
SUL INFORMAÇÃO

07/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Programa de atração de grandes eventos internacionais apoia 9
projetos no Algarve
O montante total de apoio concedido «ascende a 883,1 mil euros»

O Portugal Events, um programa, a nível nacional, «de financiamento à atração de grandes eventos
internacionais», vai financiar nove projetos no Algarve.

A informação foi enviada ao Sul Informação pelo gabinete do ministro da Economia e do Mar que não
especifica quais são os projetos apoiados.

Destas nove iniciativas que receberão financiamento do Portugal Events, apenas se sabe que três estão
relacionadas com aluguer de salas e espaços para a realização de congressos ou de equipamento
audiovisual e seis prendem-se com serviços de transfers, uma vez que os projetos implicam viagens do
estrangeiro.

O montante total de apoio concedido «ascende a 883,1 mil euros», correspondente a 828,6 mil euros
dos projetos de aluguer de salas ou equipamento e 54,5 mil euros para os serviços de transfers.

A nível nacional, das 158 candidaturas apresentadas, foram aprovados 83 projetos, 62 dos quais são
eventos associativos/corporativos.

A dotação total deste programa é de 5 milhões de euros.

De acordo com os dados apresentados, «existe uma expetativa de atração de turistas e visitantes para
todo o território nacional superior a 1,8 milhões», segundo o gabinete do ministro António Costa e Silva.
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Em declarações ao Sul Informação, aquando de uma recente visita ao Algarve, Rita Marques, secretária
de Estado do Turismo, já tinha falado sobre o Portugal Events, apelidando-o de «programa de
financiamento à atração de grandes eventos internacionais».

Foi também nessa altura que a governante deu conta do fim do “365Algarve”que, garantiu, terá um
sucedâneo.

Esse futuro programa fará parte do projeto “+Algarve”, com um orçamento de 200 milhões de euros,
que englobará, à semelhança do Portugal Events, de âmbito nacional, uma « componente de atração e
promoção de eventos internacionais».

Ainda assim, em declarações ao nosso jornal, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do
Algarve, garantiu que este projeto não é «o sucedâneo» do “365Algarve”, anunciado pela secretária de
Estado do Turismo, uma vez que esse terá uma «abordagem específica para os eventos do Algarve».
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DN

07/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Com 45 mil trabalhadores em falta, hotelaria pede via verde à
imigração
Hotéis estão a recorrer a horas extraordinárias para compensar falta de trabalhadores.
AHP pede redução dos impostos e facilidade na contratação de estrangeiros
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JORNAL I

07/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3100

REACH: 14000

Europa é a região do mundo com a mais rápida recuperação
Durante os primeiros três meses do ano, a Europa recebeu quatro vezes mais chegadas
internacionais.
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PÚBLICO

07/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

“Não investimos na ferrovia, taxamos o camião e deixamos
aviões e navios poluir sem pagar impostos”
Fiscalidade no sistema de transportes e dos combustíveis faz com que seja mais barato
trazer produtos agrícolas da Argentina para Lisboa do que da Beira Interior, denuncia
Álvaro Costa, investigador da Faculdade de Engenharia do Porto
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CORREIO DA MANHÃ

07/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • BOLSA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

Setor está otimista
HOTELARIA NO VERÃO
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JORNAL I

07/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • HOTÉIS.

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

Centro penaliza taxa de ocupação no verão
Unidades hoteleiras apresentam uma taxa de ocupação entre 40% e 59% para os meses
de junho a setembro.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

07/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 3700

Hotéis com reservas de 40% a 59% no verão
Em maio, os hotéis tinham tuna taxa média de ocupação entre os 40% e os 59% para os
três meses de verão, de junho a agosto.
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TSF ONLINE

07/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

″Andamos há 50 anos a discutir a questão do aeroporto e isto é
irracional″
Ministro da Economia diz que Portugal não se pode converter ″num país da indecisão″
sobre o novo aeroporto internacional de Lisboa.

O ministro da Economia, António Costa Silva defendeu esta segunda-feira, em Sines (Setúbal), que
Portugal não se pode converter "num país da indecisão", referindo-se à discussão em torno da
localização do novo aeroporto internacional de Lisboa.

"Acho que não podemos converter-nos num país da indecisão. Andamos há 50 anos a discutir a questão
do aeroporto e isto é completamente irracional. Quando olhamos para as variáveis que têm maior
impacto no desempenho da economia portuguesa, a conectividade aérea é uma delas", afirmou.

O ministro da Economia e do Mar falava, em Sines, durante a conferência "Fora da Caixa", iniciativa
organizada pela Caixa Geral de Depósitos com o objetivo de debater as oportunidades oferecidas pela
economia portuguesa, com o foco no setor energético e na localização estratégica de Sines.

Na sua intervenção, e em resposta a uma questão sobre o debate em torno do aeroporto internacional
de Lisboa, Costa Silva defendeu que tudo o que se possa fazer "para reforçar a nossa conectividade
aérea é importante" e alertou que "a decisão tarda" e "é fulcral para o desenvolvimento da economia
portuguesa".

"Este debate não só já está atrasado, já está datado, mas o que é importante é nós termos a
capacidade, além de identificar os problemas, tomar decisões para os resolver. Acho que é uma decisão
que tarda e é fulcral para o desenvolvimento da economia portuguesa", realçou.

Questionado sobre o potencial de Sines no atual contexto europeu, o governante considerou este polo
industrial e portuário "um caleidoscópio de oportunidades" e definiu que, até ao fim desta década, o
Porto de Sines "pode ser um grande porto de mercadorias".

"Sines pode ser um dos maiores portos de mercadorias da Europa e quiçá do mundo. Temos hoje em

15/53



Sines um potencial de manuseamento de cerca de 2.3 milhões de contentores. A expansão que existe
vai dar-nos quatro milhões de contentores muito brevemente e, até 2030, com o novo cais, vamos ter
capacidade em Sines de manusear oito milhões de contentores", salientou.

No entender de Costa Silva, Sines poderá também vir a ser "o porto do 'green shipping'", devido às
"exigências cada vez maiores sobre o tipo de combustíveis usados pelos navios" impostas pela
Autoridade Marítima Internacional e, para tal, projetos ligados ao "hidrogénio, amónia verde e metanol"
vão "ser essenciais".

