
TVI

06/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

Todas estas perturbações nos aeroportos fazem antever
cancelamentos em massa nas viagens aéreas deste Verão
T odas estas perturbações nos aeroportos fazem antever cancelamentos em massa nas
viagens aéreas deste Verão

Todas estas perturbações nos aeroportos fazem antever cancelamentos em massa nas viagens aéreas
deste Verão
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SIC NOTÍCIAS

06/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA MEIA-

NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 54824

REACH: -1

A British Airways vai cancelar 11% dos voos nos próximos três
meses, cancelamentos que vão afetar muitas chegadas a Faro
A British Airways vai cancelar 11% dos voos nos próximos três meses, cancelamentos
que vão afetar muitas chegadas a Faro

A British Airways vai cancelar 11% dos voos nos próximos três meses, cancelamentos que vão afetar
muitas chegadas a Faro
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CMTV

06/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7068

REACH: -1

O início de Junho, revelou-se tímido a nível de turistas para a
região do Algarve
O início de Junho, revelou-se tímido a nível de turistas para a região do Algarve

O início de Junho, revelou-se tímido a nível de turistas para a região do Algarve
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SUL INFORMAÇÃO

06/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve pode ir buscar ao PRR os fundos europeus que há muito
lhe "fogem"
João Bernardo Duarte, investigador e professor da Universidade Nova SBE, deu uma
entrevista ao Sul Informação sobre os resultados de estudo sobre o impacto dos fundos
europeus nas regiões de Portugal, nomeadamente no Algarve e no Alentejo

O Plano de Recuperação e Resiliência é uma oportunidade de ouro para as empresas e entidades do
Algarve terem acesso a fundos de coesão da União Europeia que há muito lhes estão vedados,
assegurou ao Sul Informação João Bernardo Duarte, investigador e professor da Universidade Nova SBE,
coautor do estudo “Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) – Avaliação de Impacto nas
diferentes regiões em Portugal”.

O investigador insta as empresas algarvias a estar atentas aos avisos do PRR, pois poderá ser a
oportunidade de encontrar financiamento para projetos «mais arriscados», graças à comparticipação a
fundo perdido da União Europeia.

O Algarve está desde 2007 em Phasing Out do chamado Objetivo de Convergência da União Europeia,
onde estão as regiões mais pobres, por já ter um PIB per capita acima dos 75% da média da união, mas
por ainda não ter ultrapassado os 90%, limite acima do qual entra no “clube” das regiões mais ricas.

Isto leva a que o Algarve quase não tenha acesso aos fundos de coesão, destinados a impulsionar as
regiões mais pobres a convergir economicamente com as mais ricas, há mais de uma década.

Quanto ao estudo sobre o impacto dos fundos, determinou que «as regiões mais pobres em Portugal
teriam ficado ainda mais longe das mais ricas do país e da média da UE no período de 2014-2020».

Mas a investigação também deixou claro que, nos cinco anos antes da pandemia, o Algarve «era a única
região em Portugal que teria convergido em relação às regiões mais ricas da União Europeia, mesmo
sem os fundos» europeus, como conta João Bernardo Duarte nesta entrevista.
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Sul Informação (SI): O Algarve é uma região muito específica, em Phasing Out, que, como tal, não tem
acesso aos mesmos recursos que a maioria, pelo que adivinho que este estudo terá tido alguns
resultados interessantes em relação a esta região. Explique-me as conclusões a que chegaram.

João Bernardo Duarte (JBD): Como disse, o Algarve é uma das regiões, tal como a Área Metropolitana
de Lisboa, que já estão um bocadinho mais avançadas, que estão um bocadinho mais perto do que é a
realidade da média da União Europeia e, portanto, não tem, nem de perto nem de longe, o mesmo
acesso aos fundos europeus estruturais da Comissão Europeia.

Desta forma, o impacto dos fundos no Algarve é mais reduzido, porque o apoio que chega à região
também é reduzido.

Isto não significa que o Algarve aproveite menos bem estes fundos, apenas há menos apoio, menos
volume a chegar ao Algarve.

Mas, segundo os dados até 2019, que é o que nós temos, ainda não temos de 2020 – e isto é muito
importante referir, porque sabemos que o Algarve, por conta do forte peso do turismo, foi uma das
regiões que também mais sofreu com a pandemia de Covid-19 -, o Algarve era a única região em
Portugal que teria convergido em relação às regiões mais ricas da União Europeia, mesmo sem os
fundos, porque teve um motor de crescimento muito forte de 2014 a 2019, como provavelmente é
sabido por todos.

Mas em 2020, lá está, certamente que houve aqui uma divergência face às regiões mais ricas, por conta
do peso do turismo no Algarve, maior do que nas outras regiões da União Europeia. Portanto, é natural
que o Algarve se tenha afastado mais em 2020 do que outras regiões.

No entanto, mesmo com essa quebra, não acredito que o Algarve fique abaixo dos 75% do PIB per
capita médio da União Europeia, de forma a que tenha acesso a mais fundos europeus, uma vez que já
está muito próximo dos 90% [percentagem acima da qual uma região passa a estar no grupo das mais
desenvolvidas e ricas da UE e passa a não ter nenhum acesso aos fundos de coesão]. Acredito que
região vai continuar a ter o mesmo tipo de acesso aos fundos no Portugal 2030.

No entanto, o Algarve vai ter acesso, como já foi determinado, ao Plano de Recuperação e Resiliência.
Como sabemos e volto a frisar, o Algarve foi muito afetado pela pandemia, é natural que também tenha
um acesso privilegiado a esses fundos.

