
DN

14/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • EM FOCO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA MAFALDA INÁCIO

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 4100

Dos insetos às bactérias, da covid às praias. A Saúde Pública
vigia tudo
É a área da saúde que tem como prioridade toda a população.
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CORREIO DA MANHÃ

14/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 47

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 630

REACH: 66000

“PAGAMOS MAIS, MAS NÃO HÁ PESSOAS DISPONÍVEIS"
Hélder Martins, pres. do T urismo do Algarve, sobre a falta de trabalhadores para a
hotelaria
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TVI

13/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

Portugal está no topo dos destinos turísticos, mas assim que
chegam, os passageiros só podem concluir que se enganaram no
voo
Portugal está no topo dos destinos turísticos, mas assim que chegam, os passageiros só
podem concluir que se enganaram no voo

Portugal está no topo dos destinos turísticos, mas assim que chegam, os passageiros só podem concluir
que se enganaram no voo
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JORNAL DE NOTÍCIAS

14/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Portugal é o quarto destino europeu
País apenas 9% abaixo dos valores pré-pandémicos
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JORNAL DE NEGÓCIOS

14/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • CONVERSA CAPITAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • HUGO NEUTEL

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

“Receita do turismo em 2022 vai ficar 10% acima de 2019”
Recuperação do setor segue acima do previsto e no capítulo da receita vai, já neste ano,
ultrapassar os números de 2019. Francisco Calheiros queixa-se de que o plano do
Governo para o setor não saiu do papel.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

14/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • CONVERSA CAPITAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • HUGO NEUTEL

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

“Não será a inflação a demover os turistas”
Presidente da Confederação do T urismo considera em entrevista ao Negócios e Antena 1
que o setor terá de repercutir a inflação nos clientes. Francisco Calheiros não teme, no
entanto, que a alta de preços afaste turistas do país.
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TSF ONLINE

14/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 5760

REACH: 40244

″Não há volta a dar″ às filas no aeroporto de Lisboa. ″É uma bola
de neve″
Uma inspectora do SEF no aeroporto Humberto Delgado garante à T SF que as filas vão
continuar, mesmo com o plano de contingência do governo. ″Esperamos muito mais″ com
o início oficial do Verão, avisa.

As três horas que os passageiros aguardaram na fila, no aeroporto de Lisboa, no último domingo, já se
tinham verificado na passada quinta-feira, 9 de Junho. "A espera foi muito semelhante" à que se tinha
registado no fim-de-semana crítico, garante Patrícia (nome fictício), inspectora do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto Humberto Delgado.

Nesse fim-de-semana, o último de Maio, um plenário de trabalhadores do SEF originou filas que
chegaram às cinco horas, levando o governo a anunciar um plano de contingência que entrou em vigor
no início de Junho. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, fez um balanço positivo,
assegurando que as filas tiveram uma "redução muito significativa", mas Patrícia não regista grandes
alterações e o pior é que "não há volta a dar", afirma. "É um volume muito elevado de passageiros",
sobretudo no período da manhã. "Ainda não começámos o Verão oficialmente e já estamos neste nível",
sublinha a inspectora, que espera "muito mais" nos meses que se avizinham.

Pelos cálculos de Patrícia, no primeiro sábado de Junho, dia 4, foram processados, no total, mais de 36
mil passageiros, por um efectivo de 63 inspectores do SEF, divididos pelas zonas de chegadas, partidas,
a designada área T (para os voos menos problemáticos) e o terminal 2, destinado aos voos de baixo
custo. No período da manhã, o mais movimentado, cada inspector terá controlado em média, e sem
interrupções, 1,6 passageiros por minuto.

No passado domingo, dia 12, o cenário agravou-se, com a ANA Aeroportos a assinalar tempos de
espera acima das três horas, pedindo "um reforço contínuo com a maior brevidade".

