
SIC NOTÍCIAS

25/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 68530

REACH: -1

Rega dos jardins e campos de golfe será racionada
Rega dos jardins e campos de golfe será racionada

Rega dos jardins e campos de golfe será racionada
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SIC

23/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 153705

REACH: -1

Rega dos jardins e campos de golfe será racionada
Rega dos jardins e campos de golfe será racionada

Rega dos jardins e campos de golfe será racionada
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POSTAL

25/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Deputados do PSD Algarve exigem cumprimento do Plano de
Eficiência Hídrica para travar cenário de seca na região - Postal
do Algarve
Estiveram reunidos com a Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do
Algarve na sequência das medidas anunciadas pelo Governo que preveem um
racionamento do uso da água na região que enfrenta uma situação de Seca
Extrema/SeveraEstiveram reunidos com a Associação dos Hotéis e Empreendimentos
T urísticos do Algarve na sequência das medidas anunciadas pelo Governo que preveem
um racionamento do uso da água na região que enfrenta uma situação de Seca
Extrema/Severa

Os deputados do PSD eleitos pelo círculo de Faro estiveram, esta segunda-feira, reunidos com a
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) na sequência das medidas
anunciadas pelo Governo que preveem um racionamento do uso da água na região que enfrenta uma
situação de Seca Extrema/Severa.

“A contrário do que o Governo tem vindo a comunicar”, os deputados tiveram agora conhecimento que
“não houve qualquer acordo com os empresários da região, nem foram tomadas medidas concretas,
como por exemplo a definição de consumos mínimos. Houve, antes, uma conversa entre a Agência
Portuguesa do Ambiente, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve e a AHETA de modo a
evitar os consumos excessivos nesta época”.

Para os deputados algarvios do PSD, “a posição agora pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática
demonstra, uma vez mais, a incapacidade deste Executivo de colocar em prática o Plano Regional
de Eficiência Hídrica do Algarve, apresentado em 2020, mas que continua por implementar. Nos últimos
dois anos deveriam ter sido concretizadas medidas, avaliadas em mais de 60 milhões de euros, que
poderiam ter evitado esta situação de emergência, através da redução do consumo hídrico nos mais
variados setores.”

Não obstante estarem de acordo com a necessidade premente de se tomarem medidas que promovam
o acesso racional da água, garantindo a sua sustentabilidade e o futuro das gerações futuras, os
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parlamentares Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos exigem que se passe das palavras aos atos com
medidas concretas que ajudem a evitar posições mais extremas, tomadas à pressa.

“A defesa do ambiente não se faz com promessas, com anúncios, nem com planos, mas sim com
ações, algo que o Governo tem demonstrado ser incapaz de fazer”, salientam.

Os deputados do PSD eleitos pelo Algarve pedem, por isso, a monitorização, em tempo real, das
medidas do “Plano Regional de Eficiência Hídrica permitindo o seu escrutínio público. Só assim, de forma
transparente, é possível conhecer os projetos em curso bem como o evoluir da sua aplicação”.

“O Governo deve dar a cara pelos projetos que apresenta e deve ter a coragem de permitir o acesso a
qualquer cidadão que pretenda ter conhecimento do estado em que se encontre a concretização das
respetivas medidas. Os planos não podem continuar fechados em gavetas, longe do olhar dos
portugueses, sob pena de se tornarem em projetos que nunca são concretizados“, avisam os deputados
do Algarve.
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CORREIO DA MANHÃ

26/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 33

PROGRAMA • LEITORES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

CAIXA DE RECLAMAÇÕES
ALGAS INVADEM PRAIA DO ALEMÃO
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SUL INFORMAÇÃO

25/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Olhão já tem novo porto de recreio após 8,5 milhões de
investimento
Há "uma lista de espera de mais de mil pessoas que gostariam de transferir as suas
embarcações para o porto de recreio de Olhão"

O porto de recreio de Olhão foi oficialmente inaugurado no sábado, dia 23, dotando a zona poente da
cidade de 720 lugares de amarração, bem como de uma zona comercial e lúdica de 2.550 metros
quadrados com vista privilegiada sobre a ria Formosa.

A concessão de 35 anos à empresa Verbos do Cais, feita em 2017 pela Docapesca, representa, até à
data, um investimento de 8,5 milhões de euros na frente ribeirinha de Olhão.

Segundo António Miguel Pina, presidente da Câmara, com este novo equipamento, a zona ribeirinha de
Olhão “aumenta em qualidade e passa a rivalizar com qualquer frente ribeirinha do Algarve.

