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Receitas do turismo cresceram 5% em março face ao mesmo
mês de 2019
A secretária de Estado do T urismo, Rita Marques, disse esperar este ano feche mais ou
menos em linha com a receita turística de 2019, na ordem dos 19 mil milhões de euros.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, disse esta terça-feira em Valença que as receitas
turísticas de março ficaram "5% acima" das geradas no mesmo mês de 2019, e garantiu que 2022 é o
ano da retoma do setor.

"Fechamos março de 2022 com uma taxa de crescimento de cerca de 5% relativamente às receitas
turísticas que observamos em março de 2019 [antes da pandemia]. Estamos, de facto, a viver um
período de retoma, pujante", afirmou a governante.

Rita Marques, que falava junto à antiga estação ferroviária de Ganfei, em Valença, no distrito de Viana do
Castelo, durante a apresentação da segunda fase dos concursos para atribuição dos direitos de
exploração sobre imóveis do domínio público ferroviário, disse ter sido ultrapassada, em março, a receita
turística de março de 2019", sem especificar valores.

"Esperamos que esta boa dinâmica continue até final do ano para que o ano de 2022 feche mais ou
menos em linha com a receita turística de 2019, na ordem dos 19 mil milhões de euros", referiu,
destacando que para aquele "recorde de receitas" contribuíram "130 mil empresas e mais de 400
trabalhadores" do setor.

A governante disse que aqueles números "não são fruto de um acaso", mas que resultaram "de uma
estratégia turística bem concertada, iniciada em 2017", considerando que "essa coerência da política
pública tem de continuar".

"Nada foi fruto do acaso. Se é verdade que a economia precisa do turismo, mas o turismo tem de fazer
o seu papel", observou.

1/26



2/26



RENASCENÇA ONLINE

24/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Aeroporto de Faro pode mudar de nome para Gago Coutinho -
Renascença
A ideia foi lançada por um movimento de cidadãos algarvios. Objetivo é honrar o nome de
Gago Coutinho, no centenário da Travessia Aérea do Atlântico Sul.

Um movimento de cidadãos algarvios considera que o Aeroporto de Faro devia passar a chamar-se
Aeroporto Almirante Gago Coutinho.

A ideia surgiu em 2019, mas abrandou com a pandemia. Agora voltou a ganhar força porque este ano
celebra-se o centenário da Travessia Aérea do Atlântico Sul de Gago Coutinho e Sacadura Cabral.

"Chegou a altura de reavivarmos a nossa proposta", conta à Renascença o comandante Rui Cabrita, que
integra este movimento que quer honrar o nome de Gago Coutinho, responsável por uma revolução na
navegação aérea.

O comandante explica que o almirante tem origens em Faro e São Brás de Alportel e, por isso, considera
que faz todo o sentido essa homenagem.

"Inclusivamente, tínhamos cá uma escola de aviação que tinha o seu nome, mas o corroer, correr, da
história acabou com ela e nunca foi reposta. São essas coisas que quem conhece os factos fica um
bocado doído", lamenta.

A pandemia e agora a guerra na Ucrânia fizeram com que a divulgação desta iniciativa ficasse reduzida
essencialmente à componente militar.

Mas mesmo assim conseguiram chegar a alguma comunidade algarvia e várias assembleias municipais já
aprovaram a alteração.

Segundo Rui Cabrita, "a proposta teve uma aceitação tal que, de um momento para o outro, isto
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explodiu”.

“Verificámos que agora a grande maioria, 99,9% das pessoas, está a aplaudir a ideia. A Câmara de São
Brás de Alportel também agarrou na nossa ideia, aprovou-a e enviou uma moção para o Governo nesse
sentido", sublinha.

A Renascença foi até ao Aeroporto de Faro perceber o que acham as pessoas desta possível alteração.
Muitos sabem quem foi Gago Coutinho e a maioria concorda com a proposta.

Desde "é uma boa ideia visto que foi uma pessoa importante e fez a primeira travessia que tem tudo a
ver com o aeroporto" a "devia ser chamado Aeroporto do Algarve porque serve a região toda" ou "é
uma justa homenagem" e ainda "se os outros já têm nome porque é que Faro não pode ter também?".

