
CORREIO DA MANHÃ

01/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • TIAGO GRIFF

FAV: 6

AVE: € 6670

REACH: 66000

Feriados de junho enchem Algarve
Jubileu da Rainha Isabel II traz muitos ingleses
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PÚBLICO

01/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Consumo e exportações já recuperaram da covid mas guerra
ameaça
Consumo privado e exportações atingiram pela primeira vez, no primeiro trimestre deste
ano, um valor superior ao registado antes da pandemia

3/36



4/36



5/36



POSTAL

01/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Controlo de fronteiras nos aeroportos reforçado: FARO passa de
59 para 104 elementos esta quinta-feira - Postal do Algarve
Os aeroportos nacionais vão ter um reforço de 238 elementos do SEF e da PSP durante
os meses de verão, mais 82% do que o efetivo atual nos postos de fronteiraOs
aeroportos nacionais vão ter um reforço de 238 elementos do SEF e da PSP durante os
meses de verão, mais 82% do que o efetivo atual nos postos de fronteira

O diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Fernando Silva, indicou que este reforço
de meios humanos vai ser gradual e estará estabilizado em 4 de julho.

No total, os aeroportos portugueses vão ter 529 elementos para fazer controlo de fronteiras aos
passageiros provenientes de voos de países fora da União Europeia.

Além do reforço de inspetores do SEF de todo o país, este plano conta com 168 agentes da PSP,
avançou Fernando Silva.

O plano de contingência para os postos de fronteira aérea nacionais para os meses de junho a setembro,
apresentado no Ministério da Administração Interna, contempla também várias soluções tecnológicas
para o Aeroporto de Lisboa.

O diretor nacional do SEF explicou que o plano de contingência começa 2 de junho no aeroporto de Faro,
no dia seguinte em Lisboa, entrando em vigor de forma gradual e no final da primeira quinzena de junho
estará operacional nos seis aeroportos.

O aeroporto de Lisboa é o que vai ser reforçado com mais efetivos, com 102, passando a ter 241,
seguido de Faro, com mais 45 operacionais terá 104 elementos, e o do Porto, que terá mais 48
elementos, num total de 89.

Por sua vez o aeroporto do Funchal terá um reforço de 24 elementos, passando a ter nos meses de
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verão 48 efetivos, o de Porto Santo, contará com mais um elemento, num total de quatro, e o de Ponta
Delgada terá mais 11 elementos, totalizando em 24 o efetivo envolvido.

As soluções tecnológicas vão ser implementadas no aeroporto de Lisboa, designadamente através da
criação de uma equipa de controlo móvel reforçada com tecnologia ‘SEFMobile’ (app no telemóvel para
controlo de fronteiras desenvolvida pela SEF) e desenvolvimento de um projeto-piloto para controlo
antecipado de fronteiras, através de sistema de pré-registo por parte dos passageiros.

Durante os meses de verão, no aeroporto de Lisboa será ainda alargada a utilização das e-gates
(permitem o processamento e leitura mais rápidos dos passaportes com dados biométricos) a outras
nacionalidades com baixo risco migratório e o reforço de campanhas de sensibilização para a utilização
das e-gates por parte de todos os passageiros elegíveis.

Este plano de contingência vai ser monitorizado e, segundo o SEF, vai ser criado um grupo de trabalho
para fazer o acompanhamento e a avaliação será semanal e com resultados.

O diretor do SEF disse que o plano de contingência para os meses de verão foi retomado este ano,
tendo sido interrompido nos últimos dois anos devido à pandemia de covid-19.

Fernando Silva destacou que este plano se diferencia “não só pelos recursos humanos, como também
pela vertente e soluções tecnológicas e inovadoras”.

O mesmo responsável justificou ainda este plano com “o crescimento exponencial dos passageiros
controlados, forte impacto da saída do Reino Unido da União Europeia e concentração de passageiros em
picos específicos”.
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JORNAL DO ALGARVE

01/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Banhos Islâmicos únicos no País abriram ao público
A inauguração contou com a presença dos ministros João Cravinho e Pedro Adão e Silva
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AMBITUR

01/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

Turismo do Centro apresentou campanha “Centro de Portugal,
um destino e tanto” | Ambitur
A T urismo Centro de Portugal apresentou ontem a nova campanha de comunicação para
2022, que recebeu o nome de “Centro de Portugal, um destino e tanto“.