A requalificação daquela zona incluiu a renovação total dos pontões, a construção de um posto de
combustível para barcos, um cais de receção, balneários e outros serviços para os navegantes.

Foi ainda construído um edifício comercial com 2.500 metros quadrados com vista para a Ria Formosa,
onde já funcionam restaurantes, bares e outros estabelecimentos comerciais.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Verbos do Cais, a empresa prevê que o
investimento chegue aos 10 milhões de euros, quando terminar as obras do futuro estaleiro de apoio e
de mais 100 postos de amarração para embarcações.
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É que, revelou Ludwig Schlosser, “existe atualmente uma lista de espera de mais de mil pessoas que
gostariam de transferir as suas embarcações para o porto de recreio de Olhão”.

A inauguração do porto de recreio contou com a presença de Teresa Coelho, secretária de Estado das
Pescas, e ainda dos antigos ministros Ana Paula Vitorino e Eduardo Cabrita. Ana Paula Vitorino, quando
era a responsável pelo Ministério do Mar, foi quem presidiu, em Junho de 2017, à assinatura do contrato
de concessão.

Na cerimónia, estiveram ainda presentes João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve,
Vítor Neto, presidente do NERA, Sérgio Faias, presidente do Conselho de Administração da Docapesca, 
Pedro Valadas Monteiro, diretor regional de Agricultura e Pescas, e Castelão Rodrigues, diretor regional
do ICNF, entre outras personalidades e autarcas.

Fotos: Câmara Municipal de Olhão
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DN

26/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

PSD regressa à Festa do Pontal a 14 de agosto
Na Madeira, Luís Montenegro acusou o governo de empobrecer o país.
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DN

26/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 81591

Violência na noite. Lisboa e Porto exigem mais policiamento
Depois de mais um homicídio na noite de Lisboa, presidente da câmara pede um reforço
do policiamento. "As pessoas não estão a ver polícia na rua", diz Moedas. Porto teve
esquadra fechada durante o fim de semana e sindicato pede uma reflexão sobre o
sucedido.

A Câmara Municipal de Lisboa quer mais policiamento nas zonas turísticas da cidade, onde se registaram
vários crimes nos últimos meses. O mais recente aconteceu na madrugada de domingo, com um
homem a ser morto na zona do Parque das Nações vítima de agressões.

Em declarações no final de uma reunião do Conselho de Municipal de Segurança, o autarca explicou que
remeteu no domingo um "pedido urgente" ao governo para que Lisboa tenha mais polícias. "As pessoas
não estão a ver polícia na rua e eu ofereço ao governo capacidade para o fazer", afirmou,
acrescentando: "Podemos até fazer uma parceria entre a polícia municipal e a PSP, mas precisamos de
postos móveis nesta cidade". Uma ideia que, na opinião de Hugo Costeira, diretor do Observatório de
Segurança Interna (OSI), "é irreal. Se não há efetivos suficientes, não se consegue fazer uma distribuição
justa. Não faz sentido falar de esquadras móveis."

Na segunda maior cidade do país, as reivindicações são idênticas, depois de um fim de semana em que a
nona esquadra da PSP, a maior do Porto, ter estado encerrada durante o dia. Algo que o ministro da
Administração Interna entretanto desvalorizou, explicando que "foi uma opção entre ter polícias na rua
ou nas esquadras". Para Jorge Bacelar Gouveia, diretor do Observatório de Segurança, Criminalidade
Organizada e Terrorismo (OSCOT), "as preocupações são justas, é justo pedir mais meios humanos,
porque fazem falta."

De acordo com o último Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), em 2021, a criminalidade geral
teve uma ligeira subida (de 0,9%), com os crimes graves e violentos a diminuir drasticamente (-6,9% de
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crimes registados). No entanto, o documento levantava preocupações em relação ao crime juvenil e de
grupos. Para Bacelar Gouveia, isto tem uma justificação. "Depois de um período de confinamento, estes
grupos acabaram por sair novamente e agora há disputas de território e de espaços que estavam
definidos previamente", explica ao DN o diretor do OSCOT.

Por outro lado, este aumento de criminalidade pode também estar relacionado com o aumento do
número de turistas a circular. "Há maior movimento de pessoas agora, as pessoas vêm de fora, trazem
dinheiro e são alvos apetecíveis", afirma Bacelar Gouveia. Hugo Costeira concorda: "A ocasião faz o
ladrão. Claro que onde há muitos turistas, esse tipo de criminalidade pode acontecer. Até porque com o
fim do policiamento de proximidade, as pessoas passaram a encontrar polícias em carros-patrulha e não
nas ruas", atira.