Portanto, continuará com pouco acesso ao Portugal 2030, o próximo quadro plurianual, mas vai ter
acesso ao PRR, naquela que será uma oportunidade diferente de uso dos fundos europeus nos próximos
anos.

Eu gostava de frisar esta questão do PRR, porque muitas vezes as empresas, como não estão
habituadas, pensam que não há nada para elas, em termos de fundos. Mas pode haver aqui uma janela
de oportunidade diferente, que valerá a pena aproveitar.

Uma grande parte das verbas do PRR são atribuídas a fundo perdido, embora haja sempre uma parte
que não seja comparticipada.

Isso pode ajudar as empresas a apostar em projeto um pouco mais arriscados, que outra forma não
avançariam. Pode ser uma oportunidade para arriscar um pouco mais.

SI: Disse-me que, com o boom do turismo que houve em 2014 e 2019, o Algarve se aproximou ainda
mais dos 90% da média europeia. No entanto, pelo terceiro Quadro Comunitário de Apoio seguido, a
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região algarvia manter-se-á em transição. Acredita que, a partir de 2030, isso pode mudar?

JDB: Eu acho que sim, se voltarmos a uma tendência de pré-Covid e tudo indica que isso vai acontecer.
Eu acho que havia umas pessoas um bocadinho mais pessimistas, durante a pandemia, no que toca à
retoma do turismo. Hoje, pelo que se tem falado e se tem visto das empresas, a retoma pós-Covid tem
sido bastante boa e rápida,

Mas eu acredito que se retomarmos rapidamente as tendências pré-Covid – e descontando, obviamente,
problemas da guerra, inflação e todos estes problemas económicos -, acredito que o Algarve continuará
com uma boa trajetória de crescimento de forma a passar, sem dúvida,  a ter padrões de vida mais
elevados e passar a ser classificado como região desenvolvida da União Europeia.

SI: Como já mencionou, o Algarve perdeu, não o acesso total, mas quase total aos fundos de coesão.
No entanto, tem acesso a outros fundos e a outros meios de financiamento da União Europeia. Qual é
que seria a melhor estratégia para os aproveitar? Quais os fundos que a que a região pode aceder?

JDB: Exato. Aos fundos estruturais incluem FEDER, o fundo de coesão, o fundo social, o Algarve em
pouco acesso. E isso acontece porque estes são os fundos estruturais europeus, que são feitos para as
regiões menos desenvolvidas, por exemplo, a região Centro, a região Alentejo e a Região Autónoma dos
Açores, que estão bastante abaixo dos 75% da média de PIB per capita europeu.

O objetivo desses fundos é impulsionar estas regiões, de forma a criar uma homogeneidade de
desenvolvimento económico em toda a União Europeia. Portanto, o Algarve tem realmente pouco
acesso a esses fundos.

Mas, para ter uma ideia, o Algarve, já sem muito acesso ao Portugal 2020, que começou em 2014 e
pode ser executado até 2023, estava quase a 80% da média da União Europeia, em 2014, e, passados
cinco anos, estava quase em 90%. Estamos a falar de quase 10 pontos percentuais em apenas 5 anos.
E isto sem apoio dos fundos europeus [para a coesão].

Por isso é que eu digo que, se houver uma mínima retoma do que foi a tendência do turismo entre 2014
e 2019, é óbvio que o Algarve vai continuar a convergir com o resto da União Europeia, mesmo sem a
ajuda dos fundos.

Agora, há uns fundos europeus  no PRR – que está atrasado, as verbas ainda estão para ser lançadas
nos programas operacionais -, a que o Algarve vai ter acesso. Os agentes da região devem estar
atentos e fazer proveito desses fundos.

E porque é que é importante o Algarve estar atento? É porque, face às outras regiões, como não teve
muito acesso ao Portugal 2020, as empresas podem não estar tão oleadas para estar atentas a estes
avisos. Como não tiveram grande comparticipação de fundos da União Europeia para os seu projetos de
investimento, é possível que tenham perdido a atenção a estes fundos de coesão. Mas é bom que
estejam atentas ao PRR, porque vão ter acesso a estes fundos e acho que isso pode alavancar estas
empresas.

SI:  No Algarve há uma questão que tem a ver com o desequilíbrio entre o litoral e o interior, ao nível do
desenvolvimento. Grande parte do território tem um nível de desenvolvimento semelhante ao Baixo
Alentejo. O PRR pode ser determinante para esta coesão territorial?

JDB: Claro que sim. Aliás, apesar dos poucos fundos que chegam ao Algarve zonas como Monchique e
Alcoutim, por exemplo, têm recebido mais fundos, face ao seu nível de desenvolvimento – apesar de,
novamente, terem sido menos do que no resto do país.
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Mas houve esta diferenciação dentro do que é a região do Algarve, sem dúvida alguma, como apurámos
num estudo específico sobre a região algarvia, que divulgámos recentemente. As outras áreas mais
desenvolvidas da região, receberam praticamente zero [dos fundos de coesão].

SI: A realidade do Algarve é completamente diferente da do Alentejo, que sem os fundos estruturais teria
até regredido. Que análise se pode fazer em relação à região alentejana?

JDB:  A situação do Alentejo é muito mais preocupante, porque quando “destapamos”, digamos assim,
quando tiramos os fundos, nota-se que sobra pouco.

