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Universidade Europeia debate “Os desafios da retoma do
Turismo" com a imprensa especializada esta quarta-feira -
TNEWS
TNEWS Agenda

A pandemia instalada gerou uma enorme crise na humanidade, mas também propiciou algumas
oportunidades, nomeadamente mudanças comportamentais, adaptações nas várias áreas de negócio e
alterações na composição do mercado.

Em discussão estarão os desafios e as oportunidades que se colocam à retoma do setor, depois de dois
anos de pandemia. Entre os temas em análise, encontram-se a capacidade de carga dos aeroportos, em
concreto, o aeroporto de Lisboa; a falta de recursos humanos no Turismo e na Hotelaria (pandemia
aumentou os índices de abandono); e o problema da guerra e os seus impactos diretos e indiretos.

“Trata-se de questões com falta de solução à vista, mas sobre as quais gostaríamos muito de ouvir a
opinião dos diretores editoriais dos principais jornais do trade”, refere a Universidade Europeia.

Esta sessão terá como moderadora a Professora Doutora Sofia Almeida e como oradores Pedro
Chenrim (Ambitur), Conceição Antunes (Expresso), Victor Jorge (Publituris), Luís Canto (Presstur), Carina
Monteiro (TNews) e José Luís Elias (Turisver).

Este evento é aberto a toda a comunidade académica e terá lugar na Sala L02 no Campus da Lispolis,
em Lisboa.

1/21



SIC NOTÍCIAS

05/09/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL SÍNTESE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 274120

REACH: -1

Boa Cama Boa Mesa - Junto à ria Formosa, resort Quinta do Lago
celebra 50 anos
Boa Cama Boa Mesa - Junto à ria Formosa, resort Quinta do Lago celebra 50 anos

Boa Cama Boa Mesa - Junto à ria Formosa, resort Quinta do Lago celebra 50 anos
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Companhias aéreas contra pacote climático da UE
Alegam problemas de concorrência
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A subida de preços em Portugal não passa despercebida aos
turistas, ainda assim no Algarve, este terá sido o melhor Verão
de sempre ao nível da procura
A subida de preços em Portugal não passa despercebida aos turistas, ainda assim no
Algarve, este terá sido o melhor Verão de sempre ao nível da procura

A subida de preços em Portugal não passa despercebida aos turistas, ainda assim no Algarve, este terá
sido o melhor Verão de sempre ao nível da procura
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“Os preços praticados até agora [na aviação] vão deixar de
existir”, antevê presidente da SATA
A forte subida do preço dos combustíveis, a necessidade de pagar mais aos
trabalhadores, a sustentabilidade e pressão regulatória são custos que vão encarecer
bilhetes de avião, avisa Luís Rodrigues

“Os bilhetes de avião vão subir de preço. É inevitável”, afirma Luís Rodrigues. O presidente da SATA diz
que há sinais evidentes de que a tendência de aumento que se verifica hoje é impossível de parar. Aliás, o
presidente da Ryanair já veio avisar para isso mesmo.
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No Algarve, este terá sido o melhor Verão de sempre ao nível da
procura
No Algarve, este terá sido o melhor Verão de sempre ao nível da procura

No Algarve, este terá sido o melhor Verão de sempre ao nível da procura
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Turismo de Portugal promove destino ″original e alternativo″ em
Londres
Desde a pandemia de covid-19 que os britânicos olham mais para Portugal como um
destino "original e alternativo" às férias com "sol e praia", afirmou hoje o presidente do
Turismo de Portugal, Luís Araújo, no FTWeekend Festival, em Londres.

Desde a pandemia de covid-19 que os britânicos olham mais para Portugal como um destino "original e
alternativo" às férias com "sol e praia", afirmou hoje o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo,
no FTWeekend Festival, em Londres.

Foi com o objetivo de promover esta imagem que a entidade fez uma parceria com o jornal Financial
Times no FTWeekend Festival, um evento onde escritores, cientistas, políticos, cozinheiros, artistas e
jornalistas protagonizam palestras e debates discutem temas como o clima, ambiente ou cultura.