Em junho, aquando da divulgação do Global Peace Index, Portugal foi considerado o sexto país mais
seguro do mundo, atrás de Islândia, Nova Zelândia, Irlanda, Dinamarca e Áustria.

Haverá, no entanto, razão para maiores preocupações com a criminalidade no país? Bacelar Gouveia é
perentório: "Claro que há motivo de alerta. Até porque é preciso não esquecer que Portugal é um ponto
de entrada de droga na Europa e um destino turístico muito apetecível. Tem de haver preocupação com
a segurança destas pessoas e dos portugueses. Não pode haver uma falsa sensação de segurança",
remata.

O serviço de atendimento ao público da maior esquadra da PSP no Porto esteve fechado, "por motivos
de ordem operacional", durante várias horas no fim de semana passado. No sábado e no domingo só
funcionou a partir das 16h00. Para Rui Moreira, este episódio revela "uma grande insensibilidade" ao
mesmo tempo que contribui para "um sentimento de insegurança e abandono". O autarca disse à Lusa
que foi "completamente surpreendido" por esta decisão, revelando que nem o próprio comandante sabia
do encerramento. "É uma situação que me preocupa muito. Se há esquadra que não podia fechar era
aquela", considerou. Confrontado com a situação, o ministro da Administração Interna disse não ter sido
informado antes do fecho e explicou: "A esquadra não foi encerrada, suspendeu o funcionamento até às
16h00", frisando que não é a primeira vez que tal acontece na Invicta. Para o vice-presidente do
Sindicato Nacional de Oficiais da PSP, o encerramento das esquadras deve motivar uma "avaliação
ponderada", uma vez que, defende, o atual modelo "consome muitos recursos humanos".

Agente da PSP de folga morre após ser pontapeado Em março, Fábio Guerra, agente da PSP, estava
num bar com dois outros agentes. Perante uma situação de agressões, Fábio e os colegas, de folga
como ele, tentaram intervir. Acabaram atacados e Fábio Guerra morreu. Dois suspeitos foram detidos,
mas o terceiro continua em fuga.

Jovens baleados em Queluz

Em maio, dois jovens de 15 e 17 anos foram baleados na estação de comboio de Queluz.
Sobreviveram, mas havia indícios que se tratou de um ajuste de contas entre grupos rivais.

Homem morto no Parque das Nações O caso mais recente de uma agressão em Lisboa, entre vários
nos últimos meses, aconteceu na madrugada do passado domingo, quando um homem, de 34 anos, de
nacionalidade estrangeira, foi morto após ter sido agredido por outro. A vítima mortal terá caído e,
alegadamente, o suspeito continuou a agredi-lo, dando-lhe pontapés na cabeça. O suspeito foi detido, a
vítima foi assistida no local mas acabou por morrer.

rui.godinho@dn.pt
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PÚBLICO

26/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CAMILO SOLDADO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 15000

Governo promete unidades móveis da PSP e participações nas
lojas de cidadão
Ministério da Administração Interna avançou com propostas para responder às
preocupações dos autarcas do Porto e de Lisboa sobre a segurança nas duas cidades e a
falta de meios policiais
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JORNAL I

26/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2950

REACH: 14000

Novo aeroporto. PCP apresenta hoje solução e defende Alcochete
Vereadores comunistas vão sugerir a desativação faseada do aeroporto de Lisboa,
alegando que não é compatível com as necessidades da cidade
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JORNAL DE NEGÓCIOS

26/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • NEGÓCIOS COM

HISTÓRIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Vila Galé: “Acreditamos no liderar pelo exemplo e em estar
próximos das pessoas”
Há em Portugal e no Brasil, um conjunto de unidades hoteleiras em que a
sustentabilidade é um valor-base.
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NEWSAVIA

26/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Avião da EasyJet retorna a Faro com aviso de fogo a bordo –
Aterragem foi normal
Um avião Airbus A320neo (matrícula G-UZHF) da companhia britânica EasyJet retornou
nesta segunda-feira, dia 25 de julho, ao Aeroporto de Faro, no Algarve, sul de Portugal,
cerca de 20 minutos após …

Um avião Airbus A320neo (matrícula G-UZHF) da companhia britânica EasyJet retornou nesta segunda-
feira, dia 25 de julho, ao Aeroporto de Faro, no Algarve, sul de Portugal, cerca de 20 minutos após a
descolagem devido a um alerta de fogo a bordo, eventualmente num dos motores da aeronave, que
tinha descolado para Glasgow, na Escócia (Reino Unido), pelas 21h33 locais, com 197 pessoas a bordo
(passageiros e tripulantes).