O Alentejo sem os fundos teria ficado mais longe, não só da área metropolitana de Lisboa, do próprio
Algarve e das regiões mais desenvolvidas do país, mas também da média da União Europeia. Os fundos,
sem dúvida alguma, tiveram um papel crítico na região do Alentejo, mas também na Região Autónoma
dos Açores, as duas que mais dependem dos fundos estruturais para crescer.

SI: Os fundos estruturais precisam de ser usados de forma diferente no futuro?

JDB: Eu acho que não. Quer dizer, o nosso estudo até faz uma análise positiva, no sentido em que eles
têm sido bem usados. Os indicadores são muito elevados, o dinheiro parece estar a ficar nas regiões e
isso é muito importante. Não são só projetos que são criados e depois a capacidade desaparece da
região, não é isso. Ela fica e perdura no tempo e continua a dar frutos, com aumento de produtividade
nos anos seguintes.

O que preocupa mais é quais é que são as condições de crescimento, fora do que é o apoio dos fundos.
E o Algarve parece ter os fundamentos sólidos de crescimento. Portanto, os fundos, mesmo que
existissem, seriam nada mais do que um empurrão, enquanto que no Alentejo e nos Açores isso não é o
caso. O que me preocupa é que nessas regiões, sem os fundos, parece que não há nenhuma capacidade
de investimento.
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JORNAL I

06/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

Algarve procura mão-de-obra
O T urismo do Algarve e a Missão em Portugal da Organização Internacional para as
Migrações vão a Marrocos e a Cabo Verde “para promoverem a boa gestão da migração
laboral e a rápida resposta à contratação de recursos humanos para o setor”
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MAIS ALGARVE

06/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: -1

Turismo do Algarve parte em missão a Marrocos e Cabo Verde
A Região de T urismo do Algarve (RT A) e a Missão em Portugal da Organização
Internacional para as Migrações (OIM Portugal) realizam visitas de intercâmbio a
Marrocos, de 05 a 08 de julho, e a Cabo Verde, de 12 a 15 de julho

A Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Missão em Portugal da Organização Internacional para as
Migrações (OIM Portugal) realizam visitas de intercâmbio a Marrocos, de 05 a 08 de julho, e a Cabo
Verde, de 12 a 15 de julho, para promoverem a boa gestão da migração laboral e a rápida resposta à
contratação de recursos humanos para o setor do turismo no Algarve.

Estas visitas de intercâmbio têm como principal objetivo o desenvolvimento de programas de migração
laboral, no sentido de responder rapidamente à procura de mão-de-obra qualificada para setores onde
existe uma maior carência (turismo e agricultura), tendo em conta as necessidades dos empregadores e
a criação de caminhos seguros para a migração de possíveis trabalhadores estrangeiros.

O presidente da RTA, João Fernandes, sublinha que «a falta de mão-de-obra é, atualmente, a
principal dificuldade do turismo algarvio e, com estas ações com a chancela da OIM Portugal,
esperamos abrir as portas para mitigar diferentes problemas ao nível do recrutamento.
Nomeadamente, através a regulação de acordos de mobilidade que assegurem boas
oportunidades para trabalhadores migrantes e que certifiquem o respeito pelos direitos
humanos, combatendo o risco de exploração laboral e a exposição a riscos de tráfico humano».

Durante as visitas, a RTA irá assumir um papel fulcral na colaboração em áreas como o
acompanhamento da implementação do projeto e definição de estratégias de trabalho no Algarve, em
conjunto com associações setoriais do turismo e atores locais, na identificação e facilitação de contactos
de empresários/empregadores interessados em participar no projeto, bem como na identificação das
principais necessidades de mão de obra e constrangimentos do setor turístico no recrutamento de
migrantes.

A visita a Marrocos e Cabo Verde ocorre na sequência de uma sessão de informação já realizada no
início do ano no âmbito do projeto «Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal»,
cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI), da União Europeia.

Este projeto envolve diferentes entidades nacionais e estrangeiras, contando com a participação de
instituições sediadas em Portugal como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP), Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
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(AHETA), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA), Associação dos
Horticultores, Floricultores e Horticultores dos Municípios de Odemira e Aljezur (AHSA) e empresas do
setor da agricultura.

(Link)
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https://maisalgarve.pt/2022/07/05/turismo-do-algarve-parte-em-missao-a-marrocos-e-cabo-verde/


ALGARVE PRIMEIRO

06/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

RTA em Marrocos e Cabo Verde tenta atrair mão-de-obra para o
turismo algarvio
A Região de T urismo do Algarve (RT A) e a Missão em Portugal da Organização
Internacional para as Migrações (OIM Portugal) realizam visitas de intercâmbio a
Marrocos, entre 05 a 08 de julho, e a Cabo Verde, de 12 a 15 de julho

 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Missão em Portugal da Organização Internacional para as
Migrações (OIM Portugal) realizam visitas de intercâmbio a Marrocos, entre 05 a 08 de julho, e a Cabo
Verde, de 12 a 15 de julho, para promoverem a boa gestão da migração laboral e a rápida resposta à
contratação de recursos humanos para o setor do turismo no Algarve, anunciou em comunicado a RTA.

 

Segundo o Turismo do Algarve, estas visitas de intercâmbio têm como principal objetivo o
desenvolvimento de programas de migração laboral, no sentido de responder rapidamente à procura de
mão-de-obra qualificada para setores onde existe uma maior carência (turismo e agricultura), tendo em
conta as necessidades dos empregadores e a criação de caminhos seguros para a migração de possíveis
trabalhadores estrangeiros.

