
CORREIO DA MANHÃ

14/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7071

REACH: 126935

Britânicos com esperança de férias em Portugal em risco de não
o poderem fazer
Estado de calamidade a vigorar até 30 de maio, que impede viagens não essenciais, pode
impedir turistas britânicos de gozar descanso em terras lusas.

O estado de calamidade em Portugal mantido pelo Governo até dia 30 de maio está a ser notícia nos
meios de comunicação britânicos devido à desilusão dos turistas que esperavam gozar os seus dias de
descanso em terras lusas. Após o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, ter colocado o nosso
país na lista verde para viagens não essenciais, muitos foram os turistas britânicos a marcar férias em
Portugal, mas o anúncio do Governo português pode impedi-los de cumprir as férias desejadas.  Devido
à pandemia de Covid-19, atualmente as viagens não essenciais do Reino Unido em Portugal ainda não
são permitidas. De acordo com o jornal Times, "um alto funcionário português" disse que, "se não
resolverem a alternativa, milhares de visitantes britânicos serão recusados ??no aeroporto, o que não é
um bom cenário".  O Algarve é um dos destinos favoritos dos turistas britânicos e o Porto, devido à final
da Champions, a 29 de maio, também era uma das cidades portuguesas desejadas para este verão.
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PÚBLICO

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 3715

REACH: 15000

Acesso dos turistas do Reino Unido a Portugal depende de
mudança na lei
Medidas restritivas do tráfego aéreo, em vigor até final do dia 16, só permitem viagens
essenciais entre o Reino Unido e Portugal
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AMBITUR

14/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

Alojamento local com queda de 70% no segundo confinamento |
Ambitur
No 1º trimestre de 2021, período que coincide com o segundo confinamento geral devido
à Covid-19, foram vendidas cerca de 6.900 noites de Alojamento Local (AL) no Porto e
8.000 em Lisboa. Em ambos os casos, trata-se de uma descida de 70% face ao 2º
trimestre de 2020, quando foi imposto o primeiro confinamento, e estabelece novos
mínimos de mercado. A atividade praticamente inexistente traduziu-se num volume de
negócios de €431,7 mil no Porto e de €556,8 mil em Lisboa, ambos com quedas de cerca
de 75% face ao 2º trimestre de 2020.

No 1º trimestre de 2021, período que coincide com o segundo confinamento geral devido à Covid-19,
foram vendidas cerca de 6.900 noites de Alojamento Local (AL) no Porto e 8.000 em Lisboa. Em ambos
os casos, trata-se de uma descida de 70% face ao 2º trimestre de 2020, quando foi imposto o primeiro
confinamento, e estabelece novos mínimos de mercado. A atividade praticamente inexistente traduziu-se
num volume de negócios de €431,7 mil no Porto e de €556,8 mil em Lisboa, ambos com quedas de
cerca de 75% face ao 2º trimestre de 2020.

Também a taxa média de ocupação e o RevPAR atingiram patamares mínimos, refletindo a nova
paralisação do mercado. No Porto, a ocupação média do AL no 1º trimestre de 2021 foi de 5%,
comparando com os 8% do 2º trimestre de 2020. O RevPAR na Invicta atingiu 3€, metade dos 6€
registados no 2º trimestre de 2020. Em Lisboa, a ocupação média no AL foi de 6%, quando no anterior
confinamento tinha ficado em 7%, ao passo que o REvPAR se fixou em 4€, comparando com os 6€ do
2º trimestre de 2020.

A diária média mantém-se no padrão habitual do mercado para o 1º trimestre do ano, atingindo os 70€
em Lisboa e os 63€ no Porto.

Do lado da oferta, observa-se uma clara retração face à paralisação da procura, contabilizando-se
menos 2.100 apartamentos T0 e T1 ativos no AL no Porto entre os dois confinamentos, ao passo que
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em Lisboa esse decréscimo é de 3.550 fogos. No 1º trimestre de 2021 contabilizavam-se cerca de
2000 fogos T0 e T1 ativos em AL no Porto e outros 2.000 em Lisboa.

Os dados de desempenho do Alojamento Local são apurados pela Confidencial Imobiliário no âmbito do
SIR-Alojamento Local. Em termos de oferta, consideram-se como ativos os fogos T0 e T1 com registo
de Alojamento Local, listados nas plataformas de reserva e que exibem uma atividade de ocupação
regular.

5/60



DIÁRIO IMOBILIÁRIO

14/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3785

REACH: -1

Cerca de 2000 hóteis vão abrir na Europa nos próximos 4 anos -
Diário Imobiliário
Há 1.955 unidades hoteleiras em toda a Europa em vias de conclusão. Mercados do Reino
Unido e da Alemanha lideram. Portugal tem 42 novos hotéis com 7.079 quartos a abrir a
curto prazo.

