumento fundamental no tráfego de médio curso. A sua presença
tem sido reforçada ao longo de anos. Quando isto começou, desempenhava outras funções [secretário
de Estado do Turismo] e tive oportunidade de advogar essa presença forte em função de uma realidade
nova que era a de um turista mais informado e decisor do seu processo de viagem. As low-cost
resultam desse tempo e têm vindo a ganhar espaço na generalidade das infraestruturas aeroportuárias
do país.

Qual deverá ser o futuro dos 18 slots da TAP que estão agora em disputa entre a easyJet e a Ryanair?

É importante que desta disponibilização de slots em função da própria aprovação do plano de
reestruturação da TAP possam surgir oportunidades importantes em Lisboa, nomeadamente em sede de
diversificação de mercados, porque isso é interessante para a própria viabilidade da região.

A TAP está a cumprir o seu papel na coesão territorial?

É importante situar a questão da TAP num conceito mais amplo, que não só a questão das geografias. A
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TAP é um instrumento de soberania muito importante no serviço que presta às regiões autónomas, aos
PALOP, à nossa diáspora, e tem, obviamente, responsabilidades ao nível do país. Entendo que em
resultado do processo de reestruturação e da libertação de slots em Lisboa essa capacidade aérea pode
ser ocupada noutros aeroportos portugueses. A TAP voar mais para o Porto ou para o Algarve, tem de
ser um trabalho muito participado com as regiões, com a companhia, no sentido de uma avaliação muito
criteriosa. Fazer contas por cada uma das rotas e tirar conclusões. O país está a recuperar, está cada
vez a ser mais visitado e interessado e a TAP é um instrumento fundamental na mobilidade de turistas
para o nosso país, nomeadamente no longo curso. Nos mercados americano e brasileiro a TAP ocupa
uma posição de liderança.

A TAP cortou sete rotas e 705 mil lugares no Porto, este verão, e serve o Algarve com três ligações
Lisboa-Algarve. É uma oferta suficiente?

Com a perda de slots em Lisboa resulta uma capacidade aérea adicional da TAP para voar para outros
aeroportos nomeadamente para o Porto e para Faro. Esta opção deve ser muito estudada, deve ser
objeto de uma participação das próprias regiões. Os aeroportos de Faro e do Porto, as entidades
regionais de turismo do Algarve e do Porto e Norte devem participar neste processo de alargar as
opções que existem neste momento.

O novo Aeroporto de Lisboa terá mais dois anos para uma Avaliação de Impacte Ambiental . É tempo a
mais?

Sobretudo se pensarmos que estamos há mais de 50 anos nesta discussão. Portugal pode dar-se ao
luxo de estar a dispensar clientes e turistas por causa de uma não existência de slots? Temos assim
tantas atividades económicas e de interesse? Já fizemos muitas avaliações mas é também o tempo de
decidir. Espero, sinceramente, que um governo com maioria absoluta possa decidir sobre um dossier
desta importância. Nas respostas que o país procura encontrar, no sentido de voltar a ser
economicamente rentável, um aeroporto na nossa principal cidade é um instrumento fundamental.

Perante os níveis de projeção da evolução do turismo é possível que Portugal se confronte, novamente,
com um aeroporto esgotado?

É um risco que corremos. Há pouco falávamos no Porto e no Algarve e pode resultar também numa
oportunidade para estas infraestruturas aeroportuárias de serem uma alternativa relativamente a Lisboa.
Em Lisboa é um tema que temos de tratar. Já era um tema em 2019, a recuperação está a fazer-se
muito rapidamente, e, muito em breve, seremos confrontados com esta realidade.

As filas no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no aeroporto de Lisboa, têm sido apontadas como
um mau cartão de visita para os turistas que chegam ao país...

Estamos a falar de tráfego não Schengen, vindo dos Estados Unidos, África, por exemplo, e que se
confronta, no início da manhã, com filas de espera intermináveis, que chegam a ter três horas. O que o
setor da hotelaria reclama é que as 16 boxes que existem no aeroporto de Lisboa estejam em
capacidade máxima nesses períodos, entre as 06h e as 10h e novamente à noite. Quem visita Portugal
vem cheio de expetativas. Não as podemos defraudar num momento como este. O aeroporto de Lisboa
não pode ser um mau cartão de visita para quem num primeiro momento tem uma enorme expetativa
com Portugal.
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DN

09/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Há Algarve além das praias
Por Paulo Alves
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JORNAL DE NOTÍCIAS

09/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RITA NEVES COSTA

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Governo mantém escolha do novo aeroporto para 2023
Escolhida a entidade que vai fazer a avaliação ambiental das três soluções que estão em
cima da mesa
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EXECUTIVE DIGEST

09/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Receios da inflação estão a agravar-se, dizem economistas da
Caixa Geral de Depósitos
No relatório e contas de 2021, a Caixa Geral de Depósitos explicou que a guerra iniciada
pela Rússia na Ucrânia pode aumentar o crédito malparado tanto de empresas como de
famílias e, levando o cenário ao extremo, podem pôr em causa a solvabilidade da banca.