 

O presidente da RTA, João Fernandes, sublinha que «a falta de mão-de-obra é, atualmente, a principal
dificuldade do turismo algarvio e, com estas ações com a chancela da OIM Portugal, esperamos abrir as
portas para mitigar diferentes problemas ao nível do recrutamento. Nomeadamente, através a regulação
de acordos de mobilidade que assegurem boas oportunidades para trabalhadores migrantes e que
certifiquem o respeito pelos direitos humanos, combatendo o risco de exploração laboral e a exposição a
riscos de tráfico humano».
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A visita a Marrocos e Cabo Verde ocorre na sequência de uma sessão de informação já realizada no
início do ano no âmbito do projeto «Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal»,
cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI), da União Europeia.

 

Este projeto envolve diferentes entidades nacionais e estrangeiras, contando com a participação de
instituições sediadas em Portugal como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP), Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA), Associação dos
Horticultores, Floricultores e Horticultores dos Municípios de Odemira e Aljezur (AHSA) e empresas do
setor da agricultura.

 

(Link)
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https://www.algarveprimeiro.com/d/rta-em-marrocos-e-cabo-verde-tenta-atrair-mao-de-obra-para-o-turismo-algarvio-/45583-4


ALGARVE NOTÍCIAS

06/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1465

REACH: -1

Turismo do Algarve no estrangeiro para responder à falta de
recursos humanos em Portugal
A Região de T urismo do Algarve (RT A) e a Missão em Portugal da Organização
Internacional para as Migrações (OIM Portugal) realizam visitas de intercâmbio a
Marrocos, de 05 a 08 de julho, e a Cabo Verde, de 12 a 15 de julho, para promoverem a
boa gestão da migração laboral e a rápida resposta à contratação de recursos humanos
para o setor do turismo no Algarve.

 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Missão em Portugal da Organização Internacional para as
Migrações (OIM Portugal) realizam visitas de intercâmbio a Marrocos, de 05 a 08 de julho, e a Cabo
Verde, de 12 a 15 de julho, para promoverem a boa gestão da migração laboral e a rápida resposta à
contratação de recursos humanos para o setor do turismo no Algarve.

Estas visitas de intercâmbio têm como principal objetivo o desenvolvimento de programas de migração
laboral, no sentido de responder rapidamente à procura de mão-de-obra qualificada para setores onde
existe uma maior carência (turismo e agricultura), tendo em conta as necessidades dos empregadores e
a criação de caminhos seguros para a migração de possíveis trabalhadores estrangeiros.

O presidente da RTA, João Fernandes, sublinha que «a falta de mão-de-obra é, atualmente, a principal
dificuldade do turismo algarvio e, com estas ações com a chancela da OIM Portugal, esperamos abrir as
portas para mitigar diferentes problemas ao nível do recrutamento. Nomeadamente, através a regulação
de acordos de mobilidade que assegurem boas oportunidades para trabalhadores migrantes e que
certifiquem o respeito pelos direitos humanos, combatendo o risco de exploração laboral e a exposição a
riscos de tráfico humano».

Durante as visitas, a RTA irá assumir um papel fulcral na colaboração em áreas como o
acompanhamento da implementação do projeto e definição de estratégias de trabalho no Algarve, em
conjunto com associações setoriais do turismo e atores locais, na identificação e facilitação de contactos
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de empresários/empregadores interessados em participar no projeto, bem como na identificação das
principais necessidades de mão de obra e constrangimentos do setor turístico no recrutamento de
migrantes.

A visita a Marrocos e Cabo Verde ocorre na sequência de uma sessão de informação já realizada no
início do ano no âmbito do projeto «Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal»,
cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI), da União Europeia.

Este projeto envolve diferentes entidades nacionais e estrangeiras, contando com a participação de
instituições sediadas em Portugal como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP), Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA), Associação dos
Horticultores, Floricultores e Horticultores dos Municípios de Odemira e Aljezur (AHSA) e empresas do
setor da agricultura.

Ademar Dias

(Link)
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BARLAVENTO

06/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo do Algarve procura recursos humanos em Marrocos e
Cabo Verde
No âmbito de um projeto que promove uma boa gestão da migração laboral.

No âmbito de um projeto que promove uma boa gestão da
migração laboral.
A Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Missão em Portugal da Organização Internacional para as
Migrações (OIM Portugal) realizam visitas de intercâmbio a Marrocos, de 5 a 8 de julho, e a Cabo Verde,
de 12 a 15 de julho, para promoverem a boa gestão da migração laboral e a rápida resposta à
contratação de recursos humanos para o setor do turismo no Algarve.

Estas visitas de intercâmbio têm como principal objetivo o desenvolvimento de programas de migração
laboral, no sentido de responder rapidamente à procura de mão-de-obra qualificada para setores onde
existe uma maior carência (turismo e agricultura), tendo em conta as necessidades dos empregadores e
a criação de caminhos seguros para a migração de possíveis trabalhadores estrangeiros.

O presidente da RTA, João Fernandes, sublinha que «a falta de mão-de-obra é, atualmente, a principal
dificuldade do turismo algarvio e, com estas ações com a chancela da OIM Portugal, esperamos abrir as
portas para mitigar diferentes problemas ao nível do recrutamento. Nomeadamente, através da
regulação de acordos de mobilidade que assegurem boas oportunidades para trabalhadores migrantes e
que certifiquem o respeito pelos direitos humanos, combatendo o risco de exploração laboral e a
exposição a riscos de tráfico humano».