O alerta terá disparado no ‘cockpit’ da aeronave poucos minutos após a descolagem, tendo o
comandante optado pelo retorno imediato ao aeroporto, onde foram preparados meios para acorrer a
qualquer incidente, tendo a situação sido comunicada às autoridades regionais.

De acordo com as normas vigentes, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro
acionou pelas 21h54 locais o plano prévio de intervenção do Aeroporto Internacional de Faro, com um
nível de “alerta vermelho, emergência total”, devido a um “problema técnico da aeronave”.

Segundo apurámos junto de fontes aeroportuárias e dos bombeiros a aterragem do avião decorreu na
mais completa normalidade e segurança e todos os ocupantes do avião foram desembarcados. O
sistema de prevenção foi desmobilizado pelas 22h20 locais.

Os passageiros, na sua maioria escoceses que estiveram de férias nas praias do Algarve, embarcaram
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depois num outro avião da EasyJet, um Airbus A320, matrícula OE-IJV, cuja partida de Faro está prevista
para as 00h58 desta terça-feira, dia 26 de julho, com destino a Glasgow, onde deverão chegar durante a
madrugada.

Numa primeira inspeção à aeronave pelo pessoal de manutenção em escala não foi detetada qualquer
anomalia. No entanto, o avião será sujeito a uma verificação mais profunda nesta terça-feira, segundo
apurou o ‘Newsavia’ junto de fontes locais.
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VISÃO

25/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 27000

Greve na Ryanair concelou 11 voos hoje em Espanha
A companhia aérea Ryanair cancelou hoje 11 voos com origem ou destino em aeroportos
espanhóis por causa da greve dos tripulantes de cabine da empresa convocada para
Espanha, segundo dados dos sindicatos que marcaram o protesto

Nove dos voos cancelados tinham origem ou destino no aeroporto de Barcelona (Catalunha), o mais
afetado por esta greve, que vai estender-se por mais três dias.

Segundo os sindicatos (USO e Sictpla), outros 227 voos da companhia aérea tiveram hoje atrasos nos
aeroportos espanhóis por causa da greve.

Nenhum dos voos cancelados tinha Portugal como origem ou destino, sendo a ligação entre Barcelona e
Palma de Maiorca, nas ilhas espanholas das Baleares, a que teve mais perturbações, segundo os dados
divulgados pelos sindicatos, que são referentes até às 19:00 de hoje (18:00 em Lisboa).

Estes quatro dias de greve são o terceiro e último período de paralisações na Ryanair em Espanha
convocadas para julho.

Segundo os sindicatos, no conjunto, estes protestos levaram já ao cancelamento de cerca de 300 voos
e a atrasos em perto de 2.400 ligações aéreas, com mais de 50 mil passageiros afetados.

Os sindicatos garantem também que dez trabalhadores da Ryanair foram já despedidos em Espanha
“por exercerem o seu direito à greve” e que mais de 70 são alvo de processos disciplinares por causa do
protesto, o que a empresa nega.

A greve foi convocada para “obrigar a Ryanair a cumprir a lei espanhola”, dizem os dois sindicatos,
segundo os quais estão em causa direitos laborais.

Entre as reivindicações dos trabalhadores estão atualizações salariais de entre oito e 16%, conforme as
categorias e os níveis de salários que, em alguns casos, não atingem o salário mínimo espanhol, dizem
os sindicatos, sublinhando que isto mesmo foi confirmado por inspeções das autoridades do trabalho em
bases da Ryanair em Espanha.

MP // EA
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TVI

25/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 76112

REACH: -1

Estão a decorrer ações de sensibilização nas praias de Albufeira
Estão a decorrer ações de sensibilização nas praias de Albufeira

Estão a decorrer ações de sensibilização nas praias de Albufeira
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TVI

25/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

Numa altura em que o calor está a apostar no Algarve e que os
areais começam a ficar sem espaço, há quem ainda escolha as
sombras das arribas para fugir ao calor
Numa altura em que o calor está a apostar no Algarve e que os areais começam a ficar
sem espaço, há quem ainda escolha as sombras das arribas para fugir ao calor

Numa altura em que o calor está a apostar no Algarve e que os areais começam a ficar sem espaço, há
quem ainda escolha as sombras das arribas para fugir ao calor
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SIC