No relatório e contas de 2021, a Caixa Geral de Depósitos explicou que a guerra iniciada pela Rússia na
Ucrânia pode aumentar o crédito malparado tanto de empresas como de famílias e, levando o cenário ao
extremo, podem pôr em causa a solvabilidade da banca.

Apesar de serem apenas cenários desenhados pelo banco público, a CGD explica que a economia global
sofreu mesmo um “revés significativo com a eclosão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia”, que “elevou
o nível de incerteza e receios”, mesmo depois de o mundo ter passado por uma pandemia, segundo o
‘Negócios’.

A Covid-19 trouxe várias preocupações relativamente à inflação, mas estas já “registaram desde o
princípio da invasão um novo agravamento”, segundo o documento a que a publicação teve acesso.

Para além disso, os economistas da Caixa Geral de Depósitos que compilaram o documento
acrescentam que “se as pressões sobre os preços se traduzirem em aumentos salariais superiores aos
previstos ou se houver implicações adversas persistentes do lado da oferta, a inflação poderá também
ser ainda mais elevada e, sobretudo, persistente a médio prazo”.

Sobre o setor da banca, os economistas alertam que nem os bancos centrais vão conseguir evitar as
consequências nele produzidas pela guerra.

“Pese embora o Banco Central Europeu reitere o compromisso de manutenção de condições financeiras
favoráveis, o setor bancário poderá vir a incorrer em perdas elevadas em função da possibilidade de
incremento do número de falências de empresas e disrupções mais prolongadas em setores expostos ao
crédito, com tradução em rácios mais elevados de crédito em incumprimento”, avisa a CGD.
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Os economistas alertaram ainda para o maior risco de insolvências das empresas, pois existem “ainda
inúmeras vulnerabilidades nos setores mais afetados pela pandemia, como o alojamento, a restauração,
os transportes e serviços associados ao turismo”.
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POSTAL

08/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Foi oficialmente homologada mais uma Pista de Atletismo no
Algarve - Postal do Algarve
A Pista de Atletismo do AP Victoria Sports & Beach, localizado na Praia da Falésia em
Albufeira, já recebeu a aprovação por parte da Federação Portuguesa de Atletismo.A
Pista de Atletismo do AP Victoria Sports & Beach, localizado na Praia da Falésia em
Albufeira, já recebeu a aprovação por parte da Federação Portuguesa de Atletismo.

Após visita às instalações, onde foram realizadas medições e várias verificações sobre as condições da
pista, “é com grande orgulho” que a unidade hoteleira informa que “a pista de atletismo, bem como os
setores de saltos e lançamentos, estão oficialmente homologados”.

Esta certificação permite aos atletas que treinem nas instalações, verem as suas marcas reconhecidas
internacionalmente para efeitos de ranking, assim como para eventuais recordes. A realização de provas
profissionais de atletismo poderá ser também uma possibilidade.

O AP Victoria Sports & Beach congratula-se “por ter recebido esta certificação, pois a mesma atesta o
forte investimento e empenho colocado neste projeto, que visa oferecer as melhores condições para a
prática do desporto num resort que permite aliar as férias à atividade física em sofisticadas instalações”.

Sobre AP Hotels & Resorts

O grupo AP Hotels & Resorts foi criado em 2015 e pertence à Madre Turismo, detida por António Parente
com o objetivo de ser uma referência no mercado hoteleiro algarvio, assumindo como principal objetivo
a criação de emprego e de valor na região.

Atualmente é composto por seis unidades hoteleiras: o AP Adriana Beach Resort, conceito familiar All
Inclusive em Albufeira; o AP Victoria Sports & Beach, na praia da Falésia – Albufeira, um hotel
apartamento de excelência para famílias e também focado no desporto com opção de tudo incluído; o
AP Eva Senses, excelente escolha para quem procura combinar trabalho e lazer, no centro de Faro; o AP
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Maria Nova Lounge, em Tavira; o AP Oriental Beach, na Praia da Rocha, Portimão. Os dois últimos têm
um conceito Adults Friendly, em que se privilegia o conforto e o descanso, numa atmosfera de elegância
e sofisticação.