Durante as visitas, a RTA irá assumir um papel fulcral na colaboração em áreas como o
acompanhamento da implementação do projeto e definição de estratégias de trabalho no Algarve, em
conjunto com associações setoriais do turismo e atores locais, na identificação e facilitação de contatos
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de empresários/empregadores interessados em participar no projeto, bem como na identificação das
principais necessidades de mão de obra e constrangimentos do setor turístico no recrutamento de
migrantes.

A visita a Marrocos e Cabo Verde ocorre na sequência de uma sessão de informação já realizada no
início do ano, no âmbito do projeto «Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal»,
cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI), da União Europeia.

Este projeto envolve diferentes entidades nacionais e estrangeiras, contando com a participação de
instituições sediadas em Portugal como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP), Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA), Associação dos
Horticultores, Floricultores e Horticultores dos Municípios de Odemira e Aljezur (AHSA) e empresas do
setor da agricultura.

(Link)
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TNEWS

05/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1190

REACH: -1

Turismo do Algarve parte em missão a Marrocos e Cabo Verde
para responder à falta de RH em Portugal - TNEWS
TNEWS Últimas

Estas visitas de intercâmbio têm como principal objetivo o desenvolvimento de programas de migração
laboral, no sentido de responder rapidamente à procura de mão-de-obra qualificada para setores onde
existe uma maior carência (turismo e agricultura), tendo em conta as necessidades dos empregadores e
a criação de caminhos seguros para a migração de possíveis trabalhadores estrangeiros.

O presidente da RTA, João Fernandes, sublinha que “a falta de mão-de-obra é, atualmente, a principal
dificuldade do turismo algarvio e, com estas ações com a chancela da OIM Portugal, esperamos abrir as
portas para mitigar diferentes problemas ao nível do recrutamento. Nomeadamente, através a regulação
de acordos de mobilidade que assegurem boas oportunidades para trabalhadores migrantes e que
certifiquem o respeito pelos direitos humanos, combatendo o risco de exploração laboral e a exposição a
riscos de tráfico humano”.

Durante as visitas, a RTA irá assumir um papel fulcral na colaboração em áreas como o
acompanhamento da implementação do projeto e definição de estratégias de trabalho no Algarve, em
conjunto com associações setoriais do turismo e atores locais, na identificação e facilitação de contactos
de empresários/empregadores interessados em participar no projeto, bem como na identificação das
principais necessidades de mão de obra e constrangimentos do setor turístico no recrutamento de
migrantes.
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A visita a Marrocos e Cabo Verde ocorre na sequência de uma sessão de informação já realizada no
início do ano no âmbito do projeto “Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal”,
cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI), da União Europeia.

Este projeto envolve diferentes entidades nacionais e estrangeiras, contando com a participação de
instituições sediadas em Portugal como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP), Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA), Associação dos
Horticultores, Floricultores e Horticultores dos Municípios de Odemira e Aljezur (AHSA) e empresas do
setor da agricultura.
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PUBLITURIS

05/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 5

AVE: € 3985

REACH: -1

Turismo do Algarve em missão a Marrocos e Cabo Verde para
solucionar problema de recursos humanos
Conhecidos que são os problemas com a falta de mão-de-obra, a Região de T urismo do
Algarve parte em visitas de intercâmbio a Marrocos e a Cabo Verde para promover a boa
gestão da migração laboral e a rápida resposta à contratação de recursos humanos para
o setor do turismo no Algarve.

A Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Missão em Portugal da Organização Internacional para as
Migrações (OIM Portugal) irão realizar visitas de intercâmbio a Marrocos, de 5 a 8 de julho, e a Cabo
Verde, de 12 a 15 de julho, para promoverem a boa gestão da migração laboral e a rápida resposta à
contratação de recursos humanos para o setor do turismo no Algarve.

Estas visitas de intercâmbio têm como principal objetivo “o desenvolvimento de programas de migração
laboral, no sentido de responder rapidamente à procura de mão-de-obra qualificada para setores onde
existe uma maior carência (turismo e agricultura), tendo em conta as necessidades dos empregadores e
a criação de caminhos seguros para a migração de possíveis trabalhadores estrangeiros”, refere a RTA
em comunicado.

João Fernandes, presidente da RTA, sublinha, de resto, que “a falta de mão-de-obra é, atualmente, a
principal dificuldade do turismo algarvio e, com estas ações com a chancela da OIM Portugal, esperamos
abrir as portas para mitigar diferentes problemas ao nível do recrutamento. Nomeadamente, através a
regulação de acordos de mobilidade que assegurem boas oportunidades para trabalhadores migrantes e
que certifiquem o respeito pelos direitos humanos, combatendo o risco de exploração laboral e a
exposição a riscos de tráfico humano”.
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Durante as visitas, a RTA pretende assumir um “papel fulcral” na colaboração em áreas como o
acompanhamento da implementação do projeto e definição de estratégias de trabalho no Algarve, em
conjunto com associações setoriais do turismo e atores locais, na identificação e facilitação de contactos
de empresários/empregadores interessados em participar no projeto, bem como na identificação das
principais necessidades de mão de obra e constrangimentos do setor turístico no recrutamento de
migrantes.

Esta visita a Marrocos e Cabo Verde ocorre na sequência de uma sessão de informação já realizada no
início do ano no âmbito do projeto “Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal”,
cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI), da União Europeia.