"Depois destes dois anos de pandemia, aquilo que nós percebemos é que as pessoas queriam coisas
diferentes, originais, alternativas, que tenham uma ligação grande com a componente do planeta, das
pessoas, com a sustentabilidade a servir de chapéu", afirmou Araújo à Agência Lusa.

O evento, destinado a um público de "segmento alto", explicou, é "uma oportunidade para, saindo da
bolha do turismo ou das viagens, associar a marca Portugal (...) às artes, arquitetura, finanças,
tecnologia".

Realizado desde 1916 no parque de Hampstead Heath, no norte de Londres, o FTWeekend Festival atrai
anualmente mais de 3.000 pessoas, sendo o preço do bilhete normal de acesso 119 libras (138 euros).

Entre os oradores e participantes estiveram o empresário e opositor russo Mikhail Khodorkovsky, o
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antigo ministro da Saúde Matt Hancock, a cozinheira Nadiya Hussain ou a decoradora de interiores Lulu
Lytle.

O programa incluiu três painéis dedicados especificamente a Portugal, nomeadamente uma prova de
vinhos portugueses conduzida pelas críticas Jancis Robinson e Julia Harding, um 'workshop' onde o 'chef'
Nuno Mendes, que abriu este ano o restaurante Lisboa em Londres, cozinhou bacalhau à brás e arroz de
marisco, e uma conversa de Luís Araújo com o surfista profissional português Nic Von Rupp sobre as
ondas da Nazaré.

"Queremos mostrar um Portugal diferente, que se preparou durante estes dois anos, e que está mais do
que pronto para receber turistas que procuram destinos alternativos. O Douro, o Porto e Norte foram
das regiões que mais cresceram nos últimos anos, juntamente com a região Centro, o Alentejo e os
Açores", vincou o presidente do Turismo de Portugal.
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Seca. Piscinas municipais no Algarve mantêm-se encerradas em
setembro
Os municípios do Algarve vão manter as piscinas encerradas durante o mês de setembro
para preservar os recursos hídricos, reduzidos pela seca que atinge a região, disse o
presidente da Comunidade Intermunicipal algarvia (AMAL).

"As piscinas vão manter-se encerradas em setembro", afirmou o presidente da AMAL, António Miguel
Pina, esclarecendo à agência Lusa que, por enquanto, os 16 municípios da região decidiram prolongar as
medidas de combate à seca em vigor e que tinham sido adotadas a 15 de julho, até se voltar a analisar
a situação a partir da terceira semana do presente mês.

Entre as medidas adotadas a 15 de julho pela AMAL, está o encerramento das piscinas municipais
públicas em agosto e das fontes ornamentais, a redução dos dias de rega, a paragem da rega dos
espaços verdes públicos relvados ou a sua reconversão por espécies autóctones e com menores
necessidades hídricas.

"Vamos manter as medidas por agora e tentar agendar na terceira semana de setembro uma nova
reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente para avaliar e fazer um ponto de situação dos recursos
hídricos", adiantou ainda o também presidente da Câmara de Olhão.

Quando divulgou as medidas a adotar para fomentar a poupança de água na região em função da
escassez que este recurso regista devido aos efeitos da seca e das alterações climáticas, a AMAL
recordou que algumas já estavam a ser implementadas no terreno e outras iriam ser reforçadas ou
executadas durante as próximas semanas.

O presidente da AMAL, António Miguel Pina, já tinha alertado para as dificuldades que a falta de água pode
causar no distrito, lembrando que, "se o próximo ano hidrológico for igual, a água pode mesmo vir a
escassear nas torneiras dos algarvios, em outubro de 2023".

Além das medidas adotadas, os municípios acordaram também trabalhar para sensibilizar a população
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para a gravidade do problema e para a urgência em reduzir os consumos de água.

Em março, os municípios algarvios já tinham aprovado medidas de combate à seca na região, como a
limitação das regas em espaços verdes ou a sua reconversão com espécies que necessitem de menos
água.