A Turismo Centro de Portugal apresentou ontem a nova campanha de comunicação para 2022, que
recebeu o nome de “Centro de Portugal, um destino e tanto“.

Numa altura em que os números da procura turística superam já os que se verificavam antes da
pandemia, a campanha destaca a grande diversidade do território do Centro de Portugal, que oferece a
quem a visita experiências para todos os gostos.

A proposta criativa da campanha, da autoria da Lobby Films and Advertising, assenta na palavra “tanto”.
Isto porque o Centro de Portugal oferece “tanto território, tanto saber, tanto sabor, tanto ar, tanto mar,
tanto verde, tanto… que a única palavra que o consegue representar é ‘tanto’”.

A campanha foi apresentada no Lumen Hotel and the Lisbon Light Show, em Lisboa, tendo as imagens
sido projetadas em videomapping nas paredes envolventes do pátio do hotel. A cerimónia contou com a
presença de Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, Filipe Silva, administrador do
Turismo de Portugal, Telmo Martins, da Lobby Films and Advertising, Alexandre Marto Pereira, do Fatima
Hotels Group e do Lumen Hotel, Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP, e Jorge Loureiro, vogal da
comissão executiva da Turismo Centro de Portugal, entre outras personalidades.

Na ocasião, Pedro Machado destacou que esta nova campanha “assenta na estratégia de afirmação e
consolidação do Centro de Portugal como o primeiro destino para os visitantes nacionais, do mercado
interno”. “É uma campanha consistente e convergente com a estratégia que formulámos em 2014, de
rebranding da marca Centro de Portugal, que assenta no conceito ‘Um país dentro do País”. Para isso,
precisamos anualmente de reforçar a marca com novos conteúdos de comunicação, que associem a
criatividade à marca Centro de Portugal, numa estratégia convergente com o Turismo de Portugal. É
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essa a premissa desta nova campanha”, explicou. Por outro lado, disse, a campanha “reflete a nossa
preocupação com a agenda para a sustentabilidade, tanto económica, com ambiental e social. Ao
mostrar as novas experiências que a região tem para mostrar, contribui para diminuir as assimetrias
regionais e reforça a coesão territorial”.

Filipe Silva sublinhou a importância do mercado interno nos anos de pandemia, cuja importância é
reforçada na campanha. “Se há mercado que marcou a diferença durante estes dois anos de sofrimento
para o setor turístico foi o mercado interno. A região Centro de Portugal surpreendeu os muitos
portugueses que a descobriram em 2020 e 2021”, frisou, elogiando também “o trabalho que a Turismo
Centro de Portugal tem vindo a fazer na estruturação do produto e na promoção do território”. “Há
muito trabalho por trás, que junta à mesma mesa os parceiros públicos e os empresários, para gizar as
melhores soluções para o território”, acrescentou.

O autor da campanha, Telmo Martins, apresentou o processo da sua criação. “Todas as marcas
relacionadas com o turismo têm a responsabilidade tremenda de tornar a vida das pessoas mais feliz. A
construção desta campanha tem muito a ver com isso. Procurámos relacionar a marca Centro de
Portugal com a felicidade”, considerou. Por outro lado, explicou, “foi a diversidade da oferta nesta região,
que tem tanto para mostrar, em que se vai rapidamente do mar à serra, que nos fez chegar ao claim de
toda a campanha: Centro de Portugal, um destino e tanto”.

A campanha está disponível desde hoje em múltiplas plataformas, quer físicas – como mupies, e
outdoors – quer digitais, nomeadamente nas redes sociais, em marketing digital e no site. Um filme e um
spot de rádio complementam o posicionamento estratégico da campanha.
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EXPRESSO

01/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Controlo de fronteiras nos aeroportos reforçado com 238
elementos no verão
Os aeroportos nacionais vão ter um reforço de 238 elementos do SEF e da PSP durante
os meses de Verão, mais 82% do que o efetivo atual nos postos de fronteira

Os aeroportos nacionais vão ter um reforço de 238 elementos do SEF e da PSP durante os meses de
Verão, mais 82% do que o efetivo atual nos postos de fronteira, segundo o plano de contingência
apresentado esta terça-feira, 31 de maio.

O diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Fernando Silva, indicou que este reforço
de meios humanos vai ser gradual e estará estabilizado em 4 de julho.

No total, os cinco aeroportos portugueses vão ter 529 elementos para fazer controlo de fronteiras aos
passageiros provenientes de voos de países fora da União Europeia.