Este projeto envolve diferentes entidades nacionais e estrangeiras, contando com a participação de
instituições sediadas em Portugal como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP), Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA), Associação dos
Horticultores, Floricultores e Horticultores dos Municípios de Odemira e Aljezur (AHSA) e empresas do
setor da agricultura.
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O TURISMO

06/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2480

REACH: -1

Turismo do Algarve em Marrocos e Cabo Verde a recrutar
empregados para o sector
A T urismo do Algarve (RT A) e a Missão em Portugal da Organização Internacional para
as Migrações (OIM Portugal) realizaram visitas para promover a migração laboral a
rápida resposta à contratação de recursos humanos para o sector.

 

A Turismo do Algarve (RTA) e a Missão em Portugal da Organização Internacional para as Migrações
(OIM Portugal) realizaram visitas para promover a migração laboral a rápida resposta à contratação de
recursos humanos para o sector.

As visitas vão acontecer de dia 05 a 08 de Julho em Marrocos, e de 12 a 15 de Julho em Cabo Verde, e
têm como objectivo o desenvolvimento de programas de migração laboral, devido à procura de mão-
de-obra qualificada para sectores carenciados, tendo sempre em conta as necessidades tanto dos
empregadores como dos migrantes que possam querer vir trabalhar para Portugal.

João Fernandes, presidente da RTA explicou “a falta de mão-de-obra é, actualmente, a principal
dificuldade do turismo algarvio e, com estas ações com a chancela da OIM Portugal, esperamos
abrir as portas para mitigar diferentes problemas ao nível do recrutamento. Nomeadamente,
através a regulação de acordos de mobilidade que assegurem boas oportunidades para
trabalhadores migrantes e que certifiquem o respeito pelos direitos humanos, combatendo o
risco de exploração laboral e a exposição a riscos de tráfico humano”.

A RTA irá assumir um papel fundamental durante estas visitas, estando sempre no acompanhamento da
implementação do projecto e definição de estratégias de trabalho no Algarve, sempre em conjunto com
associações do turismo.

A visita a Marrocos e Cabo Verde ocorre na sequência de uma sessão de informação já realizada no
início do ano no âmbito do projeto “Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para
Portugal", co-financiado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI), da União Europeia.
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Este projeto envolve diferentes entidades nacionais e estrangeiras, como o Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF), Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do
Algarve (AIHSA), Associação dos Horticultores, Floricultores e Horticultores dos Municípios de Odemira e
Aljezur (AHSA) e empresas do sector da agricultura.

(Link)
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DIÁRIO ONLINE

06/07/2022
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FAV: 4

AVE: € 280

REACH: -1

Turismo do Algarve vai a Marrocos e Cabo Verde para promover
migração laboral
A Região de T urismo do Algarve (RT A) e a Missão em Portugal da Organização
Internacional para as Migrações (OIM Portugal) realizam visitas de intercâmbio a
Marrocos e Cabo Verde para promoverem a gestão da migração laboral e a resposta à
falta de recursos humanos no setor turístico algarvio.

A Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Missão em Portugal da Organização Internacional para as
Migrações (OIM Portugal) realizam visitas de intercâmbio a Marrocos e Cabo Verde para promoverem a
gestão da migração laboral e a resposta à falta de recursos humanos no setor turístico algarvio.

As passagens por Marrocos, de 5 a 8 de julho, e Cabo Verde, de 12 a 15 de julho, terão como principal
objetivo o desenvolvimento de programas de migração laboral, no sentido de responder rapidamente à
procura de mão-de-obra qualificada para setores onde existe uma maior carência (turismo e agricultura),
tendo em conta as necessidades dos empregadores e a criação de caminhos seguros para a migração
de possíveis trabalhadores estrangeiros.

O presidente da RTA, João Fernandes, sublinha que a falta de mão-de-obra é, atualmente, “a principal
dificuldade do turismo algarvio”.

“Com estas ações com a chancela da OIM Portugal, esperamos abrir as portas para mitigar diferentes
problemas ao nível do recrutamento. Nomeadamente, através a regulação de acordos de mobilidade que
assegurem boas oportunidades para trabalhadores migrantes e que certifiquem o respeito pelos direitos
humanos, combatendo o risco de exploração laboral e a exposição a riscos de tráfico humano”,
reforçou.

Durante as visitas, a RTA irá assumir um papel fulcral na colaboração em áreas como o
acompanhamento da implementação do projeto e definição de estratégias de trabalho no Algarve, em
conjunto com associações setoriais do turismo e atores locais, na identificação e facilitação de contactos
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de empresários/empregadores interessados em participar no projeto, bem como na identificação das
principais necessidades de mão de obra e constrangimentos do setor turístico no recrutamento de
migrantes.

A visita a Marrocos e Cabo Verde ocorre na sequência de uma sessão de informação já realizada no
início do ano, no âmbito do projeto «Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal»,
cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI), da União Europeia.

Este projeto envolve diferentes entidades nacionais e estrangeiras, contando com a participação de
instituições sediadas em Portugal como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP), Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA), Associação dos
Horticultores, Floricultores e Horticultores dos Municípios de Odemira e Aljezur (AHSA) e empresas do
setor da agricultura.