De acordo com a base de dados de construção TopHotelProjects, há 1.955 unidades hoteleiras em toda
a Europa em vias de conclusão a curto prazo, com os mercados do Reino Unido e da Alemanha a
mostrarem-se particularmente activos.

Cerca de 1.955 hotéis com um total de 327.942 quartos estão em obras em toda a Europa, referem os
analistas da publicação especializada.

Aberturas de hotéis na Europa por ano

Segundo a publicação, 2021 vai ser um ano movimentado para o mercado hoteleiro europeu com 639
inaugurações projectadas, num total de 96.482 quartos.

Para os analistas, o elevado número de aberturas previstas explica-se em grande parte pelos adiamentos
que muitos projectos sofreram em 2020 com o despoletar da crise pandémica.

Em 2022, são 425 as unidades previstas para serem inauguradas, com 71.779 quartos. No ano seguinte
são 254 hotéis, numa oferta global de 45.243 quartos e, em 2024, o volume de unidades em pipe-line é
de 637 unidades, com 114.438 quartos .

Dos 1.955 novos hotéis da Europa previstos para abrirem nos próximos quatro an os, mais de dois
terços (1.396 ) são de quatro estrelas; enquanto o terço restante (559 hotéis) têm a categoria de cinco
estrelas.

Do total de unidades previstas para abrir no próximo quadriénio, o Reino Unido lidera com 488 projectos
70.531 quartos.

A Alemanha ocupa o segundo lugar entre os mercados nacionais em crescimento com 369 projectos em
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curso e 58.036 quartos, seguida pela França, com 127 unidades e 20.370 quartos adicionais.

A Itália receberá 98 novos hotéis com 13.874 quartos, enquanto 90 unidades com 17.092 quartos
estão previstos para abrirem em a Espanha. A plataforma internacional de informação sobre projectos
novos e em curso na indústria hoteleira em todo o mundo, revela que Portugal tem, em fase de abertura
para 2021 e 2022, o número de 42 novos hotéis com 7.079 quartos.
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JORNAL DO ALGARVE

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

João Rodrigues é o primeiro algarvio a vencer a prova
O português João Rodrigues (W52-FC Porto) tornou-se no primeiro algarvio a ganhar a
Volta ao Algarve em bicicleta, ao ser segundo na quinta e última etapa da 47ª edição da
prova, no domingo, no alto do Malhão, ganha pelo francês Élie Gesbert (Arkéa Samsic)
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VIDA ECONÓMICA

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

Redes regionais impulsionam atividade turística
4º FÓRUM DE TURISMO “VISIT BRAGA” PROMOVE A COOPERAÇÃO ENTRE OPERADORES
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JORNAL DO ALGARVE

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Ocupação de hotéis em abril caiu 91,2% em relação a abril de
2019
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve (AHET A) anunciou
esta semana que, relativamente a 2019, o mês de abril de 2021 apresentou uma taxa de
ocupação global média/quarto de 5,7%, -91,2% abaixo do valor registado em 2019
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JORNAL DO ALGARVE

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Albufeira é “campeã nacional” de praias com bandeira azul
O Município de Albufeira congratulou-se esta semana por ser o primeiro município
português no número de praias com bandeira azul, com a totalidade das 26 praias do
concelho a obter o galardão, a que se junta a bandeira atribuída à Marina
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JORNAL DO ALGARVE

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO PRUDÊNCIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Mais Ferrovia propõe dois metropolitanos de superfície
Um metro de superfície entre Faro e VRSA e de um outro de Estômbar a Lagos é a
solução de curto prazo para a linha do Algarve preconizada pelo algarvio Movimento Mais
Ferrovia
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JORNAL DO ALGARVE

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO PRUDÊNCIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

CCDR quer linha de elétrico a ligar Faro ao aeroporto
O presidente da CCDR Algarve sustentou esta semana que a zona central da região
deverá ter uma linha de elétrico (tram train) que faça a ligação da atual estação da CP no
centro de Faro ao aeroporto, universidade, Parque das C idades (ou Patacão) e Loulé
(além do futuro Hospital Central)
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JORNAL DO ALGARVE

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO PRUDÊNCIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Abertura britânica dá esperança a hotéis portugueses
A prevista inclusão de Portugal na "lista verde" de corredores aéreos do Reino Unido
provocou um imediato aumento exponencial das reservas de cidadãos daquela origem
nos hotéis algarvios
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JORNAL ECONÓMICO