Por enquanto aguarda-se que o Governo se pronuncie, mas este grupo que propõe a alteração do nome
do Aeroporto de Faro está confiante que a resposta será favorável.
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Turismo quer ficar fora de taxa extra por excesso de contratos a
prazo
Agravamento de contribuições sociais está na lei desde 2019, mas nunca foi aplicado
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Turismo quer taxa extra de contratos a prazo revista
Setor exige ficar excluído de medida que está há três anos legislada e por implementar
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Turismo já superou “receita recorde” de 18 mil milhões
Faturação atingida em 2019 ultrapassada em cerca de 5% no setor
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Breves 3
Combustíveis. ERSE vai divulgar relatório | Turismo em período de “retoma pujante”
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A secretária de Estado do Turismo acredita que 2022 é o ano de
retoma do setor
A secretária de Estado do Turismo acredita que 2022 é o ano de retoma do setor

A secretária de Estado do Turismo acredita que 2022 é o ano de retoma do setor
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O ministro das infraestruturas anunciou que, nas próximas
semanas haverá problemas de espaço no aeroporto de Lisboa
O ministro das infraestruturas anunciou que, nas próximas semanas haverá problemas
de espaço no aeroporto de Lisboa

O ministro das infraestruturas anunciou que, nas próximas semanas haverá problemas de espaço no
aeroporto de Lisboa
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Ryanair acredita que o Governo português a e TAP preferem que
seja a Easyjet a ficar com os slots em Lisboa
Ryanair garante que é a única companhia que usará todo o ano os 18 slots que estão a
concurso no aeroporto de Lisboa, mas CEO admite que a T AP e o Governo português
prefiram a menos agressiva Easyjet.

A Ryanair afirma que é a única companhia que está em condições de operar os 18 slots que a TAP terá
de ceder aos concorrentes no aeroporto de Lisboa. Estes faixas horárias para aterragem e descolagem
de aviões estão ser disputadas pela Ryanair e pela Easyjet no quadro de um concurso coordenado por
uma entidade indicada pela Comissão Europeia. A obrigação de ceder estes slots foi uma das condições
impostas por Bruxelas para autorizar a ajuda pública à companhia portuguesa de 3,2 mil milhões de
euros.

O resultado deste concurso deverá ser conhecido em junho e Michael O’Leary defendeu, numa
conferência de imprensa realizada esta terça-feira em Lisboa, que a Rynair tem uma proposta mais forte,
afirmando que a concorrente Easyjet tem vindo a reduzir a oferta em Portugal por estar ter dificuldade
em contratar a tripulação necessária. O presidente executivo da Rynair admitiu contudo acreditar que o
Governo português e a TAP preferem que seja a Easyjet a ganhar os slots adicionais porque esta
companhia faz uma concorrência menos agressiva do que a Ryanair.

E invoca declarações da presidente executiva da TAP, Christine Òrmiéres-Widener, a afirmar que não
escolheria uma companhia de baixo custo para ficar com os slots que a empresa teve de entregar em
Lisboa. O’Leary deu ainda o exemplo da Madeira onde afirma que a Ryanair rompeu o duopólio da TAP e
da Easyjet com uma oferta de tarifas mais baixas.

TAP pode ter a última palavra na escolha do concorrente que ficará com os slots no aeroporto de Lisboa

A TAP terá uma palavra sobre o resultado final deste concurso, no caso de empate entre as propostas
dos dois concorrentes. Estes slots ficarão disponíveis a partir de outubro.

A companhia irlandesa espera ficar com mais slots que a TAP não está a usar assim que regressar a
regra europeia que foi suspensa por causa dos efeitos da pandemia na aviação comercial.  A partir da
próxima estação de inverno, as companhias arriscam a perder os slots se não utilizarem 80% destas
faixas horárias.

A Ryanair espera transportar este ano 13 milhões de pessoas em Portugal, o que a tornará a primeira
companhia em número de passageiros, ultrapassando a TAP. Estas estimativas assentam na forte
recuperação sentida no mercado português e não dependem, afirmou o gestor, da obtenção dos 18
slots em Lisboa. A companhia irlandesa retirou três dos aviões que tinha em Lisboa na sua oferta para o
verão devido à indisponibilidade no aeroporto, acusando a TAP de bloquear slots que não está a utilizar.