(Link)
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CORREIO DE LAGOS

05/07/2022

TIPO • ONLINE
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FAV: 5

AVE: € 410

REACH: -1

Turismo do Algarve parte em missão a Marrocos e Cabo Verde
para responder à falta de recursos humanos em Portugal
A Região de T urismo do Algarve (RT A) e a Missão em Portugal da Organização
Internacional para as Migrações (OIM Portugal) realizam visitas de intercâmbio a
Marrocos, de 05 a 08 de Julho, e a Cabo Verde, de 12 a 15 de Julho

A Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Missão em Portugal da Organização Internacional para as
Migrações (OIM Portugal) realizam visitas de intercâmbio a Marrocos, de 05 a 08 de Julho, e a Cabo
Verde, de 12 a 15 de Julho, para promoverem a boa gestão da migração laboral e a rápida resposta à
contratação de recursos humanos para o sector do turismo no Algarve.

Estas visitas de intercâmbio têm como principal objectivo o desenvolvimento de programas de migração
laboral, no sentido de responder rapidamente à procura de mão-de-obra qualificada para sectores onde
existe uma maior carência (turismo e agricultura), tendo em conta as necessidades dos empregadores e
a criação de caminhos seguros para a migração de possíveis trabalhadores estrangeiros.

O presidente da RTA, João Fernandes, sublinha que «a falta de mão-de-obra é, actualmente, a principal
dificuldade do turismo algarvio e, com estas acções com a chancela da OIM Portugal, esperamos abrir as
portas para mitigar diferentes problemas ao nível do recrutamento. Nomeadamente, através a regulação
de acordos de mobilidade que assegurem boas oportunidades para trabalhadores migrantes e que
certifiquem o respeito pelos direitos humanos, combatendo o risco de exploração laboral e a exposição a
riscos de tráfico humano».

Durante as visitas, a RTA irá assumir um papel fulcral na colaboração em áreas como o
acompanhamento da implementação do projecto e definição de estratégias de trabalho no Algarve, em
conjunto com associações sectoriais do turismo e actores locais, na identificação e facilitação de
contactos de empresários/empregadores interessados em participar no projecto, bem como na
identificação das principais necessidades de mão de obra e constrangimentos do sector turístico no
recrutamento de migrantes.

A visita a Marrocos e Cabo Verde ocorre na sequência de uma sessão de informação já realizada no
início do ano no âmbito do projecto «Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal»,
cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI), da União Europeia.
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Este projecto envolve diferentes entidades nacionais e estrangeiras, contando com a participação de
instituições sediadas em Portugal como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP), Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA), Associação dos
Horticultores, Floricultores e Horticultores dos Municípios de Odemira e Aljezur (AHSA) e empresas do
setor da agricultura.
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ALGARVE 7

06/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 440

REACH: -1

Turismo do Algarve parte em missão a Marrocos e Cabo Verde
para responder à falta de recursos humanos em Portugal
A Região de T urismo do Algarve (RT A) e a Missão em Portugal da Organização
Internacional para as Migrações (OIM Portugal) realizam visitas de intercâmbio a
Marrocos, de 05 a 08 de julho, e a Cabo Verde, de 12 a 15 de julho

 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Missão em Portugal da Organização Internacional para as
Migrações (OIM Portugal) realizam visitas de intercâmbio a Marrocos, de 05 a 08 de julho, e a Cabo
Verde, de 12 a 15 de julho, para promoverem a boa gestão da migração laboral e a rápida resposta à
contratação de recursos humanos para o setor do turismo no Algarve.

Estas visitas de intercâmbio têm como principal objetivo o desenvolvimento de programas de migração
laboral, no sentido de responder rapidamente à procura de mão-de-obra qualificada para setores onde
existe uma maior carência (turismo e agricultura), tendo em conta as necessidades dos empregadores e
a criação de caminhos seguros para a migração de possíveis trabalhadores estrangeiros.

O presidente da RTA, João Fernandes, sublinha que «a falta de mão-de-obra é, atualmente, a
principal dificuldade do turismo algarvio e, com estas ações com a chancela da OIM Portugal,
esperamos abrir as portas para mitigar diferentes problemas ao nível do recrutamento.
Nomeadamente, através a regulação de acordos de mobilidade que assegurem boas
oportunidades para trabalhadores migrantes e que certifiquem o respeito pelos direitos
humanos, combatendo o risco de exploração laboral e a exposição a riscos de tráfico humano».

Durante as visitas, a RTA irá assumir um papel fulcral na colaboração em áreas como o
acompanhamento da implementação do projeto e definição de estratégias de trabalho no Algarve, em
conjunto com associações setoriais do turismo e atores locais, na identificação e facilitação de contactos
de empresários/empregadores interessados em participar no projeto, bem como na identificação das
principais necessidades de mão de obra e constrangimentos do setor turístico no recrutamento de
migrantes.

A visita a Marrocos e Cabo Verde ocorre na sequência de uma sessão de informação já realizada no
início do ano no âmbito do projeto «Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal»,
cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI), da União Europeia.

Este projeto envolve diferentes entidades nacionais e estrangeiras, contando com a participação de
instituições sediadas em Portugal como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP), Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA), Associação dos
Horticultores, Floricultores e Horticultores dos Municípios de Odemira e Aljezur (AHSA) e empresas do
setor da agricultura.

(Link)
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OBSERVADOR
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FAV: 2

AVE: € 5985

REACH: -1

Presidente e presidente executivo da ANA ouvidos esta quarta-
feira na AR sobre problemas nos aeroportos
Em causa está a classificação do Aeroporto de Lisboa como o pior do mundo. O  PSD,
requerente da audição, afirma que esta notícia "é causadora de danos com reflexos na
atividade turística".