Além do reforço de inspetores do SEF de todo o país, este plano conta com 168 agentes da PSP,
avançou Fernando Silva.

O plano de contingência para os postos de fronteira aérea nacionais para os meses de junho a
Setembro, apresentado no Ministério da Administração Interna, contempla também várias soluções
tecnológicas para o Aeroporto de Lisboa.
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CORREIO DA MANHÃ

01/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7071

REACH: 126935

Problema das filas no aeroporto de Lisboa relacionado com
infraestruturas
Sindicato lamenta que apenas se critique e responsabilize o Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras.

Os dois sindicatos que representam os inspetores do SEF consideram esta terça-feira que o problema
das filas no aeroporto de Lisboa está relacionado com as infraestruturas, lamentando que apenas se
critique e responsabilize o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Em declarações à agência Lusa, após ter
sido apresentado o plano de contingência para os postos de fronteira dos cinco aeroportos portugueses
para o período de junho a setembro de 2022, o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e
Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF), Acácio Pereira, afirmou que a questão
das filas nos aeroportos é "global, não sendo apenas um caso português" e nos últimos dias há "tempos
de espero nos maiores aeroportos do mundo". "No caso do aeroporto de Lisboa há uma particularidade
negativa que é o facto de ser uma infraestrutura que está obsoleta, uma infraestrutura do Estado Novo
com remendos e que não se adequa às necessidades do país neste momento. É desejável que seja
criada uma infraestrutura de raiz, mas lamentavelmente aposta-se em criticar e apontar
responsabilidades a um serviço quando a responsabilidade é coletiva, das várias entidades e do próprio
Estado que até hoje não foi capaz de dotar Lisboa de um verdadeiro aeroporto internacional", precisou
Acácio Pereira. Sobre o plano de contingência, o sindicalista referiu que este "reforço é algo recorrente
todos os anos", sendo "uma exceção para o movimento maior de passageiros que existe nesta altura
do ano". Leia também Ministro da Administração Interna admite que é impossível acabar com filas nos
aeroportos Sobre o reforço de recursos humanos, designadamente inspetores do SEF e agentes da PSP,
Acácio sublinhou que é o "possível neste momento", mas escusou-se em comentar a participação dos
elementos da Polícia de Segurança Pública no atendimento de passageiros de primeira linha. Segundo o
plano apresentado no Ministério da Administração Interna, os aeroportos nacionais vão ter um reforço
de 238 elementos do SEF e da PSP durante os meses de verão, mais 82% do que o efetivo atual nos
postos de fronteira, sendo este reforço de meios humanos gradual e estará estabilizado em 04 de julho.
No total, os cinco aeroportos portugueses vão ter 529 elementos para fazer controlo de fronteiras aos
passageiros provenientes de voos de países fora da União Europeia. Além do reforço de inspetores do
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SEF de todo o país, este plano conta com 168 agentes da PSP e com várias soluções tecnológicas para
o Aeroporto de Lisboa. Leia também Controlo de fronteiras nos aeroportos reforçado com 238
elementos no verão Por sua vez, o presidente do Sindicato dos Inspetores de Investigação e Fiscalização
das Fronteiras, que no domingo convocou o plenário no aeroporto de Lisboa e provocou esperas entre
quatro a cinco horas no controlo dos passaportes, manifestou à Lusa "sérias reservas" em relação ao
plano de contingência. "Tenho um conhecimento muito próximo com a realidade do aeroporto de Lisboa
e não havendo alterações nas infraestruturas do aeroporto o plano é difícil de concretizar", disse Renato
Mendonça. O sindicalista considerou que só com uma alteração às infraestruturas é que "é possível uma
redução do tempo de espera, sublinhando que a ANA - Aeroportos de Portugal ignorou durante anos este
investimento e "o SEF no meio disto tudo sempre foi o elo mais fraco". Renato Mendonça disse também
que os meios tecnologias anunciados "não vão ajudar em nada", uma vez que "já foram usados no
passado e são muito mais morosos". "Carecem de imenso tempo para que as pessoas façam o pré-
registo. Esses meios ainda não estão em vigor porque carecem de aperfeiçoamento", precisou,
manifestando também dúvidas quanto ao reforço que vai ser feito com agentes da PSP. O sindicalista
afirmou que "tem tudo para correr mal", uma vez que um inspetor do SEF demora um ano para ser
formado e "vão agora colocar agentes da PSP com um mês de formação a desempenhar as mesmas
funções de um inspetor SEF". O presidente do Sindicato dos Inspetores de Investigação e Fiscalização
das Fronteiras disse que para já não vão apresentar em tribunal uma intimação de proteção de direitos e
liberdades por causa de elementos da PSP passaram a controlar fronteiras. Renato Mendonça afirmou
que na segunda-feira estiveram reunidos com o ministro da Administração Interna, tendo José Luís
Carneiro manifestado abertura para iniciar negociações sobre o futuro dos inspetores do SEF. "Vamos
esperar uns dias para ver qual é a resposta do Governo e para perceber se existe boa-fé e vontade para
avançar com a negociação coletiva", disse, sublinhando que para já não há plenários, nem greves
marcadas. Renato Mendonça afirmou ainda que existe uma solicitação por parte da grande maioria dos
inspetores no sentido de se avançar e endurecer a contestação caso o Governo não concretize sobre o
que vai acontecer aos funcionários após a extinção. No âmbito da extinção do SEF, que entretanto foi
adiada até à criação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), as competências policiais
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras vão passar para a PSP, GNR e Polícia Judiciária, enquanto as
atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos estrangeiros passam a ser
exercidas pela APMA e Instituto dos Registos e do Notariado.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