Em simultâneo, autarquias, empresas municipais e empresas concessionárias de exploração e gestão
dos serviços públicos de distribuição de água têm estado a investir no controlo ativo de perdas de água e
na reabilitação de infraestruturas.

A Câmara de Loulé já tinha anunciado, por si, a 19 de agosto, o encerramento até setembro das piscinas
interiores da sede do concelho e de Quarteira, como medida de reforço para poupar água e fazer frente
à seca que afeta o Algarve.

O município algarvio justificou o prolongamento do encerramento das piscinas com "o agravamento da
seca" em Portugal e com o aumento da população no concelho, que "é consideravelmente superior"
durante o verão "em virtude do número de turistas que se encontram de férias".

Além de "prolongar o encerramento das piscinas interiores de Loulé e de Quarteira até ao final do mês de
setembro", o município tinha decidido também "encerrar as piscinas exteriores de Loulé e de Salir às
segundas, terças e quartas-feiras, a partir da próxima segunda-feira, 22 de agosto".
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Municípios do Algarve vão manter piscinas encerradas em
setembro
"As piscinas vão manter-se encerradas em setembro", afirmou o presidente da AMAL,
António Miguel Pina, esclarecendo que os 16 municípios da região decidiram prolongar as
medidas de combate à seca.

Os municípios do Algarve vão manter as piscinas encerradas durante o mês de setembro para preservar
os recursos hídricos, reduzidos pela seca que atinge a região, disse este sábado o presidente da
Comunidade Intermunicipal algarvia (AMAL).

“As piscinas vão manter-se encerradas em setembro”, afirmou o presidente da AMAL, António Miguel
Pina, esclarecendo à agência Lusa que, por enquanto, os 16 municípios da região decidiram prolongar as
medidas de combate à seca em vigor e que tinham sido adotadas a 15 de julho, até se voltar a analisar
a situação a partir da terceira semana do presente mês.

Entre as medidas adotadas a 15 de julho pela AMAL, está o encerramento das piscinas municipais
públicas em agosto e das fontes ornamentais, a redução dos dias de rega, a paragem da rega dos
espaços verdes públicos relvados ou a sua reconversão por espécies autóctones e com menores
necessidades hídricas.

“Vamos manter as medidas por agora e tentar agendar na terceira semana de setembro uma nova
reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente para avaliar e fazer um ponto de situação dos recursos
hídricos”, adiantou ainda o também presidente da Câmara de Olhão.

Quando divulgou as medidas a adotar para fomentar a poupança de água na região em função da
escassez que este recurso regista devido aos efeitos da seca e das alterações climáticas, a AMAL
recordou que algumas já estavam a ser implementadas no terreno e outras iriam ser reforçadas ou
executadas durante as próximas semanas.

O presidente da AMAL, António Miguel Pina, já tinha alertado para as dificuldades que a falta de água pode
causar no distrito, lembrando que, “se o próximo ano hidrológico for igual, a água pode mesmo vir a
escassear nas torneiras dos algarvios, em outubro de 2023”.

Além das medidas adotadas, os municípios acordaram também trabalhar para sensibilizar a população
para a gravidade do problema e para a urgência em reduzir os consumos de água.

Em março, os municípios algarvios já tinham aprovado medidas de combate à seca na região, como a
limitação das regas em espaços verdes ou a sua reconversão com espécies que necessitem de menos
água.

Em simultâneo, autarquias, empresas municipais e empresas concessionárias de exploração e gestão
dos serviços públicos de distribuição de água têm estado a investir no controlo ativo de perdas de água e
na reabilitação de infraestruturas.

A Câmara de Loulé já tinha anunciado, por si, a 19 de agosto, o encerramento até setembro das piscinas
interiores da sede do concelho e de Quarteira, como medida de reforço para poupar água e fazer frente
à seca que afeta o Algarve.