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 10000

Passaporte para a mobilidade
Por: Eduardo Teixeira
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CORREIO DA MANHÃ

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Costa Silva diz que a “retoma económica ainda vai demorar”
A “retoma económica em Portugal ainda vai demorar”, disse o presidente da Comissão
Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)
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EXPRESSO

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 34

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2555

REACH: 58000

Groundforce: daqui não saio, daqui ninguém me tira
Por: Carlos Pereira, Economista, deputado e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS
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CORREIO DA MANHÃ

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Turismo do Algarve pede vacinação
A Associaçao da Hotelaria de Portugal (AHP) defende a vacinação prioritária de
profissionais do turismo e toda a população do Algarve, enquanto principal destino
turístico nacional
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JORNAL ECONÓMICO

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO BARROS

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

Exposição ao turismo ainda é um risco, avisa Bruxelas, mas
sector está esperançoso
Apesar de reconhecer um impacto mais limitado do segundo confinamento no sector, a
Comissão Europeia identifica a incerteza no turismo internacional como um risco para o
crescimento em 2021
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JORNAL DE NOTÍCIAS

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOANA AMORIM

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Peritos propõem mais desconfinamento, mas com máscara |
Maiores de 55 anos já podem agendar vacina | Breves
Plano pedido por António Costa já foi entregue | Promessa de conclusão do processo dos
mais de 60 anos para a semana permite antecipar plano | Mais de 700 autotestes
positivos ou inconclusivos | T rabalhadores das lojas do cidadão já estão a ser testados |
AHP defende vacinação de profissionais do turismo

29/60



30/60



JORNAL DE NOTÍCIAS

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • NUNO A. AMARAL

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Final de sonho no Dragão mas quase sem turismo
Doze mil adeptos ingleses em “bolhas” sanitárias chegam ao Porto e voltam para casa no
dia do jogo entre Man. City e Chelsea
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EXPRESSO

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • VÍTOR ANDRADE

FAV: 4

AVE: € 6075

REACH: 58000

“As cidades, tal como as pessoas e as empresas, têm de “fazer
pela vida”
Entrevista a José Poças Esteves, Presidente da SaeR
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EXPRESSO

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • SÓNIA M. LOURENÇO

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

Pandemia abranda, PIB acelera
Indicadores apontam forte recuperação com o desconfinamento e há boas expectativas
para o verão. Mas impacto do fim dos apoios gera receios
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EXPRESSO

14/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Groundforce - Decisão da insolvência demora e salários de maio
estão em risco | TAP - À espera dos €462 milhões, com a
tesouraria a acabar
Groundforce - Decisão da insolvência demora e salários de maio estão em risco | T AP - À
espera dos €462 milhões, com a tesouraria a acabar
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TVI

13/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 101482

REACH: -1

Os hotéis do Algarve registaram um aumento significativo de
reservas de turistas britânicos
Os hotéis do Algarve registaram um aumento significativo de reservas de turistas
britânicos

Os hotéis do Algarve registaram um aumento significativo de reservas de turistas britânicos
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CNBC

13/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • ECONOMY

PAÍS • REINO UNIDO

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Portugal’s hotels see huge spike in booking requests after UK
gives green light on international travel
Portugal’s largest hotel chain, Pestana, said demand jumped 250% since Friday and rose
by 475% in external booking operators.

LONDON — The tables have turned for the Portuguese hotel industry on one announcement. 

The U.K. government said on Friday that from May 17 travelers from England will not need to quarantine
when returning from Portugal. They will have to take a Covid PCR test within two days of their arrival in
the U.K.— but this is a much simpler process compared to the rules applied to other destinations. 

Though rules might change depending on how the epidemiological situation develops, U.K. tourists were
quick to jump on the opportunity to book a vacation abroad.

It’s been “absolute madness in terms of (booking) requests,” Katya Bauval, executive director of sales at
the Vila Vita Parc hotel in the Algarve, south of Portugal, told CNBC over the phone.

She said that “bookings literally tripled in demand since Friday.”

Portugal’s largest hotel chain, Pestana, has experienced a similar rush for reservations. “There’s been a
very substantial increase in bookings,” Jose Theotonio, CEO of Pestana Hotel Group, told CNBC on
Wednesday.

Pestana said demand jumped 250% since Friday and rose by 475% in external booking operators.
Consumers are mainly opting for places in the Algarve and Porto Santo, a small island in the archipelago
of Madeira.

The preference of consumers is “clearly sunny destinations,” Theotonio said.
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Portugal also appeared to benefit from the inclusion of relatively few other popular European vacation
destinations on the U.K.’s least restricted “green list.”