25/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 102470

REACH: -1

Desde o início do ano, a Câmara de Lisboa encaixou mais de 19
milhões de euros em taxas turísticas
Desde o início do ano, a Câmara de Lisboa encaixou mais de 19 milhões de euros em
taxas turísticas

Desde o início do ano, a Câmara de Lisboa encaixou mais de 19 milhões de euros em taxas turísticas
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POSTAL

25/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Taxa turística rendeu até junho €19 milhões às 11 autarquias,
duas delas são do Algarve - Faro e VRSA - Postal do Algarve
Lisboa foi o município com o maior valor de receitas cobradas até ao mês passadoLisboa
foi o município com o maior valor de receitas cobradas até ao mês passado

Entre janeiro e junho, os municípios encaixaram mais de 19 milhões de euros com a cobrança de taxas
turísticas. Segundo o “Diário de Notícias”, os dados revelam uma recuperação de 650% nas
receitas deste imposto face ao mesmo período de 2021. No entanto, este valor ainda se encontra
abaixo do verificado no primeiro semestre de 2019.

Em comparação com os seis primeiros meses de 2019, as Câmaras amealharam menos 13%. Durante
os últimos anos, algumas autarquias suspenderam a taxa e só agora voltaram a retomar a cobrança do
montante aos hóspedes, que varia entre um e dois euros por dia, em alojamentos turísticos, como
alojamentos locais (AL) ou turismos rurais, e estabelecimentos hoteleiros.

Atualmente há 11 Câmaras a tributar as dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico: Braga,
Cascais, Faro, Lisboa, Mafra, Óbidos, Porto, Santa Cruz (Madeira), Sintra, Vila Nova de Gaia e Vila Real
de Santo António. No próximo ano, os Açores juntam-se a esta lista.

Lisboa foi o município com os cofres mais recheados, arrecadando 12,4 milhões de euros até junho. Já
o Porto ocupa a segunda posição a nível nacional com o maior valor de receitas cobradas até ao mês
passado: 4,6 milhões de euros.
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JORNAL SOL

25/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 11000

Turismo ao rubro
De norte a sul do país, os valores de 2019 deverão ser ultrapassados já este ano, sendo
que há regiões que já ultrapassaram. As perspetivas são boas e, se continuar assim,
Portugal volta a ter turismo em pleno.

por Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto

O turismo está ao rubro. E tudo indica que deverá recuperar níveis de 2019, pré-pandemia. De acordo
com os responsáveis contactados pelo Nascer do SOL, até podem mesmo superar esses números.
Depois de dois anos tremidos devido à pandemia, em que o setor ‘sobreviveu’ à custa dos turistas
nacionais, este ano a atividade volta a ganhar um novo fôlego e a juntar aos portugueses há que contar
ainda com quem vem de fora. Uma recuperação que está a ocorrer desde a Páscoa, como refere
Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP). «Pelos níveis de
ocupação a que temos assistido desde a Páscoa e não havendo nada em contrário, acredito que vamos
atingir este ano os níveis de 2019».

O responsável aponta mesmo para taxas de ocupação hoteleira que rondam os 90%/100%. Uma
situação que não o surpreende, pois admite que, várias vezes, já tinha dito publicamente que esperava
que a retoma seria já em 2022. E face a este cenário não hesita: «Estamos em plena retoma e a virar a
página». Acrescentando ainda que «o turismo vai sem dúvida continuar a ser motor da economia
portuguesa».

Também Bernardo Trindade, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), garante que o
setor está a recuperar. «Foram dois anos de uma crise sem precedentes, que nenhum de nós alguma
vez sequer imaginou que iria passar: clientes em casa, colaboradores em casa e, além de não haver
atividade, foi um ambiente profundamente depressivo porque os hotéis existem para receber clientes e
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não para viverem a situação que viveram, em que estavam manifestamente sem movimento. Viemos
desse tempo e agora estamos a viver uma fase diferente, de franca recuperação, mais rápida do que
qualquer um de nós imaginou».

Para já, não se compromete com aumentos de preço, mas lembra que a subida de custos que as
unidades hoteleiras estão a sentir terão de se repercutir nos valores finais. «O que estamos a sentir,
além da falta de recursos humanos, é uma inflação generalizada de toda a cadeia de valor da atividade
hoteleira: gás, luz, cadeia alimentar, prestação de serviços. Tudo aumentou e numa economia de
mercado saudável devemos repercutir no preço ao cliente esse acréscimo, até porque Portugal ao longo
dos últimos anos fez um caminho muito competente, reconhecido internacionalmente e a expectativa do
nosso cliente é que possa ver em função de toda esta dinâmica que referi um aumento do preço. Mas
isso é ilimitadamente? Penso que esta questão de inflação generalizada dos custos de produção, muitos
também justificados pela própria guerra na Ucrânia, terá tendência para de alguma maneira normalizar.
Acho que também os preços de venda tenderão a registar um certo equilíbrio porque entretanto também
outros destinos vão reabrir», salienta.