"E, quando olhamos para os investimentos, excluindo o investimento público, hoje estão mapeados em
Sines cerca de 17 mil milhões de euros de investimento. Um é para o polo da logística, para o porto,
para a extensão do cais, cerca de mil milhões, mas temos 3,5 mil milhões de euros de investimento em
Sines que estão programados nos cabos submarinos e nos centros de tratamento de dados", sublinhou.

Para o ministro da Economia, Sines pode também ser "uma plataforma da transformação energética do
país e da Europa", destacando os investimentos nas energias renováveis "dos 'players' tradicionais"
como a Galp, EDP e Repsol, e de novos investidores como a Madoqua Power2x e a Iberdrola "com o aço
verde" no complexo industrial de Sines.

"O potencial das energias renováveis que está aqui é extraordinário. Se conseguirmos colmatar e coligar
todas estas valências isto pode ser realmente transformador. E as manifestações de investimento estão
a existir, alguns destes projetos já estão a avançar e espero que, do ponto de vista do licenciamento, da
resposta da administração pública, da interação com as várias autoridades, que as coisas funcionem
bem", advertiu.
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RTP 3

06/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 360º

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 58870

REACH: -1

Hotelaria espera superar as receitas de 2019 já neste Verão
Hotelaria espera superar as receitas de 2019 já neste Verão

Hotelaria espera superar as receitas de 2019 já neste Verão
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CNN PORTUGAL

06/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA CNN

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: -1

Os hotéis do Algarve queixam-se da dificuldade em recrutar
trabalhadores
Os hotéis do Algarve queixam-se da dificuldade em recrutar trabalhadores

Os hotéis do Algarve queixam-se da dificuldade em recrutar trabalhadores
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JORNAL DE NEGÓCIOS

06/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8075

REACH: 65586

Costa Silva: Portugal não se pode converter num país da
indecisão sobre novo aeroporto
O ministro da Economia, António Costa Silva defendeu esta segunda-feira, em Sines
(Setúbal), que Portugal não se pode converter 'num país da indecisão', referindo-se à
discussão em torno da localização do novo aeroporto internacional de Lisboa.

"Acho que não podemos converter-nos num país da indecisão. Andamos há 50 anos a discutir a questão
do aeroporto e isto é completamente irracional. Quando olhamos para as variáveis que têm maior
impacto no desempenho da economia portuguesa, a conectividade aérea é uma delas", afirmou.

O ministro da Economia e do Mar falava, em Sines, durante a conferência "Fora da Caixa", iniciativa
organizada pela Caixa Geral de Depósitos com o objetivo de debater as oportunidades oferecidas pela
economia portuguesa, com o foco no setor energético e na localização estratégica de Sines.

Na sua intervenção, e em resposta a uma questão sobre o debate em torno do aeroporto internacional
de Lisboa, Costa Silva defendeu que tudo o que se possa fazer "para reforçar a nossa conectividade
aérea é importante" e alertou que "a decisão tarda" e "é fulcral para o desenvolvimento da economia
portuguesa".

"Este debate não só já está atrasado, já está datado, mas o que é importante é nós termos a
capacidade, além de identificar os problemas, tomar decisões para os resolver. Acho que é uma decisão
que tarda e é fulcral para o desenvolvimento da economia portuguesa", realçou.

Questionado sobre o potencial de Sines no atual contexto europeu, o governante considerou este polo
industrial e portuário "um caleidoscópio de oportunidades" e definiu que, até ao fim desta década, o
Porto de Sines "pode ser um grande porto de mercadorias".

"Sines pode ser um dos maiores portos de mercadorias da Europa e quiçá do mundo. Temos hoje em
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Sines um potencial de manuseamento de cerca de 2.3 milhões de contentores. A expansão que existe
vai dar-nos quatro milhões de contentores muito brevemente e, até 2030, com o novo cais, vamos ter
capacidade em Sines de manusear oito milhões de contentores", salientou.

No entender de Costa Silva, Sines poderá também vir a ser "o porto do 'green shipping'", devido às
"exigências cada vez maiores sobre o tipo de combustíveis usados pelos navios" impostas
pela Autoridade Marítima Internacional e, para tal, projetos ligados ao "hidrogénio, amónia verde e
metanol" vão "ser essenciais".

"E, quando olhamos para os investimentos, excluindo o investimento público, hoje estão mapeados em
Sines cerca de 17 mil milhões de euros de investimento. Um é para o polo da logística, para o porto,
para a extensão do cais, cerca de mil milhões, mas temos 3,5 mil milhões de euros de investimento em
Sines que estão programados nos cabos submarinos e nos centros de tratamento de dados", sublinhou.

Para o ministro da Economia, Sines pode também ser "uma plataforma da transformação energética do
país e da Europa", destacando os investimentos nas energias renováveis "dos 'players' tradicionais"
como a Galp, EDP e Repsol, e de novos investidores como a Madoqua Power2x e a Iberdrola "com o aço
verde" no complexo industrial de Sines.

"O potencial das energias renováveis que está aqui é extraordinário. Se conseguirmos colmatar e coligar
todas estas valências isto pode ser realmente transformador. E as manifestações de investimento estão
a existir, alguns destes projetos já estão a avançar e espero que, do ponto de vista do licenciamento, da
resposta da administração pública, da interação com as várias autoridades, que as coisas funcionem
bem", advertiu.
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CNN PORTUGAL

06/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 8040

REACH: -1

Hotéis no Algarve ponderam fechar portas por falta de
trabalhadores
Os hotéis no Algarve queixam-se da dificuldade em recrutar trabalhadores. Centenas de
funcionários estão em falta nos mais diversos setores e há unidades hoteleiras a
ponderar fechar serviços no verão devido à falta de mão de obra.