O município algarvio justificou o prolongamento do encerramento das piscinas com “o agravamento da
seca” em Portugal e com o aumento da população no concelho, que “é consideravelmente superior”
durante o verão “em virtude do número de turistas que se encontram de férias”.
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Além de “prolongar o encerramento das piscinas interiores de Loulé e de Quarteira até ao final do mês de
setembro”, o município tinha decidido também “encerrar as piscinas exteriores de Loulé e de Salir às
segundas, terças e quartas-feiras, a partir da próxima segunda-feira, 22 de agosto”.
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Reforço da frota da Portugália para 19 aeronaves “já começou”
Até final de janeiro de 2023 a Portugália conta ter uma frota de 19 aviões, na sequência
de uma alteração à licença já aprovada pela ANAC.

O aumento da frota da Portugália de 13 para 19 aviões Embraer “já começou”, estando em operação
duas das seis novas aeronaves previstas e faltando chegar uma, avançou à agência Lusa fonte oficial da
TAP.

“Dois dos previstos seis novos aviões já estão a voar, três estão em processo de ‘phase-in’ [introdução
gradual] em Lisboa e o último está ainda por chegar”, precisou a TAP numa resposta escrita à Lusa.

Nessa nota – enviada na sequência de questões colocadas pela Lusa após a publicação, na sexta-feira,
em Diário da República de uma alteração da licença da Portugália com vista ao reforço da capacidade e
frota da companhia – a TAP esclarece que, “até ao fim de agosto, a Portugália tinha 15 aviões Embraer
em operação”.

“Em setembro serão 16 e, no final de outubro, 17 aeronaves”, refere, acrescentando que a meta das 19
aeronaves será atingida “até ao final de janeiro de 2023”.

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) publicou na sexta-feira uma alteração na licença da
Portugália, a pedido da companhia, que pode assim aumentar a capacidade e a frota da empresa para 19
aeronaves, segundo um despacho publicado em Diário da República.

De acordo com a ANAC, “tendo a referida empresa [Portugália] requerido a alteração da licença de
exploração de que é titular e, estando cumpridos todos os requisitos exigíveis para o efeito”, a entidade
alterou a licença da companhia.

Assim, a Portugália, do grupo TAP, passa a ter licença para operar “10 aeronaves de peso máximo à
descolagem não superior a 62.000 kg e capacidade de transporte até 146 passageiros” e “nove
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aeronaves de peso máximo à descolagem não superior a 55.000 kg e capacidade de transporte até 122
passageiros”.

Na última alteração à licença, publicada em março do ano passado, em que a transportadora alterou a
sua sede social, o equipamento para o qual tinha licença era “seis aeronaves de peso máximo à
descolagem não superior a 61 t [toneladas] e capacidade de transporte até 133 passageiros” e “nove
aeronaves de peso máximo à descolagem não superior a 52 t e capacidade de transporte até 114
passageiros”, ou seja, 15 aeronaves.

A Portugália avançou no verão com um contrato ACMI, ou seja, um contrato de prestação de serviços
externos, para fazer face às necessidades previstas para o verão, o que é justificado pelo atraso na
entrega de aviões Embraer à empresa.

Numa comunicação, em março, a Comissão Executiva da TAP indicou que, no âmbito do plano de
reestruturação da companhia, está previsto o aumento da frota Embraer da Portugália, “como alavanca
para a retoma da operação”.

No entanto, esta retoma teve um retrocesso perante a pandemia de covid-19, nomeadamente com a
variante ómicron, estando na altura, “novamente fragilizada” pela invasão da Ucrânia pela Rússia e pelo
consequente aumento do preço dos combustíveis.

O processo de entrega dos aviões foi atrasado “pela outra parte” e, por isso, a Comissão Executiva
decidiu “transferir o máximo possível de horas de voo” para a TAP SA, bem como estender o contrato de
dois aviões A319/320 para mitigar o impacto do referido atraso.