O SEF reagiu, lembrando que o plano de contingência só estará a funcionar em pleno, a 4 de Julho.
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No entanto, Patrícia não acredita que o reforço com agentes da PSP possa resolver o problema. "Eles
próprios (polícias) não se sentem preparados para ficar numa box (posto de atendimento) sozinhos",
afirma a inspectora, explicando que "no melhor dos cenários, tiveram um mês e meio" de formação,
enquanto os inspectores do SEF receberam formação durante cerca de um ano. "Sentimos necessidade
de dar apoio" aos agentes da PSP, mas nesse caso, "o nosso rendimento também pode diminuir", realça
Patrícia.

A trabalhar há vários anos no aeroporto de Lisboa, a inspectora está no limite. Como muitos colegas,
confessa que se sente muito "cansada" e sob constante stress, sendo o desgaste maior provocado pela
incerteza quanto ao futuro do SEF. "A pressão é muita, de todo o lado. É uma bola de neve", a tal ponto
que, recentemente, Patrícia esteve "quase a desmaiar" ao ver tanta gente nas filas sem fim à vista.

No dia em que falou à TSF, Patrícia tinha terminado o turno de oito horas sem ter ido à casa-de-banho.
"Vamos adiando, vamos só fazer mais estes passageiros para ver se os conseguimos despachar e
acontece. Quando damos por nós, estamos no fim do turno", lamenta a inspectora, com um sublinhado:
"Não é para os passageiros, não é para nós, não é para ninguém."

E o Verão ainda nem começou...

* A autora não escreve segundo as normas do novo acordo ortográfico
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DINHEIRO VIVO

14/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

APAVT: ″Aeroporto de Lisboa é um insulto sem perdão. É cuspir
na cara de quem nos estendeu a mão″
O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e T urismo lamenta as
filas no aeroporto Humberto Delgado e diz que os constrangimentos na Portela são "uma
vergonha nacional".

O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) lamenta o caos no
aeroporto de Lisboa que se verificou nos últimos dias e as longas filas de espera a que os passageiros
que chegam ao país têm sido sujeitos.

"O aeroporto de Lisboa, veja-se os acontecimentos de ontem de manhã, representa, simplesmente,
uma vergonha nacional. Pior parece-me impossível e, face ao esforço que todas as empresas
desenvolveram para resistir durante a pandemia, "apresentar-lhes" este aeroporto é um insulto sem
perdão", refere Pedro Costa Ferreira ao Dinheiro Vivo.

O presidente tece duras críticas ao funcionamento da infraestrutura e à ausência de pessoal do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) nas horas de pico. "O turismo é uma relação entre pessoas. Tratar as
pessoas deste modo, quando elas estão a entrar no país, é cuspir na cara de quem nos estendeu a
mão", aponta.

O elevado fluxo de passageiros tem originado filas de espera no aeroporto Humberto Delgado desde o
passado fim de semana. O SEF esclareceu que no domingo não foi possível preencher, temporariamente,
as posições "adequadas ao elevado fluxo de passageiros", tendo sido "necessário reforçar a segunda
linha com inspetores, em detrimento dessas posições, face ao muito elevado número de passageiros
intercetados no controlo da primeira linha e que aguardavam entrevista para elaboração de relatórios de
ocorrência e decisão sobre a entrada ou a recusa no país".

Já ANA Aeroportos disse, em comunicado, que o cenário se repetiu ontem com "tempos de espera
elevados que ultrapassaram as três horas na área das chegadas do aeroporto de Lisboa devido à
insuficiência de recursos e de postos de controlo de fronteira SEF".
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O presidente da APAVT aponta o dedo ao SEF pelos constrangimentos na Portela. "Parece-me simples a
resolução, e é conhecida de todos - às horas a que chegam os voos não Schengen, as boxes
construídas para o efeito pela ANA devem estar ocupadas por elementos do SEF. Não estão. Tudo o
resto, como se diz no Brasil, é "conversa para boi dormir"", acusa.

"Os dois anteriores ministros da Administração Interna prometeram resolver o assunto. Não fizeram
absolutamente nada, e um deles ainda contribuiu ativamente para provocar mais tensão entre as partes.
Poderão estar de consciência tranquila?", questiona.

Pedro Costa Ferreira diz, ainda assim, que "aguarda com esperança" que a situação se resolva nas
próximas semanas. "O atual ministro da Administração Interna [José Luís Carneiro], pessoa de quem
tenho a melhor das impressões, já comunicou que o problema seria resolvido até final do mês.
Aguardamos, com esperança", conclui.