Vídeo
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https://cnnportugal.iol.pt/videos/hoteis-no-algarve-ponderam-fechar-portas-por-falta-de-trabalhadores/629deafe0cf2ea4f0a4e77b0


TVI

06/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 101482

REACH: -1

Os hotéis no Algarve queixam-se da dificuldade em recrutar
trabalhadores
Os hotéis no Algarve queixam-se da dificuldade em recrutar trabalhadores

Os hotéis no Algarve queixam-se da dificuldade em recrutar trabalhadores
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TVI

06/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

Há três concelhos do Algarve em risco máximo de incêndio
devido às temperaturas muito elevadas
Há três concelhos do Algarve em risco máximo de incêndio devido às temperaturas muito
elevadas

Há três concelhos do Algarve em risco máximo de incêndio devido às temperaturas muito elevadas
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SIC

06/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 153705

REACH: -1

O turismo em Portugal já recuperou totalmente da pandemia e o
número de turistas é mesmo superior ao de 2019
O turismo em Portugal já recuperou totalmente da pandemia e o número de turistas é
mesmo superior ao de 2019

O turismo em Portugal já recuperou totalmente da pandemia e o número de turistas é mesmo superior
ao de 2019
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RTP 1

06/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 124693

REACH: -1

Hotelaria espera superar este Verão as receitas de 2019
Hotelaria espera superar este Verão as receitas de 2019

Hotelaria espera superar este Verão as receitas de 2019

25/53



ECONOMIA ONLINE

06/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

Hotéis na Madeira, Açores e Algarve esperam superar receitas de
2019 no verão
Hotelaria está com taxas de ocupação entre os 40% e os 59% para o verão. Setor
espera superar números de 2019 nas ilhas e no Algarve.

A hotelaria está com boas perspetivas para o verão. O setor está com taxas de ocupação entre os 40%
e os 59% para os meses mais quentes do ano, sobretudo nos hotéis localizados nas ilhas e no Algarve.
O inquérito mais recente feito pela Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) indica que o mercado
nacional vai continuar a liderar, seguido do espanhol e do francês. Para a totalidade do ano, a maioria dos
players do setor acredita que será possível no final de 2022 ou início de 2023 alcançar os números
registados em 2019, naquele que foi um ano recorde para o turismo nacional.

Num verão que será marcado por reservas last minute, ou seja, em cima da hora, e ainda com
possibilidade de cancelamento, o setor hoteleiro aponta para taxas de ocupação entre os 40% e os 59%
em julho, mas também em agosto e setembro.

Ainda assim, o Centro é a região “que tem perspetivas menos otimistas em termos de reservas”,
explicou a CEO da AHP, Cristina Siza Vieira, esta segunda-feira, numa apresentação aos jornalistas.
“Atingiremos os resultados de 2019, com exceção do Centro, que estima que a taxa de ocupação em
2022 seja pior do que em 2019, ainda que igual à de 2021”, notou a responsável.

Em termos de nacionalidades, os portugueses continuam a ter um papel de peso e a marcar presença no
top 3 para 80% dos inquiridos pela AHP. Atrás aparecem os turistas espanhóis e franceses, deixando o
Reino Unido fora do top 3.

Quanto ao preço médio, “embora a média nacional face a 2019 seja o mesmo preço médio, nos Açores,
Madeira, Algarve e Alentejo vamos suplantar o preço médio de 2019“, disse Cristina Siza Vieira,
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ressalvando que o Centro vai igualar o preço médio de 2019. “O que se sacrificou mais na pandemia não
foi tanto o preço médio. Houve uma maior quebra na taxa de ocupação do que no preço médio”,
explicou a responsável.

Relativamente às receitas, “sem grandes surpresas”, a associação espera “igualar as receitas alcançadas
em 2019”, com a Madeira, os Açores e o Algarve com uma “expectativa de superarem as receitas
médias de 2019”, indicam os dados da AHP. “Face a 2021, a única região que se destaca pela negativa é
o Centro”, notou a CEO.

Páscoa com taxas de ocupação superiores a 81%

Os dados da Páscoa já estão fechados e o inquérito da AHP revela que a taxa de ocupação média entre
11 e 18 de abril se fixou entre os 81% e os 90% a nível nacional, sendo ainda mais elevada (91% a
100%) na região da Madeira, Lisboa, Algarve e Norte. O Centro foi a região estrela na Páscoa e a
Madeira “foi a campeã em termos de taxa de ocupação”, disse Cristina Siza Vieira.

Naquele período, o preço médio nacional ficou entre os 121 euros e 140 euros, enquanto Lisboa, Algarve
e Alentejo tiveram um preço médio superior. A estada média fixou-se em 2,6 noites, sendo superior nos
Açores, Madeira e Algarve. Para 82% dos inquiridos, o mercado nacional foi o principal mercado emissor,
seguido pelo mercado espanhol.

“Relativamente a 2019, já atingimos uma taxa de ocupação igual no mesmo período em 2019”, disse a
CEO da associação. “O preço médio por quarto foi melhor, mas não muito melhor do que em 2021.
Relativamente a 2019, atingimos o preço médio por quarto que tínhamos atingido em 2019?, notou.

Retoma deverá acontecer no final de 2022 ou início de 2023

Se em 2020 apenas 1% dos inquiridos da AHP acreditava que a retoma (isto é, o regresso aos números
de 2019) ia acontecer no segundo semestre de 2021, em 2021 já se contavam 36% dos inquiridos que
acreditavam num retomar da atividade apenas no segundo semestre de 2022.

Neste inquérito, 47% dos inquiridos apontam para o mesmo. “O grosso (…) considera que no segundo
semestre de 2022 conseguiremos recuperar o ano de 2019”, disse Cristina Siza Vieira, durante a
apresentação.

Perspetivas de retoma a níveis de 2019.

O inquérito da AHP revela ainda que a subida da inflação e a escassez de mão-de-obra são os principais
fatores apontados como constrangimentos pelo setor. A isto soma-se a instabilidade geopolítica, isto é,
a guerra na Ucrânia.

(Notícia atualizada às 16h28 com mais informação)

27/53



DESTAK

07/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • CIDADES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 750

REACH: 7000

Porto está no top mundial do turismo
Invicta é o 14.º destino a nível europeu e o 16.º a nível mundial no segmento turismo de
negócios
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OBSERVADOR

07/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

Estes são os melhores países para se ir a banhos na Europa,
Portugal está em 10.º lugar no ranking
Um estudo anual da Agência Europeia do Ambiente revela que Portugal tem 88.5% das
águas balneares com excelente classificação, o que garante o 10.º lugar nos países da UE
com as águas mais limpas.