Ainda assim, estas medidas “não foram suficientes”, por isso, a companhia optou por recorrer à
contratação externa temporária, ou seja, ao regime ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance’) –
entrega de avião, tripulação, manutenção e seguro, que foi amplamente contestado pelos trabalhadores.
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Bruxelas quer "soluções práticas" no rastreio de passageiros para
evitar novos problemas logísticos nos aeroportos
A Comissão Europeia quer introduzir "soluções práticas" no rastreio de passageiros para
evitar problemas logísticos como os registados este verão em muitos aeroportos da União
Europeia.

A Comissão Europeia sugere a introdução de “soluções práticas” para evitar problemas logísticos como
os registados este verão nos aeroportos da União Europeia (UE), propondo rastreios mais eficazes de
passageiros e aposta em tecnologia para controlos de bagagem.

“A Comissão continua a acompanhar a situação em estreito contacto com as autoridades de segurança
da aviação dos Estados-membros […] e está a explorar com as autoridades dos Estados-membros e a
indústria soluções práticas para acelerar o rastreio dos passageiros e das bagagens de cabina sem
comprometer os níveis de segurança”, refere fonte oficial do executivo comunitário numa resposta
escrita enviada à agência Lusa.

Depois de muitos aeroportos europeus, inclusive o de Lisboa, terem registado nos últimos meses de
verão dificuldades operacionais, a instituição propõe medidas como “preparação dos passageiros para o
rastreio e encorajando os aeroportos a avançar para o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes”.

No que toca à preparação dos passageiros, Bruxelas diz estar em contacto com as autoridades nacionais
e o setor para “melhorar a fase preparatória do processo de rastreio de modo a limitar a necessidade
demasiado frequente de repetir o rastreio e/ou efetuar controlos suplementares”.

“Isto poderia ser conseguido, por exemplo, através do destacamento de pessoal não especializado nas
áreas que se aproximam do ponto de rastreio para orientar os passageiros e recordar-lhes as principais
melhores práticas num processo de rastreio eficiente”, propõe.

Além disso, o executivo comunitário defende, na resposta à Lusa, que os aeroportos avancem com
“tecnologia de maior desempenho que poderia ajudar a melhorar e acelerar o rastreio da bagagem de
cabina nos pontos de controlo”.

“Por exemplo, os aeroportos equipados com sistemas para a deteção automática de explosivos sólidos
e líquidos na bagagem de cabine beneficiariam de uma experiência de rastreio que proporcionasse um
maior rendimento, bem como características de segurança melhoradas”, precisa a instituição.

A posição surge numa altura em que associações europeias de defesa do consumidor receberam, este
verão, centenas de contactos e queixas de passageiros por violação dos seus direitos em situações
como cancelamentos ou atrasos.

A Comissão Europeia garante à Lusa que, “em resposta aos muitos cancelamentos de voos e aos longos
atrasos observados este verão, está a acompanhar de perto a situação e está em estreito contacto
com os organismos nacionais responsáveis pela aplicação dos direitos dos passageiros aéreos e com as
diferentes partes do setor da aviação”.

“O setor foi devidamente informado de que os direitos dos passageiros devem ser respeitados e que
devem ser oferecidas aos passageiros viagens aéreas fiáveis, agradáveis, seguras e protegidas”, salienta.

Antes, numa resposta escrita enviada à Lusa em julho, o executivo comunitário já tinha garantido
“acompanhar de perto a situação” de pressão nos aeroportos da UE, indicando ter pedido aos países
para acelerarem os processos de verificação para facilitar a contratação de pessoal para a segurança.

16/21



Agora, a fonte oficial aponta que “a Comissão está ciente de algumas reações positivas específicas
relativamente à contratação de pessoal adicional de segurança nos aeroportos nos últimos meses”, não
tendo conhecimento de “situações de deterioração em termos de pessoal de segurança disponível”.

O setor da aviação na UE esteve, este verão, sob elevada pressão pela falta de recursos humanos, após
o elevado número de despedimentos devido à pandemia de covid-19, com a retoma mais rápida e
acentuada do que previsto a levar a situações como atrasos, cancelamento e adiamento de voos e
problemas nas bagagens um pouco por todo o espaço comunitário.