01/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • MERCADOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2960

REACH: 3700

ANA passa de prejuízos a lucros de 25,5 milhões
A ANA obteve receitas de 422,8 milhões de euros em 2021, mais 47,2% face a 2020.
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JORNAL I

01/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • AEROPORTOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 3003

REACH: 14000

Aeroporto de Lisboa é o pior do mundo? “Isso parece-me
disparatado”
Se o aeroporto de Lisboa é ou não o pior do mundo, não sabemos. Mas o ranking da
AirHelp diz que sim. O  oitavo pior é também português: o do Porto. Viajantes ouvidos pelo
i consideram o ranking exagerado. Há coisas a mudar, mas não serão estes os piores
aeroportos do mundo.
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PÚBLICO

01/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

O Museu do Tesouro Real chega com muito brilho e gestão do
Turismo
Um novo museu com as jóias da coroa abre amanhã ao público num projecto conjunto do
T urismo e da Cultura. No seu centro está uma caixa-forte que guarda mais de 700 peças
e 18 mil diamantes
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PÚBLICO

01/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1840

REACH: 15000

Turismo ultrapassa níveis da pré-pandemia pela primeira vez
Pela primeira vez desde o início da pandemia, a actividade turística em Portugal
ultrapassou os níveis que se registavam em 2019, graças à mobilização dos turistas
nacionais
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PÚBLICO

01/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Aeroportos reforçados amanhã com meios humanos e soluções
tecnológicas
O ministro da Administração Interna apresentou ontem um plano que inclui o reforço do
controlo de primeira linha com 238 elementos e um sistema de triagem electrónica com
registo prévio
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SUL INFORMAÇÃO

01/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve vai ter dois Polos de Inovação para promover a Dieta
Mediterrânica
Dois polos representam investimento total de cerca de 2 milhões de euros, com
financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência

Depois de Tavira, Faro também vai ter um Polo de Inovação da Dieta Mediterrânica. Os contratos de
financiamento para a criação de ambas as infraestruturas foram assinados esta terça-feira, 31 de Maio,
com a ministra Maria do Céu Antunes a defender que é a partir do Algarve que se quer aumentar a
adesão de todos os portugueses à Dieta Mediterrânica.

A governante visitou na manhã de hoje a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPAlg),
no Patacão, arredores de Faro, o espaço onde será implementando mais um Polo de Inovação.

A criação de uma infraestrutura deste género, em Tavira, no antigo Posto Agrário, já era conhecida, mas
a novidade é a criação de um Polo também em Faro.

Pedro Valadas Monteiro, diretor regional de Agricultura e Pescas do Algarve, explicou que, em Tavira, o
espaço será ainda «mais dedicado à Dieta Mediterrânica».

Já no Polo de Faro, a ideia é potenciar mais a «agricultura biológica, sustentável e citrinos».
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Certo é que ambas as infraestruturas surgem com um grande objetivo: promover a Dieta Mediterrânica,
através da investigação, capacitação e divulgação.

O trabalho, de resto, já começou: a criação de duas conservas de carapau e cavala, em parceria com a
Saboreal e a Escola de Hotelaria e Turismo de VRSA, é o primeiro exemplo, mas mais se seguirão.