As águas portuguesas estão em 10.º lugar no ranking das melhores para se ir a banhos na Europa,
revela um estudo anual da Agência Europeia do Ambiente.

A Áustria apresenta-se em primeiro lugar com 97.7% de águas mais limpas da Europa. Seguem-se Malta
(96.6%), a Grécia (95.8%), a Croácia (95.7%) até chegar ao número dez, ocupado por Portugal com
88.5%.

Os últimos lugares da tabela são ocupados pela Hungria (60.2%), a Eslováquia (50%) e a Polónia
(60.2%).

O “Bathing Water Report”, realizado em cooperação com a Comissão Europeia, é um estudo que avalia
a qualidade da água e a presença de bactérias provenientes de esgotos e resíduos pecuários que muitas
das vezes acabam por comprometer a vida marinha.

A avaliação é feita em quatro indicadores — “excelente”, “bom”, “suficiente” e “mau” — podendo mesmo
o último dos indicadores causar aos mergulhadores destas águas dores de estômago e diarreia.

De acordo com a CNN, foi atribuída a pior classificação a 99 praias francesas, o que resultou no
encerramento da época balnear como medida preventiva. Os locais que perfilam a avaliação negativa
durante 5 anos consecutivos sofrem o fecho permanente dos locais — tal como aconteceu a trinta e
uma praias em Itália, oito em França e duas na Holanda.

A agência afirma que a “qualidade da água europeia se mantém em níveis altos” mas não se sabe ao
certo qual é o impacto da poluição química no ambiente marinho.

A qualidade das águas para banhos na Europa tem melhorado drasticamente nas últimas décadas (…) Os
impactos da poluição química nas águas do interior e da costa estão a ser estudadas pela Environmental
Quality Standards Directive e pela Ground Water Directive.”

31/53



OBSERVADOR
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AVE: € 5985

REACH: -1

Algarve com taxa de ocupação de 80% nos feriados de junho
Com os feriados nacionais de junho, é expectável que o turismo no Algarve atinja a taxa
de ocupação de 80%. As reservas registam "níveis próximos das de 2019", diz o
responsável da RTA.

A taxa de ocupação turística para os feriados de junho no Algarve deverá rondar os 80%, havendo
atualmente cerca de 17.000 passageiros a desembarcar diariamente no aeroporto de Faro, disse esta
segunda-feira à Lusa o presidente do Turismo do Algarve.

Há um sinal claro na retoma da procura dos turistas nacionais e estrangeiros, que é mais robusta do que
eram as perspetivas no início do ano”, disse João Fernandes, estimando a ocupação para os fins de
semana prolongados de junho em cerca de 80%.

Segundo o responsável pela Região de Turismo do Algarve (RTA), as reservas de junho a outubro “estão
em níveis próximos das de 2019”, sendo de registar o regresso do turismo tradicional a partir do Reino
Unido e da Irlanda, e ainda dos que praticam golfe, que nos últimos anos “apresentaram quebras
significativas”.

Além das mini férias proporcionadas pelos feriados nacionais de 10 e 16 de junho e o feriado municipal
de 13 de junho — em Lisboa e noutras localidades –, que atraem muitos portugueses ao Sul, há, em
média, 100 voos a chegar diariamente a Faro, o que representa cerca de 17.000 passageiros.

Por outro lado, notou João Fernandes, há também a registar um aumento significativo da chegada de
grupos de empresas que se deslocam ao Algarve para fazer reuniões e encontros, assim como de
turistas de países europeus francófonos, como a França, a Bélgica e a Suíça.

O presidente da RTA alertou, no entanto, para a falta de mão de obra em vários setores do Algarve, e
também no do Turismo, devido ao facto de haver “cada vez menos jovens a entrar para o mercado de
trabalho”.

Trabalhadores precisa-se. A restauração e a hotelaria não estão diferentes, os jovens é que já não são
os mesmos

Recordando que “antes ia-se ao Alentejo procurar trabalhadores”, João Fernandes observou que, agora,
essa região também já desenvolveu o seu setor turístico, havendo como “única possibilidade ir recrutar
pessoas fora do país”.

“Tem sido difícil suprir as necessidades que temos” e isto apesar de a região e os empresários terem
vindo a “aumentar significativamente” as remunerações que se pagam no setor, assegurou.

Aquele responsável apontou dois “desafios” para resolver o problema: “agilizar” os mecanismos para
trazer mão de obra do estrangeiro, nomeadamente, com a ajuda do Serviços de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF), e “garantir condições condignas” de residência para esses trabalhadores, que são cada
vez mais permanentes.

João Fernandes fez questão em “saudar o plano de contingência” aprovado em finais de maio pelo
Governo que prevê o reforço em meios humanos e tecnológicos dos aeroportos nacionais, entre eles o
de Faro, para responder a uma maior entrada de pessoas no país nos meses de verão.

Ainda não é possível concluir se a guerra na Ucrânia contribuiu para o aumento do turismo estrangeiro no
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Algarve, mas o responsável pelo Turismo do Algarve reconhece que a região beneficia do facto de estar
afastada do conflito e de Portugal ser considerado um país seguro.

Segundo o presidente da RTA, Portugal deu “uma boa resposta” na luta contra a pandemia de Covid-19
e o Algarve recebeu alguns prémios internacionais durante a pandemia, o que “reforçou a notoriedade”
da região.

“Estamos a recolher os frutos do trabalho que temos vindo a desenvolver”, concluiu.
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Ocupação atinge 80% em feriados
A taxa de ocupação turística para os feriados de junho no Algarve deverá rondar os 80 %
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Algarve espera taxa de ocupação de 80% nos feriados de junho
Presidente da RT A diz que são cerca de 17 mil os passageiros a desembarcar em Faro
atualmente, um sinal de retoma
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Algarve espera taxa de ocupação de 80% nos feriados de junho
Presidente da Região de T urismo do Algarve diz são cerca de 17 mil os passageiros a
desembarcar em Faro atualmente, um sinal de retoma.