A inspetora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) Ana Vieira sublinhou no final do dia de ontem,
em conferência de imprensa, que a infraestrutura aeroportuária da capital está "desadequada" face ao
número de passageiros que está a chegar a Lisboa. "Muito honestamente, não estávamos preparados
para este aumento exponencial de turismo e de passageiros, e a própria infraestrutura, como o senhor
ministro da Administração Interna já disse, também não está adequada a esta realidade", referiu.

"Temos esperança que a situação melhore, não só para os passageiros, mas também para nós, porque
a pressão a que estamos sujeitos é muito forte; a atividade do SEF não é só controlo de chegadas, há
outras valências, e a questão é que continuamos a ter de corresponder a essas vertentes que não
podem ser descuradas, senão o nosso trabalho não estará a ser bem feito", acrescentou.
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SIC NOTÍCIAS

14/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5970

REACH: -1

Situação no aeroporto de Lisboa regularizada após longas filas de
espera na zona das chegadas - SIC Notícias
Esta segunda-feira foram controlados pelo SEF cerca de 11.000 passageiros.

Durante as primeiras horas desta terça-feira, a situação no aeroporto de Lisboa esteve regularizada,
depois de nos últimos dias se terem registado longas filas de espera na zona de chegada de voos de fora
do espaço Schengen.

O tempo de espera no controlo de fronteiras está a rondar cerca de uma hora, segundo o relato de
alguns passageiros, que chegaram num voo de Nova Iorque, ouvidos pela repórter da SIC, Andreia Melo.

O SEF justifica a demora no controlo pelo pico de afluência registado, assim como afirma que no
aeroporto de Lisboa há falta de infraestruturas para que possa desempenhar as suas funções.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

14/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • HOME PAGE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 4800

REACH: 3700

Confusão no aeroporto após pico de 50 mil passageiros
O aeroporto Humberto Delgado passou por maus momento este fim de semana, com o
SEF a reconhecer falta de preparação facea esta procura. O  Presidente da República
deixou alerta, e Mia Couto, que teve de esperar várias horas, fala em “afronta contra a
dignidade humana”.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

14/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • CONVERSA CAPITAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • HUGO NEUTEL

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

“Cada ano de atraso no aeroporto tem um impacto astronómico”
Confederação do T urismo vai mostrar impacto de “milhares de milhões de euros” por
cada ano de atraso na construção do novo aeroporto de Lisboa. Ao Negócios e Antena 1,
Francisco Calheiros diz querer conhecer a posição de Luís Montenegro sobre a
infraestrutura.
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POSTAL

14/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Sindicato da Hotelaria do Algarve defende que baixos salários
impedem regresso ao trabalho - Postal do Algarve
Para os representantes dos trabalhadores, aos baixos salários oferecidos tem de se
acrescentar outras razões, como os horários de trabalho “cada vez mais desregulados e
as longas jornadas de trabalho, que não permitem conciliar vida profissional com a vida
pessoal e familiar”.Para os representantes dos trabalhadores, aos baixos salários
oferecidos tem de se acrescentar outras razões, como os horários de trabalho “cada vez
mais desregulados e as longas jornadas de trabalho, que não permitem conciliar vida
profissional com a vida pessoal e famili

O Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria e Similares do Algarve defendeu esta segunda-feira em Faro
que os baixos salários pagos no setor dificultam o regresso ao trabalho de milhares de pessoas inativas
desde a pandemia de covid-19.

A principal razão para a falta de trabalhadores é, “em primeiro lugar, os baixos salários pagos no setor
[…] que não permitem os trabalhadores fazerem face às suas necessidades básicas”, disse em
conferência de imprensa Tiago Jacinto, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria
Hoteleira, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve.

O sindicato nota que “o patronato do setor volta a queixar-se da dificuldade em contratar os
trabalhadores necessários” e que “insiste que a solução para o problema é o Governo facilitar a
angariação de trabalhadores no estrangeiro”.