O grupo detém ainda um novo hotel, o AP Cabanas Beach & Nature, em Cabanas de Tavira, com um
conceito inovador no mercado português e sobretudo no Algarve: um Adults friendly, recomendado para
adultos e para pessoas acima dos 14 anos, que disponibiliza estadias em regime de alojamento e
pequeno-almoço ou em regime de tudo incluído com uma forte ligação à natureza e sustentabilidade.

Mais informações aqui.
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POSTAL

07/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Trabalhar no turismo perdeu glamour. No Algarve, há quem
procure novas soluções - Postal do Algarve
"Faltam pessoas para trabalhar nos hotéis e restaurantes", mas ao mesmo tempo em
que há muita oferta de emprego, há muitos desempregados."Faltam pessoas para
trabalhar nos hotéis e restaurantes", mas ao mesmo tempo em que há muita oferta de
emprego, há muitos desempregados.

O POSTAL ouviu duas instituições privadas de referência no Algarve sobre a “falta de pessoas para
trabalhar” na região. Ambos são unânimes: o elevado custo dos arrendamentos urbanos é um dos
problemas!

O ano de 2022 poderá vir a ser um dos melhores anos turísticos de sempre para Portugal ou mesmo o
melhor para a região algarvia, mas nunca a questão da falta de mão de obra foi tão falada sobretudo na
área turística: “Perdemos com a pandemia 27% de colaboradores”, adiantou recentemente Luísa Pinho,
‘senior account’ da Randstad Portugal.

No Algarve, há quem não “baixe os braços” e procure novas soluções. A empresa algarvia de trabalho
temporário Timing, a maior em número de trabalhadores do setor privado na região, já começou a
desenvolver novas soluções tecnológicas para o problema e, segundo Ricardo Mariano, “a Timing tem
vindo a dar passos muito interessantes nesta matéria”.

Também o parque temático mais icónico do Algarve investe em novas respostas. O Zoomarine assume-
se como uma “empresa-escola” no sentido em que é um empregador com características diferenciadas,
salienta Isabel Delgado ao POSTAL.

Mesmo assim, o panorama é preocupante e há quem sinta que as profissões na restauração e hotelaria
já “não são percecionadas como atrativas para a maioria das pessoas”.
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Faltam igualmente soluções estruturais na mobilidade e sobretudo no acesso à habitação que agravam
as estratégias para colocar empregadores e empregados em contacto direto. “Faltam pessoas para
trabalhar nos hotéis e restaurantes”, mas ao mesmo tempo em que há muita oferta de emprego, há
muitos desempregados.

Vejam-se os números recentes de oferta do IEFP de Faro no quadro aqui publicado:

P – “Faltam pessoas para trabalhar no Algarve”. O que tem que ser feito? R – As medidas adoptadas por
efeito da pandemia covid-19 afetaram muito o normal funcionamento do mercado de trabalho no
Algarve, as regras sanitárias, as restrições à mobilidade e os apoios financeiros de certa forma alteraram
o funcionamento do setor – o turismo embora represente uma significativa parcela do PIB parece ter
passado a atividade não-grata, onde se trabalha muito em pouco tempo, se é mal remunerado e ainda
tem uma elevada exposição a contacto direto com pessoas eventualmente infetadas pelos mais
variados vírus. Esta disseminação de meias-verdades prejudica claramente uma região que há décadas
que luta contra os efeitos da sazonalidade climática, o Algarve não é apenas o mês de agosto, temos
uma região lindíssima com um clima moderado que permite fazer turismo de qualidade pelo menos de
março a outubro.

A oferta de alojamento turístico e atividades complementares é variada e com cada vez maior qualidade,
sendo que essa responsabilidade recai maioritariamente nos empregadores privados que assumem a
responsabilidade de contratar por 12, 9 ou 6 meses para garantir formação e estabilidade às suas
equipas quando o boom de clientes ocorre apenas em época estival. Esta sazonalidade cria nas
pequenas empresas como o Zoomarine um ónus tremendamente difícil de ultrapassar se o mercado de
trabalho não oferecer capital humano suficiente para garantir um serviço de qualidade.

A tarefa complica-se para os empregadores quando os preços do arrendamento urbano são proibitivos,
muitas vezes em contraciclo com o normal funcionamento das empresas; os transportes públicos são
quase sempre inexistentes ou apenas funcionam dentro dos aglomerados urbanos e por isso as próprias
empresa têm de assegurar o transporte aos seus colaboradores; a densidade populacional é abaixo da
média nacional e para agravar ainda mais essa já dura realidade “trabalhar no turismo perdeu glamour”.