Presidente da Região de Turismo do Algarve diz são cerca de 17 mil os passageiros a desembarcar em
Faro atualmente, um sinal de retoma.

A taxa de ocupação turística para os feriados de junho no Algarve deverá rondar os 80%, havendo
atualmente cerca de 17 mil passageiros a desembarcar diariamente no aeroporto de Faro. "Há um sinal
claro na retoma da procura dos turistas nacionais e estrangeiros, que é mais robusta do que eram as
perspetivas no início do ano", disse João Fernandes, responsável pela Região de Turismo do Algarve
(RTA), estimando a ocupação para os fins de semana prolongados de junho em cerca de 80%.

Segundo afirmou, as reservas de junho a outubro "estão em níveis próximos das de 2019", sendo de
registar o regresso do turismo tradicional a partir do Reino Unido e da Irlanda, e ainda dos que praticam
golfe, que nos últimos anos "apresentaram quebras significativas".

Além das mini férias proporcionadas pelos feriados nacionais de 10 e 16 de junho e o feriado municipal
de 13 de junho - em Lisboa e noutras localidades - , que atraem muitos portugueses ao Sul, há, em
média, 100 voos a chegar diariamente a Faro, o que representa cerca de 17 milpassageiros.

Por outro lado, notou João Fernandes, há também a registar um aumento significativo da chegada de
grupos de empresas que se deslocam ao Algarve para fazer reuniões e encontros, assim como de
turistas de países europeus francófonos, como a França, a Bélgica e a Suíça.

Falta mão de obra
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O presidente da RTA alertou, no entanto, para a falta de mão de obra em vários setores do Algarve, e
também no do Turismo, devido ao facto de haver "cada vez menos jovens a entrar para o mercado de
trabalho" e apesar de aumento dos salários. Recordando que "antes ia-se ao Alentejo procurar
trabalhadores", João Fernandes observou que, agora, essa região também já desenvolveu o seu setor
turístico, havendo como "única possibilidade ir recrutar pessoas fora do país".

Apontou dois "desafios" para resolver o problema: "agilizar" os mecanismos para trazer mão de obra do
estrangeiro, nomeadamente, com a ajuda do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), e "garantir
condições condignas" de residência para esses trabalhadores, que são cada vez mais permanentes.

João Fernandes fez questão em "saudar o plano de contingência" aprovado em finais de maio pelo
Governo que prevê o reforço em meios humanos e tecnológicos dos aeroportos nacionais, entre eles o
de Faro, para responder a uma maior entrada de pessoas no país nos meses de verão.

Ainda não é possível concluir se a guerra na Ucrânia contribuiu para o aumento do turismo estrangeiro no
Algarve, mas o responsável pelo Turismo do Algarve reconhece que a região beneficia do facto de estar
afastada do conflito e de Portugal ser considerado um país seguro.

Segundo o presidente da RTA, Portugal deu "uma boa resposta" na luta contra a pandemia de covid-19 e
o Algarve recebeu alguns prémios internacionais durante a pandemia, o que "reforçou a notoriedade" da
região.

"Estamos a recolher os frutos do trabalho que temos vindo a desenvolver", concluiu.
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Algarve com elevada taxa de ocupação nos feriados de Junho –
Magazine Imobiliário
Os feriados nacionais de 10 e 16 de Junho, bem como o feriado de dia 13 em Lisboa e
noutros municípios, criam a oportunidade perfeita para umas férias mais curtas para os
turistas nacionais. Já no que diz respeito aos turistas estrangeiros, há cerca de 17.000
passageiros a chegarem diariamente ao aeroporto de Faro, numa altura em que se
estima uma taxa de ocupação turística de cerca de 80%.Estão abertas a partir de 6 de
Junho as candidaturas para o sorteio do Instituto da Habilitação e da Reabilitação Urbana
(IHRU), que tem como objetivo atribu

Os feriados nacionais de 10 e 16 de Junho, bem como o feriado de dia 13 em Lisboa e noutros
municípios, criam a oportunidade perfeita para umas férias mais curtas para os turistas nacionais. Já no
que diz respeito aos turistas estrangeiros, há cerca de 17.000 passageiros a chegarem diariamente ao
aeroporto de Faro, numa altura em que se estima uma taxa de ocupação turística de cerca de 80%.

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), afirma que “há um sinal claro na
retoma da procura dos turistas nacionais e estrangeiros, que é mais robusta do que eram as perspetivas
no início do ano” e que as reservas para a época alta, de Junho a Outubro, “estão em níveis próximos
aos de 2019”, sendo importante mencionar o regresso do turismo tradicional a partir do Reino Unido e
da Irlanda, e ainda dos que praticam golfe, que nos últimos anos “apresentaram quebras significativas”.

O presidente da RTA alertou, no entanto, para a falta de mão-de-obra em vários sectores do Algarve,
com destaque para o turismo, recordando que “antes ia-se ao Alentejo procurar trabalhadores”, algo
que já não acontece uma vez que a região desenvolveu fortemente o seu sector turístico nos últimos
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anos, e revela que a “única possibilidade é recrutar pessoas fora do País”.

“Tem sido difícil suprir as necessidades que temos”, apesar de a região e os empresários terem vindo a
“aumentar significativamente” as remunerações que se pagam no sector, garantiu.

Como forma de ajudar a resolver o problema, João Fernandes aponta duas questões essenciais:
“agilizar” os mecanismos para trazer mão de obra do estrangeiro, nomeadamente, com a ajuda do
Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), e “garantir condições dignas” de residência para esses
trabalhadores, que são cada vez mais permanentes.

De acordo com o presidente da RTA, Portugal deu “uma boa resposta” na luta contra a pandemia, sendo
que o Algarve foi distinguido com alguns prémios internacionais de turismo durante este período, o que
“reforçou a notoriedade” da região. Destacando que “estamos a recolher os frutos do trabalho que
temos vindo a desenvolver”.

DR Foto: Diego Gennaro e Courtney Cook on Unsplash

Estão abertas a partir de 6 de Junho as candidaturas para o sorteio do Instituto da Habilitação e da
Reabilitação Urbana (IHRU), que tem como objetivo atribuir 24 habitações no âmbito do projeto de
arrendamento acessível.