Depois de dois anos de prejuízos, a companhia irlandesa espera regressar aos lucros no ano fiscal que
termina em março de 2023, afirmou ainda Michael O’Leary sem, contudo indicar valores porque há ainda
muita incerteza devido à guerra na Ucrânia e à evolução da pandemia. “Se não houver mais guerras da
Ucrânia nem variantes esperamos voltar a ser lucrativos” e retomar o nível de lucros anuais pré-
pandémicos que se situavam na casa dos mil milhões de euros. Neste cenário, o presidente executivo diz
que a companhia irá repor os cortes feitos aos salários dos funcionários, política que, diz, evitou
despedimentos em massa feitos por outras empresas que agora estão com falta de pessoal para a
retoma.
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Sindicato de tripulantes de voo recorda a presidente da Ryanair
que se arrisca a greves no verão
Antes de iniciar a conferência de imprensa que o presidente da Ryanair agendou esta
quarta-feira, em Lisboa, o Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil informou o Jornal
Económico que a empresa não respeita os direitos dos trabalhadores - nem têm acesso a
agua para beberem durante os voos - e po

Num momento em que o presidente executivo da Ryanair, Michael O’Leary, está debaixo do fogo
cruzado de sete sindicatos de cinco países, representando os “descontentes” tripulantes de cabine dos
aviões operados pela companhia low cost irlandesa – que produziram um comunicado em Bruxelas, a 19
de maio, intitulado “Ryanair Must Change” enviado ao Jornal Económico denunciando a “incapacidade de
alcançarem um dialogo social durante os últimos quatro anos, “respeitador dos direitos dos
trabalhadores”, onde figura a queixa de nem sequer terem acesso a água para beberem durante os voos
– organiza esta manhã, em Lisboa, às 9h45, no Hotel Radisson uma conferência de imprensa em que se
prevê um regresso aos seus ataques à estratégia do Governo português por causa do Plano de
Reestruturação da TAP, que O’Leary acusa de concorrência desleal suportada por dinheiros públicos e
também pela já antiga reivindicação de exigir que a TAP liberte mais slots (direitos de chegada e partida
dentro de faixas horárias específicas no aeroporto internacional de Lisboa, Humberto Delgado.

Michael O’Leary mantém a sua tradicional combatividade empresarial – viu-se recentemente os termos
duros com que se dirigiu à norte-americana Boeing por causa dos atrasos na entrega dos cerca de 400
aviões que tinha encomendado –, mas desta feita os sindicatos fazem-lhe um reparo muito sério: tem
de alterar o estilo de gestão, admitindo que se nada for feito pela gestão da Ryanair, a companhia low
cost arrisca-se a ser confrontada, em breve, com greves.

Num comunicado enviado na manhã desta quarta-feira ao Jornal Económico, antes da conferência de
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imprensa de Michael O’Leary começar, o Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) recorda
que na última reunião efetuada em Bruxelas, onde estiveram presentes, além do SNPVAC, “sindicatos de
Espanha, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Roménia, Polónia e Bélgica”, foi notado que “desde 2018
que os sindicatos têm despendido muitos esforços para alcançar um diálogo social justo e transparente,
de forma a apoiar devidamente os direitos dos seus associados”, mas “quatro anos após a primeira ação
coordenada de grande escala a nível europeu, podemos verificar que apenas algumas das questões
levantadas foram melhoradas”.

Entre “os pontos onde focámos energias e sinergias”, o SNPVAC denuncia que a “Ryanair insiste que a
legislação europeia e nacional pode ser negociada”, que “os direitos básicos de um trabalhador devem
ser aplicados e não serão sujeitos a negociação” e que “os Tripulantes continuam a trabalhar sem acesso
a água a bordo”.

“Não existe apoio local de Recursos Humanos, de modo a proporcionar proteção adequada em matéria
de Saúde e Segurança no local de trabalho”, adiantam, denunciando igualmente que há “falta de
transparência nos sistemas de transferências e promoções de carreira, sendo estas frequentemente
utilizadas como forma de intimidação aos trabalhadores, que se sentem assim obrigados a aceitar piores
condições de trabalho”.

Diz ainda o SNPVAC que “apesar de todas as decisões do tribunal contra a Ryanair em várias jurisdições,
a empresa opta por ignorar as consequências das decisões, com a cumplicidade das autoridades locais e
europeias”, e que “as formas atípicas de emprego têm um efeito negativo na comunidade das tripulações
da Ryanair e as autoridades parecem incapazes de agir consistentemente em seu benefício”.