E os números falam por si. De acordo com último Boletim Económico divulgado pelo Banco de Portugal,
o setor deverá regressar aos níveis pré-pandemia, antecipando em praticamente um ano as anteriores
projeções para a recuperação deste setor. Mário Centeno acenou mesmo com uma «antecipação muito
significativa face aos boletins económicos anteriores», referindo que a «dinâmica do turismo tem
surpreendido favoravelmente nos meses mais recentes, projetando-se o regresso ao nível pré-
pandémico em meados de 2022».

Um cenário que vai ao encontro do que foi defendido por Vítor Costa, presidente do Turismo da Região
de Lisboa. «A taxa de ocupação tem sido boa. Estamos progressivamente a aproximar-nos dos valores
de 2019», mas chama a atenção para o facto de a taxa de ocupação ainda não ter ultrapassado este
valor. «Ainda estamos um bocadinho abaixo, mas cada mês que passa estamos mais próximos».

No entanto, garante que os atuais preços que estão a ser praticados estão acima do que era registado
em anos anteriores. E deixa um recado: «Para quem achava que o turismo ia ficar muito afetado, que ia
demorar muito tempo a recuperar estão a ter uma surpresa porque a recuperação está a ser muito mais
rápida».

Mas também justifica esta tendência. «Estamos a assistir a um efeito da rolha da garrafa de champanhe.
As pessoas estiveram dois anos em casa, sem viajar e fizeram algumas poupanças, agora é natural que
haja uma certa explosão a seguir a isso. Posso dizer até que ficámos um pouco surpreendidos,
pensávamos que ia ser um pouco mais lenta esta retoma. Mas é uma surpresa positiva», refere ao
Nascer do SOL.

Para já, Vítor Costa mostra-se cauteloso em relação ao futuro. Apesar do desejo de viajar reconhece
que a subida das taxas de juro, o aumento da inflação e a guerra na Ucrânia poderão influenciar as
marcações, já que irá penalizar as bolsas dos turistas. «Com a subida dos juros, as pessoas vão ter
encargos superiores, no que diz respeito à habitação ou a outros créditos. Também a guerra na Ucrânia
ainda não está ultrapassada e não sabemos bem o que vai acontecer com o gás, petróleo, cereais,
etc.», mas garante que o turismo tem-se «tornado cada vez mais essencial e o destino Lisboa está cada
vez mais atrativo e mais forte em termos de apelo internacional».

‘Rumo a sul’

E, se antes da pandemia, a grande maioria dos portugueses rumava para sul, este ano a tendência volta
a repetir-se. A garantia é dada pelo presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) ao defender que o
Algarve está a recuperar muito mais rápido do que o que se previa, tendo em comparação os números
registados como o melhor ano de sempre.

«Os dados do Instituto Nacional de Estatísticas mostram que a taxa de ocupação por quarto esteve já
muito próxima de 2019 nos primeiros cinco meses do ano e que tem vindo a recuperar ao longo dos
meses e, em junho, já de acordo com os dados da AHETA, a taxa de ocupação já foi superior a 75,3%»,
diz João Fernandes, acrescentando que todos os indicadores indicam «o Algarve cresceu acima da média
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nacional em hóspedes, dormidas, proveitos e rendimento por quarto disponível».

Quanto aos meses fortes de verão, o responsável garante que, até setembro, a procura está, do ponto
de vista do volume, muito alinhada com os dados de 2019, acenando que, pela primeira vez, desde
2020 estamos perante meses sem restrições.

E avança com números. «Os turistas nacionais escolhem o Algarve como seu destino de férias, cerca de
68%, repartindo a sua escolha nos meses de junho, julho, agosto e setembro». O cenário repete-se
junto dos turistas estrangeiros. «Portugal foi o país europeu que mais rapidamente recuperou as ligações
aéreas. Estamos a assistir a um pico de reservas muito interessantes e a recuperar rapidamente».

No entanto, lembra que o mercado nacional está a concorrer diretamente com outros destinos,
nomeadamente Espanha. Mas ainda assim, afirma que Portugal está a ter apresentar melhores
desempenhos nos vários indicadores face a Andaluzia, Canárias e Baleares. Uma situação que, no seu
entender, mostra que «esta região portuguesa, à semelhança de outras regiões nacionais, está a
destacar-se face às suas congéneres europeias».