As votações nos finalistas nas categorias da 6ª edição dos Prémios AHRESP – que distinguem
anualmente os melhores do ano nos sectores da Restauração, Alojamento e Promoção Turística em
Portugal -, estiveram abertas de 10 a 31 de Maio e contaram com cerca de 13 mil votos do público,
superando os números das edições anteriores.

É um dos projectos hoteleiros mais aguardados dos últimos tempos, e será o primeiro hotel de 5
estrelas da Ericeira: o Immerso recebe os seus primeiros hóspedes no próximo dia 15 de Junho e terá
dois espaços gastronómicos da responsabilidade do chef Alexandre Silva, obras de artesãos nacionais e
vista directa para o mar, em plena harmonia com a localização que o recebe — com a premissa de ser
um refúgio de paz para os visitantes pararem e descontraírem.
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Algarve com taxa de ocupação de 80% nos feriados de junho
A taxa de ocupação turística para os feriados de junho no Algarve deverá rondar os
80%, havendo atualmente cerca de 17.000 passageiros a desembarcar diariamente no
aeroporto de Faro.

A taxa de ocupação turística para os feriados de junho no Algarve deverá rondar os 80%, havendo
atualmente cerca de 17.000 passageiros a desembarcar diariamente no aeroporto de Faro, disse esta
segunda-feira à Lusa o presidente do Turismo do Algarve.

“Há um sinal claro na retoma da procura dos turistas nacionais e estrangeiros, que é mais robusta do
que eram as perspetivas no início do ano”, disse João Fernandes, estimando a ocupação para os fins de
semana prolongados de junho em cerca de 80%.

Segundo o responsável pela Região de Turismo do Algarve (RTA), as reservas de junho a outubro “estão
em níveis próximos das de 2019”, sendo de registar o regresso do turismo tradicional a partir do Reino
Unido e da Irlanda, e ainda dos que praticam golfe, que nos últimos anos “apresentaram quebras
significativas”.

Além das mini férias proporcionadas pelos feriados nacionais de 10 e 16 de junho e o feriado municipal
de 13 de junho – em Lisboa e noutras localidades -, que atraem muitos portugueses ao Sul, há, em
média, 100 voos a chegar diariamente a Faro, o que representa cerca de 17.000 passageiros.

Por outro lado, notou João Fernandes, há também a registar um aumento significativo da chegada de
grupos de empresas que se deslocam ao Algarve para fazer reuniões e encontros, assim como de
turistas de países europeus francófonos, como a França, a Bélgica e a Suíça.

O presidente da RTA alertou, no entanto, para a falta de mão-de-obra em vários setores do Algarve, e
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também no do Turismo, devido ao facto de haver “cada vez menos jovens a entrar para o mercado de
trabalho”.

Recordando que “antes ia-se ao Alentejo procurar trabalhadores”, João Fernandes observou que, agora,
essa região também já desenvolveu o seu setor turístico, havendo como “única possibilidade ir recrutar
pessoas fora do país”.

“Tem sido difícil suprir as necessidades que temos” e isto apesar de a região e os empresários terem
vindo a “aumentar significativamente” as remunerações que se pagam no setor, assegurou.

Aquele responsável apontou dois “desafios” para resolver o problema: “agilizar” os mecanismos para
trazer mão-de-obra do estrangeiro, nomeadamente, com a ajuda do Serviços de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF), e “garantir condições condignas” de residência para esses trabalhadores, que são cada
vez mais permanentes.

João Fernandes fez questão em “saudar o plano de contingência” aprovado em finais de maio pelo
Governo que prevê o reforço em meios humanos e tecnológicos dos aeroportos nacionais, entre eles o
de Faro, para responder a uma maior entrada de pessoas no país nos meses de verão.

Ainda não é possível concluir se a guerra na Ucrânia contribuiu para o aumento do turismo estrangeiro no
Algarve, mas o responsável pelo Turismo do Algarve reconhece que a região beneficia do facto de estar
afastada do conflito e de Portugal ser considerado um país seguro.

Segundo o presidente da RTA, Portugal deu “uma boa resposta” na luta contra a pandemia de Covid-19
e o Algarve recebeu alguns prémios internacionais durante a pandemia, o que “reforçou a notoriedade”
da região. “Estamos a recolher os frutos do trabalho que temos vindo a desenvolver”, concluiu.
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Algarve com taxa de ocupação de 80% nos feriados de junho -
Postal do Algarve
Segundo o presidente do T urismo do Algarve, as reservas de junho a outubro “estão em
níveis próximos das de 2019”Segundo o presidente do T urismo do Algarve, as reservas
de junho a outubro “estão em níveis próximos das de 2019”

A taxa de ocupação turística para os feriados de junho no Algarve deverá rondar os 80%, havendo
atualmente cerca de 17.000 passageiros a desembarcar diariamente no aeroporto de Faro, disse esta
segunda-feira à Lusa o presidente do Turismo do Algarve.

“Há um sinal claro na retoma da procura dos turistas nacionais e estrangeiros, que é mais robusta do
que eram as perspetivas no início do ano”, disse João Fernandes, estimando a ocupação para os fins de
semana prolongados de junho em cerca de 80%.

Segundo o responsável pela Região de Turismo do Algarve (RTA), as reservas de junho a outubro “estão
em níveis próximos das de 2019”, sendo de registar o regresso do turismo tradicional a partir do Reino
Unido e da Irlanda, e ainda dos que praticam golfe, que nos últimos anos “apresentaram quebras
significativas”.

Além das mini férias proporcionadas pelos feriados nacionais de 10 e 16 de junho e o feriado municipal
de 13 de junho – em Lisboa e noutras localidades -, que atraem muitos portugueses ao Sul, há, em
média, 100 voos a chegar diariamente a Faro, o que representa cerca de 17.000 passageiros.

Por outro lado, notou João Fernandes, há também a registar um aumento significativo da chegada de
grupos de empresas que se deslocam ao Algarve para fazer reuniões e encontros, assim como de
turistas de países europeus francófonos, como a França, a Bélgica e a Suíça.