Finalmente, o sindicato refere que “ao mesmo tempo, os governos mostram-se demasiado cautelosos
em desafiar o modelo da Ryanair, deixando os trabalhadores indefesos contra o dumping social e
também os passageiros expostos às perturbações daí decorrentes”, adiantando que “a Ryanair afirma
reconhecer os sindicatos, mas demonstrou a sua relutância em reconhecer os direitos dos trabalhadores
a organizarem-se em sindicatos da sua escolha, empenhando-se em negociações coletivas”.

“É necessário que a Ryanair tome consciência do valor dos tripulantes e do valor acrescentado que um
trabalhador motivado dá à companhia”, “para além de outros problemas do dia a dia, alterar a
mentalidade e a forma de funcionamento da companhia estará na nossa capacidade de mobilização”,
refere o sindicato português.

“Tendo em consideração este ponto específico” – e porque esta é uma preocupação transversal de toda
a rede, diz o sindicato -, “foi enviada a carta em anexo assinada pela maioria dos sindicatos da rede
Ryanair ao Conselho de Administração”, adianta.

Por tudo isto, “os sindicatos representativos dos Tripulantes de Cabine da Ryanair não hesitarão em
lançar uma ação a nível europeu este verão, caso a companhia não nos dê uma resposta significativa”,
refere, esclarecendo ainda que “queremos que 2022 seja o ano da recuperação, mas também o ano de
um verdadeiro diálogo social. A gestão por medo na Ryanair deve parar. A comunidade dos Tripulantes
da Ryanair merece ser respeitada e recusa-se a ser intimidada”, conclui o SNPVAC.
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Vem aí a 25ª edição do Marina de Vilamoura International Boat
Show
O evento conta com mais de 50 marcas.

O evento conta com mais de 50 marcas.

Realizado desde 1999 na Marina de Vilamoura, o Marina de Vilamoura International Boat Show não é
apenas uma exibição ímpar no panorama do setor náutico português: é um autêntico cartão postal do
inconfundível lifestyle algarvio.

Será também lá, na maior e mais emblemática marina de Portugal, que decorre a 25.ª edição do evento
– de 11 a 19 de junho, entre as 11h e as 21h -, co-organizado pela Marina de Vilamoura e pela FIL –
Feira Internacional de Lisboa. Reunindo todas as tipologias de embarcações – novas e seminovas
(brokerage) -, bem como marcas de acessórios, equipamentos e serviços integrados, a mostra, em
terra e no mar, permite ao público contactar na primeira pessoa com mais de 50 marcas da indústria
náutica.

O Marina de Vilamoura International Boat Show oferece aos visitantes um atendimento personalizado,
colocando-os em contacto imediato com fabricantes e representantes das melhores marcas. O modo de
exibição – em terra e no mar – e as instalações de classe mundial da Marina de Vilamoura possibilitam a
experimentação imediata dos equipamentos, tirando proveito da relação direta entre marca e
comprador.

Reunindo nomes incontornáveis a nível nacional e internacional, a 25.ª edição do Marina de Vilamoura
International Boat Show contará com referências clássicas da indústria náutica, mas também players que
têm assumido a vanguarda da inovação. Ao todo, o evento conta com mais de 50 marcas.
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Plano de Recuperação e Resiliência: o caso particular do Algarve
Urge apostar nos setores industrial e tecnológico, suavizando a importância e o peso
relativo do turismo na região do Algarve.

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é um plano de âmbito nacional, que visa implementar um
conjunto de reformas e investimentos destinados a recuperar o tecido produtivo, articulado com as
transições climática e digital, reforçar a criação de emprego, reforçar a coesão económica, social e
territorial e retomar o crescimento económico sustentado, num período pós-pandemia, reforçando o
objetivo de convergência com a Europa ao longo da próxima década.

Perante os severos e inesperados impactos da pandemia nas economias europeias, o Conselho Europeu
criou o Next Generation EU. Este, por sua vez, é um instrumento estratégico europeu de recuperação
para mitigar o impacto económico e social da crise provocada pela pandemia da covid-19, num período
de execução até 2026.

Este instrumento contém o mecanismo de recuperação e resiliência onde se enquadra o PRR que, por
sua vez, é um plano de reformas e investimentos que foi estruturado em três dimensões estruturantes:
resiliência, transição climática e transição digital.

O PRR português será financiado por fundos Next Generation EU, num valor total de 16,6 mil milhões de
Euros distribuídos por 13,9 mil milhões de Euros (i.e., 84% do valor total) sob a forma de apoio não
reembolsável a fundo perdido (subvenções) e 2,7 mil milhões de Euros (i.e., 16% do valor total) na
vertente de empréstimos.