Por estes dias, regressam também as discussões suspensas há anos sobre a atualização das regras da
UE relativas aos direitos dos passageiros, após a Comissão Europeia ter avançado com uma proposta
em 2013.

A instituição avança à Lusa que “gostaria de ver [esta proposta de 2013] avançar no Conselho” e que,
apesar de o documento já ter nove anos, “continua a ser adequado aos objetivos, mesmo num
contexto pós-crise”, para melhor informação e assistência aos passageiros.

“A proposta estabelece também um sistema mais equilibrado de compensação financeira em caso de
atrasos”, visando “dar às transportadoras aéreas um tempo razoável para resolver o problema e
encorajá-las a operar o voo, em vez de se limitarem a cancelá-lo”, conclui o executivo comunitário, na
resposta enviada à Lusa.
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Organização de consumidores da UE pede multas para
companhias aéreas que violem direitos
A Organização Europeia de Consumidores defende multas para as companhias aéreas
que não reembolsarem ou não indemnizarem os passageiros europeus nos prazos
previstos na legislação da União Europeia (UE), que poderiam ir até 4% do volume de
negócios.

"Precisamos realmente de reforçar a aplicação das regras da UE e as autoridades nacionais deveriam
poder exercer mais poderes contra as companhias aéreas por más práticas relativamente aos
consumidores e, por isso, numa altura em que se revê o regulamento, defendemos que poderiam ser
criadas sanções dissuasivas", afirma à agência Lusa Steven Berger, responsável jurídico da Organização
Europeia de Consumidores (BEUC, sigla francesa).

De acordo com o especialista em direitos do consumidor desta estrutura europeia, na qual se insere
também a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), uma vez que este tipo de
penalizações ainda não estão previstas nas normas sobre direitos dos passageiros aéreos, "existem
diferentes níveis de sanções na UE e não se prevê algo como acontece com o regulamento de proteção
dos dados, no qual se preveem multas até 4% do volume de negócios" das empresas.

"E poderia equacionar-se esse tipo de medidas, isso seria algo interessante para nós", acrescenta Steven
Berger, condenando aquele que classifica como um "problema estrutural e sistémico" de violação dos
direitos dos passageiros pelas companhias aéreas.

Depois de muitos aeroportos europeus, inclusive o de Lisboa, terem registado nos últimos meses
dificuldades operacionais, adiamentos, cancelamentos e filas, devido à falta de pessoal e de
equipamentos, o responsável da BEUC retrata que neste verão, "à semelhança do que se tem vindo a
registar no setor nos últimos anos, houve enormes problemas com os direitos dos passageiros em
situações como falta de informação aos consumidores sobre encaminhamento, reembolso ou
indemnização, desrespeito sobre os prazos de sete dias para reembolso, além da recente imposição de
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vales".

"É realmente um problema de longa data e este verão apenas confirma uma tendência, agora agravada
por questões como falta de pessoal e greves", sublinha Steven Berger.

Para o responsável, deveria então existir na UE "um enfoque claro na aplicação em geral da legislação"
por parte das autoridades nacionais de defesa do consumidor, pelo que, "se uma companhia aérea por
exemplo não cumprir os diferentes prazos que estão na legislação, poderia enfrentar uma sanção
pecuniária".

Além disso, perante este tipo de situações, Steven Berger sugere a introdução de reembolsos ou
pagamentos automáticos: "As companhias aéreas têm os dados dos clientes e isso poderia ser feito
automaticamente, recorrendo à tecnologia, evitando que os consumidores tenham de fazer uma
solicitação".

A posição surge numa altura em que associações europeias de defesa do consumidor receberam, este
verão, centenas de contactos e queixas de passageiros por violação dos seus direitos em situações
como cancelamentos ou atrasos.

O setor da aviação na UE esteve, este verão, sob elevada pressão pela falta de recursos humanos, após
o elevado número de despedimentos devido à pandemia de covid-19, com a retoma mais rápida e
acentuada do que previsto a levar a situações como atrasos, cancelamento e adiamento de voos e
problemas nas bagagens um pouco por todo o espaço comunitário.