O presidente da RTA alertou, no entanto, para a falta de mão de obra em vários setores do Algarve, e
também no do Turismo, devido ao facto de haver “cada vez menos jovens a entrar para o mercado de
trabalho”.
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Recordando que “antes ia-se ao Alentejo procurar trabalhadores”, João Fernandes observou que, agora,
essa região também já desenvolveu o seu setor turístico, havendo como “única possibilidade ir recrutar
pessoas fora do país”.

“Tem sido difícil suprir as necessidades que temos” e isto apesar de a região e os empresários terem
vindo a “aumentar significativamente” as remunerações que se pagam no setor, assegurou.

Aquele responsável apontou dois “desafios” para resolver o problema: “agilizar” os mecanismos para
trazer mão de obra do estrangeiro, nomeadamente, com a ajuda do Serviços de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF), e “garantir condições condignas” de residência para esses trabalhadores, que são cada
vez mais permanentes.

João Fernandes fez questão em “saudar o plano de contingência” aprovado em finais de maio pelo
Governo que prevê o reforço em meios humanos e tecnológicos dos aeroportos nacionais, entre eles o
de Faro, para responder a uma maior entrada de pessoas no país nos meses de verão.

Ainda não é possível concluir se a guerra na Ucrânia contribuiu para o aumento do turismo estrangeiro no
Algarve, mas o responsável pelo Turismo do Algarve reconhece que a região beneficia do facto de estar
afastada do conflito e de Portugal ser considerado um país seguro.

Segundo o presidente da RTA, Portugal deu “uma boa resposta” na luta contra a pandemia de covid-19 e
o Algarve recebeu alguns prémios internacionais durante a pandemia, o que “reforçou a notoriedade” da
região.

“Estamos a recolher os frutos do trabalho que temos vindo a desenvolver”, concluiu.
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Algarve com taxa de ocupação de 80% nos feriados de junho
Segundo o presidente do T urismo da região, “há um sinal claro na retoma da procura dos
turistas nacionais e estrangeiros, que é mais robusta do que eram as perspetivas no início
do ano”

A taxa de ocupação turística para os feriados de junho no Algarve deverá rondar os 80%, havendo
atualmente cerca de 17.000 passageiros a desembarcar diariamente no aeroporto de Faro, disse esta
segunda-feira à Lusa o presidente do Turismo do Algarve.

“Há um sinal claro na retoma da procura dos turistas nacionais e estrangeiros, que é mais robusta do
que eram as perspetivas no início do ano”, disse João Fernandes, estimando a ocupação para os fins de
semana prolongados de junho em cerca de 80%.

Segundo o responsável pela Região de Turismo do Algarve (RTA), as reservas de junho a outubro “estão
em níveis próximos das de 2019”, sendo de registar o regresso do turismo tradicional a partir do Reino
Unido e da Irlanda, e ainda dos que praticam golfe, que nos últimos anos “apresentaram quebras
significativas”.

Além das mini férias proporcionadas pelos feriados nacionais de 10 e 16 de junho e o feriado municipal
de 13 de junho - em Lisboa e noutras localidades -, que atraem muitos portugueses ao Sul, há, em
média, 100 voos a chegar diariamente a Faro, o que representa cerca de 17.000 passageiros.

Por outro lado, notou João Fernandes, há também a registar um aumento significativo da chegada de
grupos de empresas que se deslocam ao Algarve para fazer reuniões e encontros, assim como de
turistas de países europeus francófonos, como a França, a Bélgica e a Suíça.

O presidente da RTA alertou, no entanto, para a falta de mão de obra em vários setores do Algarve, e
também no do Turismo, devido ao facto de haver “cada vez menos jovens a entrar para o mercado de
trabalho”.

Recordando que “antes ia-se ao Alentejo procurar trabalhadores”, João Fernandes observou que, agora,
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essa região também já desenvolveu o seu setor turístico, havendo como “única possibilidade ir recrutar
pessoas fora do país”.

“Tem sido difícil suprir as necessidades que temos” e isto apesar de a região e os empresários terem
vindo a “aumentar significativamente” as remunerações que se pagam no setor, assegurou.

Aquele responsável apontou dois “desafios” para resolver o problema: “agilizar” os mecanismos para
trazer mão de obra do estrangeiro, nomeadamente, com a ajuda do Serviços de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF), e “garantir condições condignas” de residência para esses trabalhadores, que são cada
vez mais permanentes.

João Fernandes fez questão em “saudar o plano de contingência” aprovado em finais de maio pelo
Governo que prevê o reforço em meios humanos e tecnológicos dos aeroportos nacionais, entre eles o
de Faro, para responder a uma maior entrada de pessoas no país nos meses de verão.

Ainda não é possível concluir se a guerra na Ucrânia contribuiu para o aumento do turismo estrangeiro no
Algarve, mas o responsável pelo Turismo do Algarve reconhece que a região beneficia do facto de estar
afastada do conflito e de Portugal ser considerado um país seguro.

Segundo o presidente da RTA, Portugal deu “uma boa resposta” na luta contra a pandemia de covid-19 e
o Algarve recebeu alguns prémios internacionais durante a pandemia, o que “reforçou a notoriedade” da
região.

“Estamos a recolher os frutos do trabalho que temos vindo a desenvolver”, concluiu.

46/53



RENASCENÇA

06/06/2022

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 480

REACH: -1

O turismo algarvio está a crescer
O turismo algarvio está a crescer

O turismo algarvio está a crescer
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Algarve com taxa de ocupação de 80% nos feriados de junho |
Ambitur
A taxa de ocupação turística para os feriados de junho no Algarve deverá rondar os
80%, havendo atualmente cerca de 17.000 passageiros a desembarcar diariamente no
aeroporto de Faro, disse hoje à Lusa o presidente do Turismo do Algarve.

A taxa de ocupação turística para os feriados de junho no Algarve deverá rondar os 80%, havendo
atualmente cerca de 17.000 passageiros a desembarcar diariamente no aeroporto de Faro, disse hoje à
Lusa o presidente do Turismo do Algarve. “Há um sinal claro na retoma da procura dos turistas nacionais
e estrangeiros, que é mais robusta do que eram as perspetivas no início do ano”, disse João Fernandes,
estimando a ocupação para os fins de semana prolongados de junho em cerca de 80%.