No caso específico da região do Algarve, o PRR deverá complementar os investimentos estruturais do
programa operacional regional com um reforço da sua dotação em 300 milhões de Euros, tendo como
incremento de foco a criação de valor, a criação de emprego e a diversificação da base económica do
Algarve, assegurando a importância estratégica do turismo para a balança de pagamentos, aliciando o
desenvolvimento de outros setores de atividade alinhados com a RIS3 regional (mar, agroalimentar e
alimentação saudável, indústrias culturais e criativas, energias renováveis e saúde e bem-estar).

A maior incidência da crise socioeconómica provocada pela pandemia da covid-19 verificou-se na região
do Algarve devido à sua base económica altamente dependente do turismo.

Em 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) regional do Algarve cifrou-se em 8706 milhões de Euros, o que
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representou uma quebra histórica de -16,7% face ao período homólogo de 2019, sendo este o dobro
do decréscimo verificado a nível nacional (-8,4%).

O contributo do Algarve para o PIB nacional foi de 4,4% (i.e., -0,4 pontos percentuais do que em 2019).
Na região do Algarve, o PIB per capita aferido em paridades de poder de compra fixou-se em 78% da
média da UE (i.e., -10 pontos percentuais face ao ano de 2019). Para a contração real do PIB regional
do Algarve contribuiu significativamente o decréscimo do Valor Acrescentado Bruto (VAB) dos ramos do
comércio, transportes e alojamento e restauração de -33,9%, mais acentuado que a média nacional (-
17,5%).

Estes ramos de atividade económica têm relevância significativa na estrutura produtiva da região e foram
fortemente afetados pela diminuição da atividade turística associada às restrições impostas pela
pandemia.

Ao mesmo tempo, o Algarve foi a região do país com o aumento mais acentuado da taxa de risco de
pobreza (i.e., + 3,9 pontos percentuais face ao ano de 2019). O forte impacto da crise pandémica na
região do Algarve teve consequências ao nível do crescimento e do emprego, algo que se refletiu no
rendimento e nas condições de vida das famílias.

Os efeitos severos da crise pandémica aceleraram e agravaram a desigualdade social, tendo um forte
impacto na economia e na sociedade, atingindo significativamente os grupos sociais mais vulneráveis.

Estes dados sugerem que a região do Algarve precisa de apostar na diversificação da sua base
económica com outros setores de atividade alternativos ao setor do turismo que criem mais emprego e
gerem elevados níveis de valor acrescentado e que sejam capazes de tornar a economia algarvia mais
competitiva, dinâmica, inclusiva, resiliente, atrativa, coesa, estável, verde e sustentável para enfrentar
possíveis choques externos futuros, independentemente da sua natureza.

Assim, e em relação à região do Algarve, o PRR apresenta os seguintes investimentos estruturais:

>> O plano regional de eficiência hídrica, com uma dotação de 200 milhões de Euros, que visa a adoção
de medidas de eficiência do lado da procura (setor urbano, agrícola e turismo), a promoção do uso de
água residual tratada e o reforço da gestão e monitorização do recurso. Do lado da oferta, é de salientar
a promoção do aumento das disponibilidades hídricas da região recorrendo à otimização da exploração
das infraestruturas existentes e ao reforço do sistema com origens de água complementares;

>> A requalificação da variante a Olhão da EN125;

>> A ligação transfronteiriça entre Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana que irá representar um investimento
promotor do desenvolvimento do interior.

Não disputando as opções anteriores, sendo o Algarve uma região fortemente dependente do turismo,
seria interessante considerar ainda as seguintes áreas/projetos de investimento:

>> A construção do Hospital Central Universitário do Algarve;

>> A criação de uma estratégia regional de habitação para resolver os problemas de acesso à habitação
na região para promover a coesão social. O Algarve é a região do país com maiores dificuldades no
acesso à habitação e tem as casas mais caras do país, logo depois de Lisboa, devido aos efeitos que o
turismo tem provocado na região. Logo, para fixar a população local e atrair novos residentes, a região
tem que garantir habitação a custos acessíveis para a classe média e para os jovens. É importante
salientar também a criação de alojamento universitário a custos acessíveis para os estudantes
portugueses, mas também para os estudantes internacionais que a Universidade do Algarve nos últimos
anos tem atraído através do slogan “Estudar onde é bom viver”;