Já o mercado externo garante que ainda está abaixo de 2019, mas não se mostra surpreendido com
isso. «O mercado externo está abaixo, porque considerando os dados acumulados, temos de nos
lembrar que, em janeiro, fevereiro e março ainda tínhamos um grande impacto da última vaga covid e
havia um receio latente por parte dos turistas estrangeiros para viajar», acrescentando que a região tem
vindo a recuperar mês a mês.

Os prémios, de acordo com a responsável, também deram ‘um empurrão’ em relação à escolha deste
destino. «O Algarve, mesmo durante a pandemia, conseguiu ser eleito o melhor destino de praia do
mundo pelos chamados Óscares do turismo, melhor destino de golfe do mundo. Portugal continuou a ser
reconhecido internacionalmente um bocadinho na senda daquilo que estava a acontecer até 2019. Toda
essa notoriedade beneficia de procura e isso vemos em todas as regiões»

Quanto ao futuro, João Fernandes reconhece que o cenário económico poderá ditar as escolhas dos
viajantes. «Há que ter em conta o aumento do custo de vida e das perspetivas de novas subidas como
as taxas de juro. Não há dúvida que há um limite para aquilo que cada um pode pagar», lembrando que
os preços têm subido em virtude dos custos de produção. «Dos combustíveis à energia em geral, aos
serviços que são adquiridos para poder disponibilizar serviço, tudo isso aumentou e é repercutido
também no preço ao consumidor. Até agora não estamos a ver uma retração da procura por essa via,
mas obviamente que temos de estar sempre muito atentos a essa realidade e com cuidados redobrados
sobretudo a partir do próximo ano».

Níveis recorde no Alentejo

Também o Alentejo está a registar taxas recorde. «Estamos com taxas muito grandes, as perspetivas
para o verão são ótimas, incluindo o mês de setembro»,garante Vítor Silva, presidente do Turismo do
Alentejo (ERT). O responsável admite mesmo que, em termos de dormidas, os números estão
praticamente iguais em relação a 2019, mas, em termos de proveitos, estão 20% acima, no que diz
respeito ao alojamento. Uma diferença que, de acordo com o responsável, não significa que isso
represente mais lucros para as unidades turísticas, já que os custos de exploração também
aumentaram.

O presidente do ERT diz ainda que este aumento da procura ainda é mais significa no que diz respeito ao
turismo rural. Mas justifica esta tendência: «As pessoas têm procurado muito os espaços aliados ao
turismo rural e isso faz com que estejamos a caminhar para ter o melhor ano turístico de sempre. Neste
momento, somos a única região do país, incluindo as ilhas, que já atingiu os valores de 2019»,
mostrando-se surpreendido com os números, uma vez que, admite que estava à espera que essa
recuperação só se viesse a verificar em 2023 ou em 2024.

«Recuperámos rapidamente. O turismo é um fenómeno espantoso, tem uma elasticidade incrível.
Perdeu-se rapidamente de um dia para o outro, mas também está a recuperar, apesar dos problemas
com a guerra e com os constrangimentos no aeroporto».
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Vítor Silva diz ainda que esta recuperação está a ser feita à custa sobretudo mercado nacional, mas onde
a procura está a ser superior aos números verificados em 2019. «Nas últimas estatísticas havia uma
diferença de 15 mil noites. Estou convencido que vamos recuperar completamente o mercado externo».
Mas apesar do otimismo, reconhece que a taxa de inflação alta e a subida das taxas de juro poderão
afetar o orçamento das famílias portuguesas, ainda assim, acredita que a altura de férias não é sinal de
poupança. «Penso que as pessoas, para as férias de verão, não vão querer poupar», salienta.

Norte acima das expetativas

Para Luís Pedro Martins, presidente Turismo do Porto e Norte de Portugal, não há dúvidas: «As taxas de
ocupação estão claramente acima das expectativas, pois as percentagens estão a rondar os 80%. Para
o mês de agosto, devemos atingir os 90% de ocupação nas unidades hoteleiras», diz ao Nascer do SOL.

Por isso, as perspetivas para o resto da época «são bastante animadoras e a retoma neste momento é
claramente uma realidade, sendo que a este ritmo, esperamos superar inclusive o ano de 2019, que foi o
melhor de sempre».