Segundo o responsável pela Região de Turismo do Algarve (RTA), as reservas de junho a outubro “estão
em níveis próximos das de 2019”, sendo de registar o regresso do turismo tradicional a partir do Reino
Unido e da Irlanda, e ainda dos que praticam golfe, que nos últimos anos “apresentaram quebras
significativas”.

Além das mini férias proporcionadas pelos feriados nacionais de 10 e 16 de junho e o feriado municipal
de 13 de junho – em Lisboa e noutras localidades, que atraem muitos portugueses ao Sul, há, em
média, 100 voos a chegar diariamente a Faro, o que representa cerca de 17.000 passageiros.

Por outro lado, notou João Fernandes, há também a registar um aumento significativo da chegada de
grupos de empresas que se deslocam ao Algarve para fazer reuniões e encontros, assim como de
turistas de países europeus francófonos, como a França, a Bélgica e a Suíça.

O presidente da RTA alertou, no entanto, para a falta de mão de obra em vários setores do Algarve, e
também no do Turismo, devido ao facto de haver “cada vez menos jovens a entrar para o mercado de
trabalho”. Recordando que “antes ia-se ao Alentejo procurar trabalhadores”, João Fernandes observou
que, agora, essa região também já desenvolveu o seu setor turístico, havendo como “única possibilidade
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ir recrutar pessoas fora do país”. “Tem sido difícil suprir as necessidades que temos” e isto apesar de a
região e os empresários terem vindo a “aumentar significativamente” as remunerações que se pagam no
setor, assegurou.

Aquele responsável apontou dois “desafios” para resolver o problema: “agilizar” os mecanismos para
trazer mão de obra do estrangeiro, nomeadamente, com a ajuda do Serviços de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF), e “garantir condições condignas” de residência para esses trabalhadores, que são cada
vez mais permanentes.

João Fernandes fez questão em “saudar o plano de contingência” aprovado em finais de maio pelo
Governo que prevê o reforço em meios humanos e tecnológicos dos aeroportos nacionais, entre eles o
de Faro, para responder a uma maior entrada de pessoas no país nos meses de verão.

Ainda não é possível concluir se a guerra na Ucrânia contribuiu para o aumento do turismo estrangeiro no
Algarve, mas o responsável pelo Turismo do Algarve reconhece que a região beneficia do facto de estar
afastada do conflito e de Portugal ser considerado um país seguro.

Segundo o presidente da RTA, Portugal deu “uma boa resposta” na luta contra a pandemia de covid-19 e
o Algarve recebeu alguns prémios internacionais durante a pandemia, o que “reforçou a notoriedade” da
região.
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Algarve com taxa de ocupação de 80% nos feriados de junho
A taxa de ocupação turística para os feriados de junho no Algarve deverá rondar os
80%, havendo atualmente cerca de 17.000 passageiros a desembarcar diariamente no
aeroporto de Faro, disse hoje à Lusa o presidente do Turismo do Algarve.

"Há um sinal claro na retoma da procura dos turistas nacionais e estrangeiros, que é mais robusta do
que eram as perspetivas no início do ano", disse João Fernandes, estimando a ocupação para os fins de
semana prolongados de junho em cerca de 80%.

Segundo o responsável pela Região de Turismo do Algarve (RTA), as reservas de junho a outubro "estão
em níveis próximos das de 2019", sendo de registar o regresso do turismo tradicional a partir do Reino
Unido e da Irlanda, e ainda dos que praticam golfe, que nos últimos anos "apresentaram quebras
significativas".

Além das mini férias proporcionadas pelos feriados nacionais de 10 e 16 de junho e o feriado municipal
de 13 de junho - em Lisboa e noutras localidades -, que atraem muitos portugueses ao Sul, há, em
média, 100 voos a chegar diariamente a Faro, o que representa cerca de 17.000 passageiros.

Por outro lado, notou João Fernandes, há também a registar um aumento significativo da chegada de
grupos de empresas que se deslocam ao Algarve para fazer reuniões e encontros, assim como de
turistas de países europeus francófonos, como a França, a Bélgica e a Suíça.

O presidente da RTA alertou, no entanto, para a falta de mão de obra em vários setores do Algarve, e
também no do Turismo, devido ao facto de haver "cada vez menos jovens a entrar para o mercado de
trabalho".

Recordando que "antes ia-se ao Alentejo procurar trabalhadores", João Fernandes observou que, agora,
essa região também já desenvolveu o seu setor turístico, havendo como "única possibilidade ir recrutar
pessoas fora do país".
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"Tem sido difícil suprir as necessidades que temos" e isto apesar de a região e os empresários terem
vindo a "aumentar significativamente" as remunerações que se pagam no setor, assegurou.

Aquele responsável apontou dois "desafios" para resolver o problema: "agilizar" os mecanismos para
trazer mão de obra do estrangeiro, nomeadamente, com a ajuda do Serviços de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF), e "garantir condições condignas" de residência para esses trabalhadores, que são cada
vez mais permanentes.

João Fernandes fez questão em "saudar o plano de contingência" aprovado em finais de maio pelo
Governo que prevê o reforço em meios humanos e tecnológicos dos aeroportos nacionais, entre eles o
de Faro, para responder a uma maior entrada de pessoas no país nos meses de verão.

Ainda não é possível concluir se a guerra na Ucrânia contribuiu para o aumento do turismo estrangeiro no
Algarve, mas o responsável pelo Turismo do Algarve reconhece que a região beneficia do facto de estar
afastada do conflito e de Portugal ser considerado um país seguro.

Segundo o presidente da RTA, Portugal deu "uma boa resposta" na luta contra a pandemia de covid-19 e
o Algarve recebeu alguns prémios internacionais durante a pandemia, o que "reforçou a notoriedade" da
região.

"Estamos a recolher os frutos do trabalho que temos vindo a desenvolver", concluiu.
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Breve
Taxa de ocupação de 80% nos feriados de junho
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