>> A criação de um metro ligeiro de superfície com ligação ao Aeroporto Internacional de Faro, à
Universidade do Algarve, a Loulé e a Olhão, bem como o desenvolvimento do estudo de viabilidade da
ligação ferroviária do Algarve a Andaluzia. É importante salientar também a criação de uma rede de
transportes públicos mais sustentáveis, do ponto de vista ambiental e investimentos na eletrificação da
linha ferroviária do Algarve;
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>> O apoio ao desenvolvimento do projeto mobilizador do Algarve Biomedical Center (ABC), que resulta
do consórcio estabelecido entre a Universidade do Algarve e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve
(CHUA), potenciando o desenvolvimento do conhecimento na saúde, bem-estar e ciências da vida e sua
transferência para o mercado gerando efeitos multiplicadores sectoriais;

>> O investimento no porto de cruzeiros de Portimão, no Barlavento algarvio, com a reintrodução e
consolidação da ligação marítima com a Madeira e Marrocos, integrando soluções limpas e sustentáveis
do ponto de vista energético de forma a minimizar custos de contexto e consumos. Para afirmar o
potencial desta infraestrutura portuária e o seu contributo para complementar e diversificar a oferta
turística é preciso proceder ao desassoreamento do rio Arade até Silves. O investimento desta
infraestrutura portuária poderia ser um fator potenciador do setor turístico e de novos investimentos na
reparação naval, contribuindo significativamente para a dinamização da economia local e para o
desenvolvimento económico regional.

Paralelamente, e no mais longo-prazo, urge apostar nos setores industrial e tecnológico, suavizando a
importância e o peso relativo do turismo na região do Algarve.

Em particular, é necessário mudar o paradigma da estrutura económica regional, apostando
nomeadamente no setor agrícola, destacando-se os produtos agrícolas tradicionais como a laranja,
limão, alfarroba, amêndoa e figos. É de salientar a importância de otimizar a produção tradicional da
região, recorrendo à tecnologia de ponta e do desenvolvimento de novas culturas.

É também importante criar uma estratégia para comercializar os produtos tradicionais da região nos
mercados externos, criando mais emprego e gerando mais riqueza no Algarve, bem como valorizar os
recursos endógenos e a associação das produções tradicionais da região à dieta mediterrânica e de
potenciar a promoção da vida saudável.

Seria interessante criar um cluster do Mar no Algarve, apostando em atividades como a pesca,
aquicultura, biotecnologia marinha, construção e reparação naval e energias renováveis marinhas,
contribuindo para criar emprego e para o desenvolvimento de uma economia do mar mais competitiva,
coesa, inclusiva, descarbonizada e sustentável.

Finalmente, há que desenvolver o setor das novas tecnologias através da construção do cluster TIC,
recorrendo ao Algarve Tec Hub, atraindo players internacionais, empreendedores, investidores e
nómadas digitais.

Autora: Ana Correia é uma algarvia de gema e com muito orgulho. É membro efetivo da Ordem dos
Economistas. É licenciada em Economia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de
Lisboa e Mestre em Finanças Empresariais pela Faculdade de Economia da Universidade do Algarve.
Considera-se uma apaixonada pela vida, pelo Algarve e por viagens. E, claro, é uma sportinguista
ferrenha.
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Pedro Nuno Santos apela a compromisso entre PS e PSD para a
localização do novo aeroporto de Lisboa
Se não fosse a pandemia, em 2020 Portugal iria recusar centenas de voos por falta de
capacidade aeroportuária, avançou o ministro das Infraestruturas. E o cenário vai
repetir-se, avisou

É preciso consensualizar a localização do novo aeroporto de Lisboa entre os dois maiores partidos,
envolvendo inclusive o Presidente da República, apelou o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno
Santos.

"O que queremos, mesmo tendo o PS maioria absoluta é que, se não conseguirmos que todos os
partidos se comprometam, pelo menos os dois maiores partidos portugueses tenham capacidade de se
sentarem, de definirem, de se consertarem, e provavelmente com o patrocínio do Presidente da
República, encontrar uma localização para o novo aeroporto. É a única maneira de conseguirmos que
mesmo com uma mudança de governo não voltamos a atrás", afirmou o governante, no AED Days
2022, organizado pelo município de Oeiras e pela AED Cluster Portugal, que envolve mais de 100
entidades dos setores da aeronáutica, espaço e defesa.