O que pode ser feito passará por resolver com medidas estruturais cada um destes problemas por forma
a permitir a melhoria das condições de vida da população em geral por forma a fixar na região mais
pessoas em idade ativa e disponíveis para aceitar as muitas ofertas de trabalho na região – coisa que
nada tem a ver com questões salariais diretas, uma vez que as múltiplas ofertas de trabalho que
proliferam nas redes sociais diariamente não chegam sequer a ser respondidas para indagar as condições
oferecidas.

Temos mais de 230 vagas disponíveis que vão desde o biólogo/a à cozinheira/o, passando pela receção,
o atendimento nas lojas ou nos restaurantes, a manutenção e tantas outras vagas diferentes e
desafiantes

P – Faltam estratégias para colocar empregadores e empregados em contacto direto? R – No caso do
Zoomarine, historicamente sentimos que sempre fomos e seremos uma “empresa-escola” no sentido
em que somos um empregador com características diferenciadas – é difícil encontrar no mercado
pessoas já com a formação especifica que necessitamos. Fazemos muito recrutamento interno e como
tal as possibilidades de crescimento são uma realidade, temos um departamento especializado em
capital humano que está em contacto permanente com as mais variadas universidades e escolas do país,
que cuida de cada pessoa como um membro de uma grande família, por isso optamos por não ter
dentro do parque empresas sub-contratadas, fazemos uma contratação direta e muito focada em perfis
que permitam o crescimento pessoal orientado para uma cultura de lazer, animação e educação
ambiental, é isso que cultivamos diariamente nos nossos colaboradores.

O benefício mais direto e amplamente aceite da pandemia covid-19 foi o aumento da literacia digital,
nesse sentido o contacto entre empregadores e empregados é hoje mais fácil, o primeiro contacto já se
faz de forma digital e até muitos processos de seleção já são inteiramente online, abriu-se um leque de
possibilidades, tanto para uns, como para outros.

No caso do Zoomarine, avançámos esta quarta-feira em live stream com um “Dia Aberto de

15/29



Recrutamento” inteiramente online, disponível a nível nacional, onde os candidatos puderam conhecer as
chefias, as vagas disponíveis, esclarecer dúvidas e colocar questões, bastou ter internet, aceder ao
evento através de um link enviado no momento da inscrição e participar online.

Temos mais de 230 vagas disponíveis que vão desde o biólogo/a à cozinheira/o, passando pela receção,
o atendimento nas lojas ou nos restaurantes, a manutenção e tantas outras vagas diferentes e
desafiantes.

P – “Faltam pessoas para trabalhar no Algarve”. O que tem que ser feito? R – Efetivamente, existem
fatores a nível das condições de trabalho que podem ser melhorados.

A questão dos horários por turnos ou repartidos, a disponibilização de transportes para os
colaboradores, a alimentação fornecida, a duração dos contratos e as remunerações praticadas
assumem, nos dias de hoje, uma particular relevância, e nem todas as empresas deste setor na região
estão tão atentas como deveriam, aos pontos mencionados. O elevado custo dos arrendamentos é um
problema que demorará anos a ser resolvido e, que passa, obrigatoriamente, pelo lançamento de
medidas públicas.

P – Será que faltam igualmente estratégias para colocar empregadores e empregados em contato
direto? R – Excelente pergunta! Efetivamente, todos os dias há vagas por preencher e pessoas que
gostariam de as ocupar, ficando o trabalho por fazer ou deixando os restantes colegas ao serviço
sobrecarregados. Isto acontece porque ambas as partes não conseguem chegar uma à outra nesse
momento. A solução passa obrigatoriamente por soluções tecnológicas e a Timing tem vindo a dar
passos muito interessantes nesta matéria.

O elevado custo dos arrendamentos é um dos problemas

P – Sente que existem diferenças entre as necessidades de mercado e a oferta providenciada pelas
instituições de ensino? R – Na última década o crescimento a que assistimos na indústria hoteleira, não
foi acompanhado pelas instituições de ensino e respetiva oferta formativa. Temos muitos desafios pela
frente, principalmente, na correta adequação dos cursos e do que neles ensinam com as necessidades
do mercado de trabalho, que se encontra em constante mudança.

P – E da parte dos colaboradores, as expetativas mudaram em relação às empresas? R – A pandemia
veio expor algumas fragilidades do setor. Horários e folgas rotativas, turnos repartidos, entre outros
pontos chocam, nos dias de hoje, com as expetativas da maior parte dos trabalhadores do setor.
Assistimos a aumento visível das remunerações praticadas pelos empregadores e a duração dos
contratos assume uma particular importância.