Já no que diz respeito às nacionalidades, o presidente do Turismo Porto e Norte diz que, no caso dos
portugueses, a região está com subidas na ordem dos 14%  em relação a 2019. Já nos mercados de
proximidade, como Espanha, França e Alemanha, «os números estão muito próximos de 2019». E
acrescenta: «Fruto da nossa abordagem ao mercado britânico, os números indicam que este ano
estamos a registar subidas consideradas deste mercado». E diz ainda que os mercados externos, como
o brasileiro e da Ásia e Pacífico, «ainda não recuperaram totalmente, fruto principalmente dos
constrangimentos em termos de conectividade aérea».

Sendo o verão uma época muito procurada pelos portugueses, Luís Pedro Martins considera que esta
tendência é para manter «pois os portugueses com a pandemia descobriram a nossa região e todas as
suas potencialidades. Durante os confinamentos, as nossas campanhas foram direcionadas
principalmente para o mercado interno  o q se traduziu no crescimento deste mercado».

Questionado sobre se o aumento do custo de vida e as novas subidas de taxas de juro podem trazer
problemas, o responsável é perentório: «Embora estas notícias não sejam animadoras, acreditamos que
não terá influência no curto prazo e que teremos muitos turistas no Porto e Norte».

Mas há alertas: «No entanto,  é algo que nos preocupa e se a guerra na Ucrânia se prolongar por muito
mais tempo é inevitável que traga uma crise económica a juntar já há crise humanitária». Portugal,
defende, beneficia da sua localização geográfica  mas no mundo global,  «ninguém escapa às crises
económicas».

Luís Pedro Martins lembra ainda que os principais desafios para o turismo, neste momento, «são as
subidas dos custos de contexto para as empresas do turismo e principalmente a falta de recursos
humanos que neste momento é o principal drama do setor» e acrescenta que a principal tendência para
o futuro «é a procura por destinos seguros e sustentáveis».
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“A Natureza não tira férias” é a nova campanha da RTA
“A Natureza não tira férias” é o mote da nova campanha do T urismo de Algarve que
pretende sensibilizar os visitantes para um turismo sustentável e chamar a atenção para
as consequências das alterações climáticas no destino.

“A Natureza não tira férias” é o mote da nova campanha do Turismo de Algarve que pretende
sensibilizar os visitantes para um turismo sustentável e chamar a atenção para as
consequências das alterações climáticas no destino.

A campanha arrancou esta semana e prolonga-se até setembro, apelando a que as boas práticas sejam
mantidas por todos, mesmo em período de férias.

Destinada aos turistas que visitam a região, a campanha está disponível em português, inglês e espanhol
e em múltiplas plataformas: outdoors, autocarros, anúncios de imprensa e na rede de postos de turismo
da Região de Turismo do Algarve (RTA). Mas a forte aposta é no digital, onde serão criados três vídeos
de 20 segundos para as redes sociais.

Paralelamente, é disponibilizado um microsite com 12 sugestões sobre comportamentos amigos do
ambiente que devem ser adotados pelos turistas em férias e outras informações sobre a sustentabilidade
no Algarve, inscritas nos documentos orientadores para a adaptação às alterações climáticas (Plano
Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas) e no site algarveadapta.pt. Estas sugestões são
também partilhadas em ecoflyers nos postos de turismo, impressos em papel de sementes que pode ser
plantado depois de lido.

“A necessidade de reforçar um sentimento coletivo de proteção da herança natural dos territórios e da
riqueza da sua biodiversidade é vital. Só criando esta consciência, nos locais e em quem nos visita,
podemos aspirar a manter o Algarve com uma oferta rica e atrativa. A região depara-se com questões
ambientalmente sensíveis que podem influir negativamente, ou até mesmo comprometer, a estratégia
de desenvolvimento do destino. É por isso fundamental consciencializar e encorajar a população a
contribuir ativamente, através das suas ações, para mitigar estas questões. O turismo, como pilar da
economia da região, tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa consciência”, destaca João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
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Esta é apenas a primeira campanha integrada no projeto “Adaptation with Knowledge, Climate Change”,
financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, que tem como principal objetivo melhorar a
resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações climáticas, criando as bases de apoio
necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve
(PIAAC-AMAL).

Além desta que agora começa, estão ainda previstas mais duas campanhas até ao final do ano: uma
dirigida ao setor, também a desenvolver pela RTA, e outra destinada aos residentes da região, a cargo da
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), entidade que juntamente com The Norwegian Association
of Local and Regional Authorities (KS) e a RTA completa o grupo de parceiros deste projeto.

 

(Link)
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