A BEUC é a entidade coordenadora de uma rede europeia de 46 organizações de consumidores
independentes de 32 países, entre as quais a DECO, representando estes organismos perante as
instituições da UE e defendendo os interesses dos consumidores europeus.

19/21



SAPO

03/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34000

Associações da UE receberam centenas de contactos e queixas
durante o verão por caos na aviação
As associações europeias de defesa do consumidor receberam, este verão, centenas de
contactos e queixas de passageiros por violação dos seus direitos em situações como
cancelamentos ou atrasos, acusando as companhias aéreas de não respeitarem as
regras comunitárias.

Dados da Euroconsumers, uma organização europeia que junta cinco estruturas de defesa do
consumidor, como a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), indicam que, em
julho e agosto, registaram-se centenas de contactos de passageiros aéreos às estruturas em Portugal,
Espanha, Bélgica e Itália por questões como cancelamentos, atrasos, problemas com bagagens e
impossibilidade de contactar as companhias aéreas, sendo a transportadora Ryanair uma das mais
visadas.

Dados da Euroconsumers enviados à agência Lusa revelam que, no caso de Portugal, a DECO recebeu
247 contactos — incluindo por telefone, correio e na plataforma ‘online’ Reclamar — no mês de julho,
aos quais acrescem 354 contactos em agosto (até à passada segunda-feira), num total de 601 este
verão.

Segundo os dados da DECO, a TAP foi a principal visada (483 contactos), seguindo-se a Easyjet (54) e a
depois a Ryanair (17).

No total, registaram-se em Portugal 308 contactos sobre cancelamentos, 197 sobre atrasos e 30 sobre
bagagem perdida, sendo estes os principais problemas relatados pelos consumidores portugueses, aos
quais a DECO respondeu com informações sobre os direitos dos passageiros e sobre formas de
reclamação e de defesa.

Depois de muitos aeroportos europeus, inclusive o de Lisboa, terem registado dificuldades operacionais,
adiamentos, cancelamentos e filas, devido à falta de pessoal e de equipamentos, os dados da
Euroconsumers facultados à Lusa retratam uma situação semelhante em vários países da UE, como em
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Espanha, onde a Organização de Consumidores e Utilizadores (OCU) diz ter tido mais de 800
reclamações referentes aos serviços aéreos em julho, com os principais problemas relatados a serem
cancelamentos (374), cláusulas abusivas ou reembolsos (172), atrasos (123), problemas com
bagagens (98), modificações de reservas (88) e recusas de embarque (32).

De acordo com a OCU, as principais empresas mencionadas foram a Ryanair (202), Vueling (134) e
Iberia (96).

Já a organização belga Test Achats teve em julho e agosto (até à passada segunda-feira) um total de
712 casos, com as principais questões denunciadas a serem cancelamentos de voo (231), atrasos (75),
bagagens quebradas (62), rutura de contratos (54) e dificuldades em contactar a companhia aérea (49),
sendo as transportadoras aéreas mais visadas a Ryanair (211), a Brussels Airlines (72) e a TUI (16).

Dados do projeto CICLE, que junta a UCO e a associação italiana Altroconsumo, revelam um “aumento
das queixas sobre bagagens e queixas sobre atrasos quase duplicou” no verão, não apenas na aviação,
mas também noutro tipo de transportes, de acordo com a Euroconsumers.

O setor da aviação na UE esteve, este verão, sob elevada pressão pela falta de recursos humanos, após
o elevado número de despedimentos devido à pandemia de covid-19, com a retoma mais rápida e
acentuada do que previsto a levar a situações como atrasos, cancelamento e adiamento de voos e
problemas nas bagagens um pouco por todo o espaço comunitário.

A Euroconsumers é uma organização sem fins lucrativos que junta cinco organismos nacionais de
consumidores da UE, entre os quais a DECO, representando mais de 1,5 milhões de pessoas para
garantir a segurança e justiça no mercado europeu.

21/21