P – Quais são as vagas mais difíceis de preencher em hotelaria? R – Desde há muitos anos que em
determinadas profissões a dificuldade na contratação é superior. Ou seja, quanto mais numeroso e
qualificado for o departamento, mais moroso é o processo de recrutamento e seleção. Contratar um
bom cozinheiro, ou um bom empregado de mesa é hoje uma tarefa difícil. Na receção de hotel o cenário
é o mesmo.
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PÚBLICO

09/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Reforço de tripulantes na TAP implica indemnizações e entrada
nos quadros
Maioria dos 254 trabalhadores que estiveram a contrato a termo, e voltaram agora à
TAP, entraram directamente nos quadros da empresa com antiguidade e indemnização
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CORREIO DA MANHÃ

09/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 66000

Aviões de Neeleman voam para a Portugália
Duas aeronaves, com uma média de 11 anos, operadas anteriormente pelo ex-dono da
TAP, vão reforçar a frota da companhia aérea
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TSF ONLINE

08/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

� Vídeo: ″Somos um país seguro. Devemo-lo às forças de
segurança″
Herdou alguns dossiês polémicos do seu antecessor, Eduardo Cabrita. Entre todos, o da
extinção (ele prefere dizer reestruturação) do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Que
adiou, por não estar suficientemente ″madura″. José Luís Carneiro parece apostado em
trazer tranquilidade a uma área, a da Administração Interna, em que a volatilidade
política é a norma. O tempo dirá se o vai conseguir.

Não dá por si sem saber por onde começar? Carreiras dos polícias, SIRESP, Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF), novo modelo de segurança interna?

Este primeiro mês de exercício de funções foi de muita intensidade, sobretudo na leitura e no
conhecimento dos dossiês. Tenho feito dias mais longos pela exigência e complexidade dos temas que a
Administração Interna trata. Exige uma concentração absoluta e, ao mesmo tempo, um trabalho e um
estudo rigoroso muito grandes.

Entrando nesses temas. A extinção do SEF foi precipitada?

Há um enquadramento institucional para essa mudança. A União Europeia tem, desde 2015, um plano
estratégico para responder aos fluxos migratórios. As próprias Nações Unidas estabeleceram um pacto
para as migrações que foi subscrito por Portugal.

O calendário não foi também ditado pelo que aconteceu no Aeroporto de Lisboa, com o homicídio de um
cidadão ucraniano?

A proposta de reestruturação do sistema de controlo de fronteiras estava já integrada no programa
eleitoral do PS, quer em 2015, quer em 2019. E em que consiste essa proposta? Preparar o país para as
transformações que, desde 2015, acontecem em termos internacionais. O reforço da gestão integrada
da fronteira externa da UE, tendo em vista controlar os fluxos migratórios ilegais. E, ao mesmo tempo,
garantir o combate à criminalidade organizada e às redes de tráfico humano, o que exige níveis de
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cooperação policial europeia e com outras polícias internacionais, salvaguardando os direitos humanos
fundamentais.

O quadro que está a descrever aponta para uma restruturação do SEF, não exige a extinção.

A reestruturação do SEF vai continuar a contar, em primeiro lugar, com os funcionários do SEF. Em
segundo lugar, com o acervo de competências destes funcionários. Em terceiro lugar, procurando
garantir que o seu estatuto e a sua carreira sejam respeitados no que vier a ser a nova arquitetura
institucional das diferentes forças e serviços. As funções policiais, no que tem que ver com o controlo das
fronteiras aéreas, terrestres e marítimas, são confiadas à PSP e à GNR; a dimensão da investigação
criminal é confiada à PJ; e funções como a emissão de passaportes ou a renovação de autorizações de
residência ficarão no Instituto do Registo e Notariado (IRN). As funções administrativas, como o
processamento de autorizações de residência, de acolhimento e de asilo, passarão para a futura Agência
para as Migrações e Asilo, que ficará sob alçada do Ministério dos Assuntos Parlamentares.

A verdade é que depois do anúncio desta reforma, ou extinção, temos assistido a adiamento atrás de
adiamento. Parece que faltam argumentos, ou meios, para a concretizar.

Não se trata de falta de argumentos ou meios. Tratou-se, fundamentalmente, de falta de tempo. Não
podemos ignorar que a Lei 73/2021 foi aprovada em novembro, que entretanto o Governo caiu, que
tivemos eleições, que foi preciso repetir o ato eleitoral no círculo da Europa. Tudo isto atrasou o
processo por quatro meses.