Os empresários do setor afirmam que apesar de haver milhares de pessoas no setor a receber o
subsídio de desemprego no âmbito de medidas implementadas durante a pandemia de covid-19, quando
são chamadas para entrevistas de trabalho recusam-se a regressar às empresas.

Para os representantes dos trabalhadores, aos baixos salários oferecidos tem de se acrescentar outras
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razões, como os horários de trabalho “cada vez mais desregulados e as longas jornadas de trabalho,
que não permitem conciliar vida profissional com a vida pessoal e familiar”.

Outro problema tem a ver com a precariedade que está “generalizada em todo o setor”, com recurso a
empresas de trabalho temporário, contratos a prazo na sua maioria ilegais, falsa prestação de serviços
ou estagiários a ocupar postos de trabalho permanentes.

O Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria e Similares do Algarve também apontou o dedo ao
encerramento dos estabelecimentos na época baixa “para evitar os vínculos efetivos”, defendendo que
os trabalhadores “precisam de viver o ano inteiro”.

Tiago Jacinto denunciou “o aumento do assédio laboral e da repressão”, principalmente sobre os
trabalhadores que exigem o cumprimento dos direitos e a melhoria salarial, entre outras.

O sindicalista afirma que não está contra a possibilidade de trabalhadores estrangeiros virem para
Portugal, mas assegura que “o que está a afastar os trabalhadores” do setor do turismo são
principalmente as razões apontadas.

“Para um turismo de qualidade é indispensável valorizar o trabalho e os trabalhadores e repartir com eles
a riqueza criada de forma justa e dar-lhes melhores condições”, defende Tiago Jacinto.

O representante dos trabalhadores reclamou em seguida uma série de medidas que deveriam ser
implementadas, como um aumento mínimo de 90 euros dos salários ou um salário mínimo nacional de
800 euros a partir de 01 de julho.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

14/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ÚLTIMAS NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 244

REACH: 3700

Breves
Pedro Nuno Santos
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DN

14/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1743

REACH: 4100

Filas nos aeroportos. “Não estávamos preparados”
Escassez de inspetores e infraestrutura desadequada para aumento exponencial de
turismo são razões apontadas para o caos nas chegadas.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

14/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

SEF justifica demora com pico de passageiros
Afluxo “muito grande” nas chegadas provocou espera superior a duas horas
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JORNAL I

14/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

Turismo. Portugal pode ultrapassar níveis pré-pandemia
Números vão ao encontro do que o i tem noticiado.
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JORNAL I

14/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 902

REACH: 14000

Portway. Decisão sobre providência cautelar para travar greve
adiada
Para já, mantém-se a greve nos moldes em que foi convocada, garante a estrutura
sindical.
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CORREIO DA MANHÃ

14/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANDRESA PEREIRA

FAV: 5

AVE: € 630

REACH: 66000

Níveis acima de 2019
No próximo ano pode haver um aumento de 4,8% em relação aos resultados pré-
pandémicos
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SIC

14/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 153705

REACH: -1

Aeroporto de Lisboa voltou a ter filas no controlo de passageiros
na zona das chegadas
Aeroporto de Lisboa voltou a ter filas no controlo de passageiros na zona das chegadas

Aeroporto de Lisboa voltou a ter filas no controlo de passageiros na zona das chegadas
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SIC NOTÍCIAS

13/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 82236

REACH: -1

SEF justifica atrasos com pico de afluência
SEF justifica atrasos com pico de afluência

SEF justifica atrasos com pico de afluência
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CORREIO DA MANHÃ

13/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7071

REACH: 126935

Longas filas nos aeroportos refletem aumento do turismo e
infraestrutura desadequada
SEF admite que não estavam "preparados para este aumento exponencial de turismo e
de passageiros".