O presidente do Conselho de Administração e o presidente executivo da ANA são esta quarta-feira
ouvidos no parlamento, por requerimento do PSD, para esclarecimentos sobre os problemas nos
aeroportos de Lisboa e do Porto.

Em causa está a classificação do ‘site’ alemão AirHelp, que se dedica à defesa dos passageiros aéreos, e
divulga anualmente um ‘ranking’ mundial dos aeroportos, no qual o Aeroporto Humberto Delgado, em
Lisboa, surge na 132.ª posição, com uma avaliação geral de 5.76 em 10 pontos, entre os 132
aeroportos avaliados, ou seja, em último lugar.

Aeroporto de Lisboa é o pior do mundo? Há um ranking que diz que sim

Já o Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, aparece como o oitavo pior, com uma pontuação geral de 6.46.

Como parâmetros avaliados estão, entre outros, os atrasos nas partidas e chegadas, a qualidade do
serviço e os espaços comerciais e de alimentação.

“Para um país que depende muito significativamente das receitas do turismo e da sua imagem, este tipo
de notícias é causador de danos reputacionais com reflexos na atividade turística“, lê-se no requerimento
apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, que entende ser “relevante conhecer a razão de tais
classificações e o que está a ser feito em relação às mesmas”.

PSD aprova voto de protesto pela falta de apoio do Governo às corridas de Vila Real

No requerimento, o grupo parlamentar do PSD pedia a audição do presidente do Conselho de
Administração da empresa gestora de aeroportos, que pertence ao grupo francês Vinci, José Luís Arnaut,
mas fonte oficial da ANA confirmou à Lusa que vai também comparecer o presidente da Comissão
Executiva, Thierry Ligonnière.

A audição acontece numa altura em que estão a ser cancelados vários voos, diariamente, nos
aeroportos europeus, devido à falta de pessoal, greves e outros fatores externos agravantes,
nomeadamente climáticos, relacionados com a Covid-19 ou com imprevistos.
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TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIANA COELHO DIAS

FAV: 2

AVE: € 1743

REACH: 4100

Queixas contra companhias aéreas sobem 20% num ano
Cancelamentos de voos e reembolsos são os principais motivos de reclamações
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CORREIO DA MANHÃ

06/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • FRANCISCA GENÉSIO

FAV: 3

AVE: € 6670

REACH: 66000

163 voos cancelados DESDE SÁBADO
Ontem foram cancelados 28 voos de e para Lisboa
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PÚBLICO

06/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1840

REACH: 15000

Pedro Nuno Santos “preocupado” com caos nos aeroportos
Ministério que tutela sector diz estar em “contacto permanente” com a reguladora e a
gestora aeroportuária
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JORNAL I

06/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 5685

REACH: 14000

Aeroporto. Mais quase três dezenas de voos cancelados
Atrasos e cancelamentos de voos no aeroporto de Lisboa parecem não ter fim
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JORNAL DE NOTÍCIAS

06/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: 35000

Queixas contra companhias aéreas sobem 20% num ano
Cancelamentos de voos e reembolsos são os principais motivos. T AP lidera reclamações,
com 44% do total
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JORNAL DE NOTÍCIAS

05/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 8086

REACH: 109166

British Airways cancela 11% dos voos previstos até outubro por
escassez de pessoal
A companhia aérea British Airways (BA), do grupo IAG, anunciou esta terça-feira o
cancelamento de cerca de 11% dos seus voos entre abril e outubro devido à escassez de
pessoal e dificuldades nas operações após a pandemia.

A companhia aérea British Airways (BA), do grupo IAG, anunciou esta terça-feira o cancelamento de
cerca de 11% dos seus voos entre abril e outubro devido à escassez de pessoal e dificuldades nas
operações após a pandemia.

A companhia precisou que nas próximas semanas vai cancelar 1% dos voos, a que se somam os 10%
de cancelamentos já anunciados em maio, ou seja, no total serão cancelados 11% do total de voos
previstos para a temporada de verão.

Ao avançar com esta redução, que afetará os voos em Heathrow e Gatwick, a BA quer evitar
cancelamentos de última hora que provoquem maior caos nos aeroportos.

Em comunicado, a companhia aérea reconhece que as medidas "preventivas" adotadas no início do ano
para reduzir o calendário de operações no verão não foi suficiente.

"Infelizmente foi preciso fazer reduções adicionais", afirmou a companhia, que iniciou contactos com os
passageiros para lhes oferecer novas reservas ou um reembolso.

Para tentar ajudar as companhias, o Governo britânico permitiu que as faixas horárias previstas para a
aterragem e descolagem se mantenham sem penalizações mesmo sem serem utilizadas.
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"Saudamos estas novas medidas, que nos ajudam a oferecer aos nossos clientes a certeza que
merecem" ao facilitar a gestão dos voos, disse a BA numa nota.

A companhia aérea teve de aumentar a sua capacidade de transporte de 30 para 80% a curto prazo
após o levantamento das restrições impostas durante a crise sanitária.

A British Airways indicou também que quer pôr em prática a sua maior campanha de contratação de
pessoal e aumentar a resiliência operacional.

O aumento da procura em período de férias coincide com a falta de tripulantes, de trabalhadores no
setor das bagagens e segurança dos aeroportos e de controladores de tráfego aéreo.

Além disso, os funcionários de terra da BA preparam uma greve durante o verão para exigir aumentos
salariais.
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TVI

06/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

Temperaturas sobem a partir de hoje
Temperaturas sobem a partir de hoje

Temperaturas sobem a partir de hoje
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