Não tem a ver com o facto de haver problemas de xenofobia apontados a outras forças policiais? O
presidente do sindicato dos inspetores do SEF, Acácio Pereira, denunciou problemas estruturais na PSP e
na GNR.

Não tem a ver com esse assunto. A reestruturação não estava suficientemente amadurecida para
podermos, com segurança e serenidade, avançar de imediato. Nomeadamente na dimensão da
formação de recursos humanos, quer da PSP, quer da GNR. Quanto a essas declarações [de Acácio
Pereira], considero-as inapropriadas. Naturalmente estamos num país livre e democrático e os dirigentes
sindicais gozam da sua liberdade de expressão. Mas são declarações inapropriadas, considerando que se
trata de um alto quadro do SEF.

Mas tem alguma sintonia com a realidade?

De forma alguma. Nós temos forças de segurança com elevados padrões de exigência no recrutamento,
com elevados níveis de exigência na formação, quer na GNR, quer na PSP. Aliás, temos elevados padrões
éticos de defesa dos direitos humanos e de defesa dos valores democráticos. Tenhamos consciência do
seguinte: nós hoje somos um país seguro. Um país com uma afirmação muito sólida do Estado de
direito, das liberdades e das garantias. Devemo-lo às forças de segurança, que não apenas cultivam uma
ética de serviço público, como elevados padrões de respeito pelos direitos fundamentais.

Referiu-se à forma como as funções do SEF vão ser distribuídas pelas outras forças policiais. Uma dessas
funções é o controlo de fronteiras. Já tem alguma ideia de quem é que vai controlar que fronteiras?

Está definido na Lei 73/2021: a PSP faz o controlo das fronteiras aeroportuárias; a GNR faz o controlo
das fronteiras terrestres e das fronteiras marítimas, no âmbito da Guarda Costeira, que é uma função
que lhe está confiada. Mas há uma questão para a qual estamos a procurar uma solução adequada no
plano legal, que tem a ver com os terminais de cruzeiro.

E a investigação a crimes como tráfico de seres humanos. Quem vai prosseguir essas investigações? Os
mesmos inspetores do SEF que já as estavam a fazer ou começa tudo do zero, com inspetores da PJ?

O que está previsto é que os inspetores do SEF continuem a desenvolver a sua atividade, seja na PJ, na
PSP ou na GNR, que têm todas poderes de investigação criminal. Como se sabe, a investigação de maior
complexidade está destinada à PJ. Todavia, lembro que, do ponto de vista de cooperação de polícias em
termos europeus e internacionais, há já uma prática muito consolidada de partilha de informações e de
metodologias no que diz respeito ao combate a redes ilegais de migração e ao tráfico de seres humanos.
E todos esses serviços têm protocolos de cooperação e de partilha de informação que é importante
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manter e desenvolver.

A extinção do SEF é um primeiro passo para uma reformulação mais profunda do sistema de segurança
interna? Vai recuperar a discussão sobre a criação de uma polícia nacional única?

Não. Esse não é um assunto que esteja nos nossos compromissos, ou com o qual estejamos de
acordo.

E em relação à reformulação do sistema de segurança interna?

Foi uma das ideias que deixei ficar aos deputados: que se inicie uma reflexão. Que deve ser feita com
pessoas que tiveram responsabilidades nos domínios da Administração Interna e da Defesa Nacional.

Essa reflexão não poderá conduzir, de algum modo, à proposta de criar uma força policial única?

Não está na agenda. O que está na agenda hoje é que não há fronteira entre dimensão interna e
dimensão externa nas questões da segurança. A globalização nos movimentos sociais e económicos
traz consigo a globalização da criminalidade internacional e uma diversidade de ameaças, nomeadamente
de ameaças híbridas.

Essa reflexão pode conduzir à otimização de recursos?

A partilha de recursos é já uma das prioridades que estão assumidas. O conceito estratégico de defesa
nacional estabelece um conjunto de ameaças e de riscos. Mas há dimensões que têm que ver com as
Forças Armadas e outras com a Administração Interna. Essa foi aliás a razão para António Costa,
quando foi ministro da Administração Interna, ter participado num amplo debate que veio a culminar com
uma reforma muito importante, a segunda lei de segurança interna, em 2008.

E não aconteceu mais nada desde então?

Aconteceu muita coisa. Nomeadamente a criação do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna,
cujas funções são precisamente de coordenação das diferentes forças.

No seu modelo, o secretário-geral de segurança interna vai assumir mais protagonismo?