A inspetora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) Ana Vieira disse esta segunda-feira que as
longas filas de espera no aeroporto de Lisboa refletem o aumento exponencial do turismo e uma
infraestrutura desadequada para o número de passageiros. "Muito honestamente, não estávamos
preparados para este aumento exponencial de turismo e de passageiros, e a própria infraestrutura, como
o senhor ministro da Administração Interna já disse, também não está adequada a esta realidade", disse
a inspetora Ana Vieira em declarações aos jornalistas esta tarde no aeroporto Humberto Delgado, em
Lisboa, na sequência de várias notícias que dão conta de longas filas e de horas de espera para os
passageiros que chegam a Lisboa. "A espera que hoje se verificou significa que com as posições [de
controlo de entradas], todas ocupadas, não conseguimos minorar os tempos de espera", admitiu a
inspetora, salientando que "entre as 5:00 e as 14:00 foram controlados mais de 11 mil passageiros,
com todas as 16 posições ocupadas, e ainda com os e-gates [de entrada rápida] a funcionar, e apesar
disto resultou uma espera de aproximadamente duas horas".
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TSF ONLINE

13/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 40244

Caos nos aeroportos: aumento de turismo não explica tudo
Falta de mão de obra, diferentes procedimentos em relação à Covid-19 e falta de
tecnologia mais avançada para rastreio dos passageiros podem explicar os atrasos,
cancelamentos e longas filas de espera.

Os fatores que estão a causar a confusão a que se tem assistido nos aeroportos são vários e não se
devem apenas à vontade das pessoas voltarem a viajar. Na opinião do presidente do Turismo de
Portugal, há inúmeros constrangimentos a ter em conta. "Há as questões relacionadas com a falta de
mão de obra nos aeroportos e tudo o que anda à volta, como processamento de bagagens, "check-ins",
etc.", refere Luís Araújo. Há igualmente, de acordo com o dirigente do Turismo, "muita indefinição à volta
das regras em relação à Covid" nos diferentes aeroportos. Essa situação "causa prejuízos e incómodos a
quem entra nos aeroportos europeus". " É um conjunto de fatores que prejudica a imagem do destino
Europa", acrescenta.

Luís Araújo explica que os procedimentos nos aeroportos europeus em relação à covid é uma questão
que tem sido discutida a nível dos organismos da aviação e do turismo." Já pedimos várias vezes à
ECDC [Centro Europeu de Controlo de Doenças] que emitisse indicações em relação a esta fase(...)
porque isso gera indefinições da parte do consumidor, principalmente aqueles que vêm dos mercados de
longa distância", como sejam os Estados Unidos ou Brasil.

O presidente do Turismo de Portugal explica também que estão em estudo uma série de procedimentos
para que se deixem de se verificar as confusões a que se têm assistido e que os aeroportos nacionais
deixem de ser um mau cartão de visita à entrada do País." A curto prazo, os planos de emergência para
eliminar ao máximo as restrições e facilitar o acesso, e a longo prazo a aposta na tecnologia, biométrica,
eliminação de procedimentos, etc.", conclui.

O Turismo de Portugal tem "bons indicadores do ponto de vista da procura e de conetividade aérea" para
2022 e a estabilidade nos aeroportos é fundamental. "Dos turistas estrangeiros 90% vêm de avião, por
isso é importante percebermos que isso é essencial para a retoma que todos queremos". Em relação às
expetativas para este ano turístico, Luís Araújo adianta que a previsão é chegar a 80 a 85% dos
números de 2019, "o que já é muito bom", adianta. 2023 será o ano em que serão atingidos
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novamente os máximos de 2019, considerado o melhor ano para o turismo português.

"O que acontece é que se põem voos de longo curso do Brasil, Estados Unidos, de uma série de sítios e
a gestão de slots no aeroporto de Lisboa tem que ter isso em conta", afirma José Queirós. O antigo
presidente do Instituto Nacional de Aviação Civil o aeroporto não pode autorizar a aterragem de voos de
longo curso, com muita proximidade no tempo. As pessoas "afunilam com uma sala com guichés para
verificação a legalidade do desembarque e isso dá uma acumulação enorme".

Para José Queirós, a entidade de aviação civil devia ter uma palavra a dizer no que está a acontecer. "De
quem ouço falar menos nestas polémicas todas é na aviação civil", lamenta. " Dá-me ideia que há muita
gente a mandar e muitas coisas a dependerem de membros do governo, o que é péssimo", acrescenta.

Os constrangimentos têm sido também uma constante nos aeroportos britânicos e holandeses.

No Reino Unido são constantes os cancelamentos de voos, os atrasos ou as longas filas de espera.