É que, entre as atividades previstas, inclui-se também uma exposição e um livro sobre o Centro de
Experimentação Agrária de Tavira e ainda um concurso de ideias para a criação dos logotipos dos dois
Polos de Inovação.

Na parte mais agrícola, em ambas as infraestruturas, vão ser constituídos campos de pés-mães, das
espécies em que se tem verificado maior procura de instalação de pomares de produção comercial,
como alfarrobeira, figueira, amendoeira e citrinos, tendo por base as coleções de germoplasma regional
existente.

Os campos de pés de alfarrobeira, figueira e amendoeira serão instalados em Tavira; os de citrinos serão
mantidos em Faro.

Também em Tavira, haverá a plantação de pitaias, uma coleção de clones da casta Negra Mole e
manutenção e caracterização de coleções de fruteiras existentes, como o pêro de Monchique.

Já em Faro, estão previstos ensaios de culturas hortícolas em alimentação biológica e de abacateiros.

Em declarações aos jornalistas, Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura e da Alimentação, explicou
que o objetivo destes polos passa por «aumentar a adesão à Dieta Mediterrânica».

«Todo o trabalho aqui desenvolvido será sobre isso mesmo. Se, por um lado, precisamos de conhecer o
passado, a história do que foi aqui construído, destas coleções fantásticas, também temos de saber
responder as desafios da atualidade», acrescentou.

A governante defendeu que os dois polos «têm uma importância regional, mas também nacional».

Isto porque surgem para «promover a Dieta Mediterrânica e a alimentação sustentável e é a partir do
Algarve que queremos incentivar os portugueses a aderir a este tipo de alimentação», disse.

Há, inclusive, uma meta estabelecida: «queremos chegar ao fim este ciclo de investimentos com, pelo
menos, mais 20% dos cidadãos a aderir a esta dieta», definiu Maria do Céu Antunes.

«O Algarve tem um potencial imenso, mas temos de saber tirar partido disso mesmo até porque temos
problema estrutural que é a falta de água», concluiu.

Fotos: Pedro Lemos | Sul Informação
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RTP 3

01/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 24 HORAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 13452

REACH: -1

E o turismo contribuiu para grande parte do crescimento da
economia
E o turismo contribuiu para grande parte do crescimento da economia

E o turismo contribuiu para grande parte do crescimento da economia
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RTP 3

31/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 360º

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 13452

REACH: -1

O turismo em Portugal superou pela primeira vez os níveis pré-
pandemia
O turismo em Portugal superou pela primeira vez os níveis pré-pandemia

O turismo em Portugal superou pela primeira vez os níveis pré-pandemia
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CNN PORTUGAL

31/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA CNN

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

A Associação ambientalista ZERO divulgou a lista das cinquenta e
oito praias em Portugal sem poluição
A Associação ambientalista ZERO divulgou a lista das cinquenta e oito praias em Portugal
sem poluição

A Associação ambientalista ZERO divulgou a lista das cinquenta e oito praias em Portugal sem poluição
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JORNAL DE NOTÍCIAS

31/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8086

REACH: 109166

″É impossível acabar″ com filas nos aeroportos, diz ministro
O ministro da Administração Interna disse, esta terça-feira, que "é impossível acabar"
com as filas nos aeroportos devido aos picos de determinados voos, nomeadamente de
manhã, mas garantiu que o plano de contingência procura dar resposta ao aumento de
passageiros.

O ministro da Administração Interna disse, esta terça-feira, que "é impossível acabar" com as filas nos
aeroportos devido aos picos de determinados voos, nomeadamente de manhã, mas garantiu que o
plano de contingência procura dar resposta ao aumento de passageiros.

"Poderá haver algumas filas porque é impossível acabar com as filas em função de picos de quatro ou
cinco mil pessoas que afluem às boxes de controlo do aeroporto, contudo aquilo que garantimos é que
tudo está a ser feito por parte das autoridades e das instituições para monitorizar e reforçar as
condições de apoio ao serviço no aeroporto", disse José Luís Carneiro, na apresentação do plano de
contingência para os postos de fronteira dos cinco aeroportos portugueses para o período de junho a
setembro de 2022.

O ministro sublinhou que este plano "procura responder aos desafios acrescidos do ponto de vista da
procura" e "dar uma resposta mais célere e eficiente".

"Este plano procura enfrentar esse aumento, mas é evidente que tempos de admitir que haja sempre
alguns períodos em que seja necessário aguardar para que as entradas se façam no cumprimento das
regras de segurança do país", sustentou.