Não se trata do meu modelo. Trata-se de lançarmos uma reflexão. Pude contar com a disponibilidade do
professor Severiano Teixeira para ajudar a identificar uma equipa de pessoas que tiveram
responsabilidades nas áreas da Administração Interna e da Defesa Nacional e que têm experiência
académica de investigação sobre estas áreas. Trata-se de procurar refletir sobre como seremos capazes
de colocar em diálogo dois subsistemas conceptuais, para garantirmos maior eficácia, maior
coordenação e servirmos conjuntamente aquilo que é o objetivo da segurança nacional.

Mesmo correndo o risco de ser populista, estamos no fundo a falar da criação de um superpolícia, que
domine as várias áreas da segurança interna.

Em 2008, essa foi uma das questões que foram colocadas. E foi explicado que não se trata disso. O
nosso sistema é plural, tem várias forças que partilham informação ao nível da organização e da
investigação criminal. O que se pretende é que possa haver níveis de coordenação e de supervisão, que
era o que estava já nessa lei de segurança interna de 2008, que possam ser aperfeiçoados e
densificados. Vamos a questões concretas. Nesta reforma do sistema integrado de gestão de fronteiras,
uma das matérias que estão em cima da mesa tem que ver com a base de dados do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras e como é que se faz o acesso a essa base de dados. Essa questão mereceu já
a pronúncia das diferentes forças e serviços e todas entenderam que era adequado que essas
informações ficassem sob a alçada dos secretário-geral de segurança interna.

Há, portanto, uma necessidade de dar mais poderes ao secretário-geral de segurança interna.

Trata-se fundamentalmente de aperfeiçoarmos os níveis de coordenação e de supervisão.

É um regresso do superpolícia...
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Trata-se de desenvolver o que foi inscrito na lei de 2008. Mas isso foi há 14 anos. As ameaças, os riscos
que entretanto vieram a desenvolver-se na vida internacional, exigem que se reflita sobre o que pode ser
melhorado. Já se analisou, por exemplo, de que forma a PSP e a GNR poderiam partilhar meios e, dessa
forma, libertar recursos humanos para funções de natureza mais operacional. E foram detetadas três
áreas em que é possível desenvolver serviços partilhados: tudo o que tem a ver com as áreas
administrativa, financeira e de contratação pública; questões relativas à aquisição de viaturas e
equipamentos; e serviços de tecnologia de informação e de comunicação. Este plano foi apresentado e
queremos implementá-lo.

Anunciou esta semana a entrada de mais 2600 elementos para a PSP e para a GNR. Quando anunciou
essa entrada, falou de um esforço de rejuvenescimento das forças de segurança. Mas será correto falar
em rejuvenescimento quando vem a público que um polícia poderá começar a sua carreira aos 30 anos?

Uma coisa é compatível com a outra. Não se pode considerar que é velho quem tem 30 anos e que está
em condições plenas de potencial físico e intelectual. Isso tem que ver, em primeiro lugar, com uma
organização dos recursos humanos.

É também uma tentativa de garantir uma saída aos militares que acabam os seus contratos?

Estamos a procurar uma resposta especificamente para a PSP. No último concurso, e pela primeira vez,
o número de candidatos não foi suficiente para preencher as vagas disponíveis e é preciso tomar
medidas. Quais são? Antecipar a idade mínima de candidatura dos 19 para os 18 anos; passar o limite
máximo dos 27 para os 30 anos; e permitir que os candidatos que frequentam o 12.º ano de
escolaridade também possam concorrer, ainda que a sua admissão efetiva fique condicionada à
conclusão da escolaridade.

Isso demonstra que a atratividade das forças de segurança baixou drasticamente.

Não se trata apenas das forças de segurança. Não podemos desligar o que se está a passar nas forças
de segurança do envelhecimento do país. Temos um desafio demográfico para vencer e o problema do
envelhecimento reflete-se em toda a Administração Pública. Mas também temos medidas de natureza
social, tendo em vista valorizar os rendimentos da PSP. Uma das dificuldades dos novos agentes,
sobretudo os que são colocados nas grandes áreas metropolitanas, tem a ver com custos de habitação
e alimentação. Temos, por isso, um pacote de investimento de 40 milhões de euros, no âmbito do Plano
de Recuperação e Resiliência, para a construção e requalificação de alojamento destinado aos polícias.
Não apenas à PSP, também à GNR. Essa é uma das prioridades. Outra é protocolar algumas medidas
com instituições públicas e da sociedade civil, tendo em vista criar melhores condições de vida aos
agentes.