Em Portugal, o Algarve é o destino por excelência dos britânicos, mas, por enquanto o aeroporto da
capital algarvia raramente tem assistido a cancelamentos. No entanto, os voos chegam tarde e muitas
vezes em cima uns dos outros. "Há atrasos de voos, que se concentram todos à mesma hora de
chegada, sobretudo no período perto do encerramento do espaço aéreo, entre as 23 horas e a meia
noite", refere o presidente do Turismo do Algarve.

João Fernandes acrescenta que "felizmente o aeroporto e o SEF têm estado a trabalhar para escoar
rapidamente os passageiros pela fronteira"." No Algarve os tempos de espera são menores do que em
outros aeroportos concorrentes da bacia do Mediterrâneo", garante.
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Sustentabilidade e Qualidade no Turismo
Com o exponencial crescimento da atividade turística nas últimas décadas, que causa
efeitos nefastos...

Com o exponencial crescimento da atividade turística nas últimas décadas, que causa efeitos nefastos
nos destinos, com particular incidência no património erigido e natural, a Organização Mundial do Turismo
e os governos têm-se debruçado sobre a problemática da sustentabilidade do turismo versus
sustentabilidade ambiental.

No seguimento do plano de retoma Reativar o Turismo | Construir o Futuro e alinhado com os objetivos
da Estratégia Turismo 2027, o governo português apresentou (e bem) o Plano Turismo +Sustentável
20-23 com o objetivo de “intensificar o objetivo da sustentabilidade na atividade turística; a reeducação
para uma restauração circular e sustentável; o desenvolvimento de práticas para uma economia circular;
a neutralidade carbónica nos empreendimentos turísticos; a construção sustentável em
empreendimentos turísticos; a eficiência hídrica nos campos de golfe em Portugal e a redução do plástico
na hotelaria”.

Reconhecemos a pertinência dos objetivos e “a importância de Portugal reforçar o seu posicionamento e
competitividade enquanto destino turístico sustentável e seguro, a par das novas diretrizes e orientações
nacionais e comunitárias, no âmbito da economia circular e da sustentabilidade ambiental”.

Os eixos estratégicos definidos em torno da estruturação de uma oferta turística sustentável, a
qualificação dos agentes do setor, a promoção de Portugal como um destino sustentável e a
monitorização do desempenho do setor para a sustentabilidade, estão alinhados com o plano.

Presentemente, encontramo-nos em plena recuperação da atividade turística, após os picos da
pandemia COVID 19, com a maioria das empresas do setor a procurarem lucros que minimizem as
perdas dos últimos 2 anos. Já os turistas (na sua maioria) ávidos de experiências turísticas, procuram
reconquistar o tempo perdido e “consumir vivências”.

Nesse sentido, presentemente, a questão da sustentabilidade ambiental/turística não apresenta como
uma prioridade, tanto para o lado da oferta, como para o lado da procura. Talvez daqui a um ano, com
as empresas capitalizadas, esta temática regresse à linha da frente.

Nesta retoma, para além da componente económica e da oferta turística, a questão da qualidade volta a
assumir-se como um elemento diferenciador. A qualidade dos serviços, dos produtos turísticos e o
respeito da capacidade carga dos destinos, continuam a ser pilares basilares para o reconhecimento do
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valor do turismo nacional.

Não é através de um decreto ou de um plano de ação que promovemos a qualidade. Ela deve estar
presente nos princípios e nos objetivos das empresas turísticas, mas, concomitantemente, nos serviços
aeroportuários, nas empresas de transporte, na restauração, nos espaços museológicos...

A qualidade não deve ser o objetivo, mas sim a prática. O elemento distintivo e diferenciador que
permitirá ao nosso país consolidar o mercado e tornar-se um destino com chancela qualitativa.
Proporcionando experiências e vivências de qualidade (nos serviços e nas estruturas), facilmente
alcançaremos os objetivos inerentes à sustentabilidade da atividade turística, com capacidade de ação,
compreensão, exigência e objetividade.
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Calor levou muita gente ao Algarve
Calor levou muita gente ao Algarve

Calor levou muita gente ao Algarve
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