"É uma dificuldade em conseguir consensualizar decisões tão estruturantes para o país como é o
aeroporto. Andamos há cinco décadas a estudar e a tentar decidir onde irá ser o novo aeroporto. Temos
cerca de 17 localizações estudadas", lembrou.

A falta de capacidade aeroportuária tem dificultado o crescimento do país, e a situação manteve-se nos
últimos anos.

"Em 2020 já íamos recusar centenas de voos por falta de capacidade do aeroporto de Lisboa. A
pandemia só aparentemente resolveu o problema. (...) Infelizmente vamos voltar a ter os problemas no
aeroporto de Lisboa que conhecemos antes da pandemia, por falta de capacidade aeroportuária", disse,
referindo-se ao facto de a retoma do setor "felizmente" ter voltado.
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"A única maneira que um país que está na ponta ocidental da Europa se poder desenvolver é tendo esta
capacidade que o público e o privado não se olhem como adversários, ou se excluíssem ao outro mas
como cooperantes", disse ainda.

E acrescentou: "Se conseguirmos aumentar a capacidade aeroportuária nós teremos mais movimentos,
mais atividade de aviação, e terá consequências em toda a indústria nacional, são fundamentais para
todo o cluster".

O ministro das Infraestruturas defendeu ainda, em Oeiras, que a TAP não é um tema polémico e
defendeu uma aposta na aviação, semelhante à que foi realizada na ferrovia, com a participação dos
setores público, privado e da academia.

O que aconteceu na ferrovia “pode acontecer na aviação. Temos um 'cluster' que se tem mostrado
muito dinâmico, com um conjunto de investimentos, o que são os ingredientes suficientes para que
Portugal possa ter um setor em crescimento”, afirmou citado pela Lusa.
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Lisboa em festa durante 34 dias
Marchas, arraiais, casamentos de Santo António, música e sardinha assada. São as
Festas da Cidade, que regressam após dois anos de interrupção
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Portugal é o 9.º destino de férias mais procurado na Europa
Numa altura em que as reservas de voos de lazer e negócios já ultrapassam os valores
pré-pandemia, Portugal parece estar bem posicionado nesta fase de retoma.

Numa altura em que as reservas de voos de lazer e negócios já ultrapassam os valores de 2019 (pré-
pandemia), Portugal parece estar bem posicionado nesta fase de retoma. De acordo com o estudo
“Travel 2022: Trends and Transitions” divulgado pelo Mastercard Economics Institute, o País é, neste
momento, o 9.º destino mais procurado pelos turistas europeus para viajar. Portugal integra assim o top
10 de um ranking liderado por Reino Unido, Espanha e Itália. Seguem-se Alemanha, EUA, França, Suíça,
Bélgica, Portugal e Grécia como os destinos mais procurados pelos turistas europeus. O estudo conclui
que, no final de Abril, as reservas de voos de lazer superaram os níveis de 2019 em 25%. Quanto às
reservas de voos de negócios também ultrapassaram, pela primeira vez em Março, os níveis pré-
pandemia, crescendo na ordem dos dois dígitos em Abril. «O regresso ao trabalho foi um dos factores
que contribuiu para este crescimento», sublinha o Mastercard Economics Institute, que atribui o
levantamento de restrições às viagens como o principal factor de recuperação. Também as despesas no
sector dos transportes reforçam os sinais de retoma: as despesas com cruzeiros aumentaram 62
pontos percentuais entre Janeiro e o final de Abril, enquanto os gastos com transportes expresso de
passageiros também já estão em linha com os níveis pré-pandemia – com excepção das despesas com
viagens de comboio, que continuam 7% abaixo de 2019. «Também as despesas com portagens e
aluguer de carros continuaram a crescer, quase 19% e 12%, respectivamente, demonstrando que as
viagens de carro continuam a ser uma opção preferida por muitos», sublinha o instituto. Além destes
dados, o inquérito conclui que os turistas internacionais têm vindo a gastar mais em experiências do que
em compras no destino. Com efeito, as despesas com experiências cresceram 34% face a 2019 e as
áreas com maiores aumentos foram os bares e as discotecas (72%), os parques de diversões, os
museus, concertos e outras actividades recreativas (35%). O estudo “Travel 2022: Trends and
Transitions” analisa o estado actual das viagens em 37 mercados com base numa análise de dados
públicos e dos dados anónimos das vendas agregadas registadas na rede Mastercard. Ler Mais
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