Um exemplo.

A questão alimentar. Há cantinas disponíveis em várias instituições que poderão vir a ser utilizadas por
parte das forças de segurança. E há outras medidas muito relevantes no plano financeiro. Por exemplo,
neste Orçamento do Estado, já estão 50 milhões de euros de acréscimo de despesa relativos ao
pagamento do subsídio de risco, que passou de 30 para 100 euros, uma medida muito importante do
meu antecessor, Eduardo Cabrita.

Vem aí o verão e a época de fogos florestais. Está em condições de garantir que não se repetirão as
catástrofes de 2017? Concretamente, no que diz respeito ao SIRESP (Sistema Integrado de Redes de
Emergência e Segurança de Portugal), o que está a ser feito?

Para dirigir o SIRESP foi escolhido um brigadeiro general com competências reconhecidas e provas dadas
no domínio das comunicações. Tudo o que estamos a fazer é claro e transparente. A assembleia geral da
SIRESP escolheu uma nova direção, que tem a missão de preparar o caderno de encargos para um
concurso público. Mas não parte do zero, porque há um sistema que está a operar.

Vai haver novo concurso público para adquirir tecnologia?

A missão da nova direção do SIRESP, que agora é uma empresa pública, é precisamente preparar e
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lançar o concurso público por forma a que, em resultado desse concurso público, em janeiro de 2023 já
estejamos a atuar com base nesse concurso público.

Em relação aos bombeiros, defende a profissionalização, ou, pelo contrário, uma maior aposta no
voluntariado?

Uma coisa não é incompatível com a outra. O objetivo que tem vindo a ser prosseguido é o da
progressiva profissionalização, mantendo a valorização da sua natureza voluntária. Nós temos essa
singularidade. Os bombeiros são uma emanação da sociedade civil, são associações de direito privado, e
essa natureza deve ser respeitada, deve ser aliás valorizada, porque faz parte de um sistema plural e
heterogéneo. O esforço de profissionalização justifica-se com a complexidade do combate aos incêndios,
quer na análise às causas, quer nas metodologias de combate. Isto exige uma capacitação e uma
especialização que não dispensam a profissionalização. Razão pela qual, aliás, temos hoje cerca de 500
equipas de intervenção permanente constituídas.

Quantas haverá até ao final do seu mandato?

Queremos chegar ao final deste ano com mais de 700 equipas de intervenção permanente. São cerca de
quatro mil pessoas, mas queremos reforçar ainda mais.

Estamos a falar de quantas contratações?

Depende da estrutura dos bombeiros, que é muito diversificada. Convém que fique claro o seguinte: a
constituição destas equipas não é uma vontade do Estado, mas de uma pirâmide que tem três vértices:
a Administração Central, através da Autoridade Nacional de Proteção Civil; as autarquias; e as
associações de bombeiros. Mas ainda quanto à questão do investimento nos bombeiros e nas suas
corporações, lembro que o Orçamento do Estado reforça o financiamento permanente e as
transferências para o fundo social. Quanto ao estatuto social e ao estatuto do voluntário, são dimensões
que podem ser aperfeiçoadas em diálogo com a Liga e com as autarquias, para garantir atratividade aos
mais jovens. Porque o voluntariado é uma das formas de recrutamento, mas pode transformar-se em
recrutamento para efeitos de profissionalização.

Acha mesmo possível chegar a zero mortes em acidentes rodoviários dentro de 30 anos?

Não se trata de ser possível. O que é que significa essa meta? Significa que não devemos desistir de
poupar vidas. Fizemos de facto um percurso notável, ao passar de 510 mortos, em 2017, para 389, em
2021. Mas temos dois mil feridos graves. E a média dos últimos dez anos é de quase 600 mortos por
ano nas estradas. São mais vítimas do que na maior parte das guerras em que participámos. Deve ser
um objetivo de toda a comunidade nacional. Dois mil feridos graves nas estradas portuguesas é um
problema que interpela a nossa consciência coletiva. O que queremos dizer, com essa meta, é que será
uma prioridade no decurso de toda a legislatura.
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DINHEIRO VIVO

07/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • RUTE SIMÃO

FAV: 6

AVE: € 8550

REACH: -1

Festa da Flor enche hotéis no Funchal e Porto Santo está
esgotado para o verão
A Madeira espera superar já este ano os indicadores turísticos de 2019. A aposta em
novas ligações aéreas, a diversificação de mercados e a abertura da base da Ryanair no
Funchal e da easyJet em Porto Santo fazem antever um regresso em peso dos turistas à
região
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