O governante explicou que o plano de contingência, preparado "para fazer face às necessidades do
verão", contempla "três importantes novidades: um reforço substantivo dos recursos humanos nos
aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Madeira e Açores, novas soluções tecnológicas para respostas
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imediatas mas também para média duração, e soluções operacionais".

Segundo o plano apresentado no Ministério da Administração Interna, os aeroportos nacionais vão ter
um reforço de 238 elementos do SEF e da PSP durante os meses de verão, mais 82% do que o efetivo
atual nos postos de fronteira, sendo este reforço de meios humanos gradual e estará estabilizado em 04
de julho.

No total, os cinco aeroportos portugueses vão ter 529 elementos para fazer controlo de fronteiras aos
passageiros provenientes de voos de países fora da União Europeia.

Além do reforço de inspetores do SEF de todo o país, este plano conta com 168 agentes da PSP.

Questionado se este plano foi antecipado depois das filas verificadas no domingo no aeroporto de Lisboa,
o ministro afirmou que o plano de contingência corresponde a uma linha de ação regular para esta época
do ano e começou a ser preparado em abril.

José Luís Carneiro avançou também que este plano vai ter "uma resposta gradual às necessidades
porque o momento assim o exige", uma vez que os passageiros que estão a chegar a Portugal, através
dos aeroportos, estão "a regressar aos números de 2019", além do acréscimo atual de cinco milhões de
passageiros devido à saída da UE do Reino Unido.

De acordo com o ministro, este plano tem também a ver "com o pico da procura em determinadas
horas do dia, concentrado nomeadamente em horários matinais".

O ministro revelou igualmente que é "um plano mais robusto porque vai ter uma monitorização de
avaliação de resultados semanal, permitindo no decurso do verão ajustar a resposta e mobilizar os
recursos em função do diagnóstico das necessidades".

Sobre a participação dos agentes da Polícia de Segurança Pública, o ministro afirmou que foi feito "um
diálogo muito construtivo com a PSP, que vai ter um papel importante na mobilização dos seus recursos
que vão ficar sob a supervisão operacional do SEF".

O governante considerou que há "enquadramento legal" para que os agentes da PSP possam estar nos
aeroportos a operar na primeira linha de atendimento.

"Ao abrigo do estatuto do SEF, o diretor nacional do SEF fez um pedido de apoio a uma outra força de
segurança e fê-lo no quadro que tem a ver com uma ação de formação em contexto de trabalho e de
apoio a um outra força e serviço de segurança que tem em vista garantir a responsabilidade do país
perante a UE", disse.

No âmbito da extinção do SEF, que entretanto foi adiada até à criação da Agência Portuguesa para as
Migrações e Asilo (APMA), as competências policias do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras vão passar
para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.

A PSP vai ficar com o controlo dos aeroportos, estando os agentes a receber formação para esse efeito.

Os passageiros de voos internacionais de fora da Europa que chegaram domingo ao aeroporto de Lisboa
esperaram entre quatro a cinco horas no controlo dos passaportes, na sequência de um plenário de
trabalhadores do SEF.
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SIC

31/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 153705

REACH: -1

Para o turismo, notícias muito animadoras, os números de Abril
deste ano são melhores do que os de Abril de 2019 quando não
havia pandemia
Para o turismo, notícias muito animadoras, os números de Abril deste ano são melhores
do que os de Abril de 2019 quando não havia pandemia

Para o turismo, notícias muito animadoras, os números de Abril deste ano são melhores do que os de
Abril de 2019 quando não havia pandemia
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CMTV

31/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL 20H

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

No Algarve, o número de reservas em alguns hotéis estão
próximos de atingir os 100%
No Algarve, o número de reservas em alguns hotéis estão próximos de atingir os 100%

No Algarve, o número de reservas em alguns hotéis estão próximos de atingir os 100%
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TVI

31/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 152223

REACH: -1

Foi mais um dia de caos no aeroporto de Lisboa
Foi mais um dia de caos no aeroporto de Lisboa

Foi mais um dia de caos no aeroporto de Lisboa
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CMTV

31/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL 20H

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: -1

O caos no aeroporto de Lisboa continua, há quem espere mais de
5 horas para entrar em Portugal
O caos no aeroporto de Lisboa continua, há quem espere mais de 5 horas para entrar em
Portugal

O caos no aeroporto de Lisboa continua, há quem espere mais de 5 horas para entrar em Portugal
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