Spain, Italy and Greece — just to name some of the other competing destinations in the south of Europe
— have not yet been added to the U.K.‘s top traffic light list. Instead, these countries have been left on
the U.K.’s “amber” list, meaning that if U.K. tourists travel to Spain, Italy or Greece they will then be
required to self-isolate for 10 days on returning home.

“It was to Portugal’s advantage that Greece, Spain aren’t on the list,” Bauval said.

‘Motivated other bookings’
Portugal has become a hotspot for international visitors in recent years. In 2019, the country welcomed
24.6 million visitors — a 7.9% growth from the previous year, according to the country’s national
statistics office.

The U.K. represented the biggest market for tourist stays in Portugal, accounting for 18.8% of the total
number of nights in the country. This was followed by Germany, which was 12.3% of the total stays, and
Spain, which accounted for 11%.

But the country’s tourism industry came to a complete halt in the wake of the coronavirus. The summer
season experienced a later start in 2020 and continued at a much slower pace compared to previous
years. Portugal was also forced to introduce a second lockdown at the start of 2021 due to a sharp
increase in the number of Covid infections, but the strict measures have now been eased.

“This signal from the British government has motivated other bookings,” Theotonio also said, noting that
the recent surge in demand has also come from tourists in Germany, Spain and the domestic market
too.

U.S. tourists will take longer to come back
There’s also a common feature in recent hotel bookings: its immediacy. Visitors have mainly been
booking a stay for May and June.
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This type of booking is “even more important,” according to Theotonio as it reduces the likelihood that
people will need to cancel their plans.

Portugal has also attracted many non-EU visitors in recent years. In 2019, there was a jump of 21.3% in
the number of stays from American tourists; a 16.8% increase from China; and a rise of 14.9% from
Brazil.

But this demand will take longer to come back.

“We feel it will take some time,” Bauval said, explaining how Vila Vita Parc had to shift its focus in the
wake of the coronavirus pandemic to attract more Europeans. 

This is despite the announcement from European Commission President Ursula von der Leyen that
vaccinated Americans will be able to visit Europe this summer.

“We don’t have illusions,” Theotonio said, expecting only a “gradual” return to pre-pandemic activity
lTourists pull luggage as they walk towards a hotel at Villamoura beach in Villamoura, Algarve region,
Portugal.

(Link)
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DN

13/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 169

REACH: 81591

AHP quer vacinação prioritária de profissionais do turismo e
população algarvia
A Associação da Hotelaria de Portugal lembra que a economia do Algarve depende do
turismo.

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) defendeu esta quinta-feira a vacinação prioritária de
profissionais do turismo e toda a população do Algarve, enquanto principal destino turístico nacional, cuja
economia depende largamente daquela atividade.

"A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) considera que a região algarvia, principal destino turístico
nacional cuja economia depende largamente da atividade, deve ter prioridade no plano de vacinação para
a covid-19", disse a associação, em comunicado, acrescentando que a "proposta não se circunscreve
aos profissionais de turismo, mas a toda a população".

A AHP entende que a região algarvia precisa de uma rápida retoma da atividade turística, da qual depende
fortemente a sua economia, por forma a garantir a manutenção de empresas e de postos de trabalho,
tendo, para isso, apresentado hoje à task force do plano de vacinação contra a covid-19 a proposta de
vacinação prioritária para os habitantes e trabalhadores daquela geografia.

A associação lembra que o Algarve é responsável por cerca de 33% das dormidas de estrangeiros em
Portugal, com proveitos globais superiores a 1.200 milhões de euros (dados do Instituto Nacional de
Estatística referentes a 2019).

"O avanço na vacinação dos residentes e profissionais do turismo da região portuguesa mais visitada por
nacionais e internacionais terá seguramente um impacto positivo na procura, permitindo acelerar a
recuperação da atividade e da economia da região, que assenta fundamentalmente no turismo: são
milhares de empresas e postos de trabalho que dele dependem", considerou, na mesma nota, o
presidente da AHP, Raul Martins.

A Madeira iniciou recentemente o processo de vacinação dos profissionais de turismo, que deverá estar
concluído até ao final deste mês, à semelhança de outros destinos como a Grécia e as Ilhas Maurícias,
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que definiram estes profissionais como prioritários, aponta a AHP.

"A nossa proposta vai mais longe, porque, como principal região turística do país, especialmente no
verão, é importante assegurar a segurança e proteção de toda a população com a maior brevidade, por
um lado, e afirmar o Algarve perante a concorrência com outros destinos, que é feroz, como um destino
seguro", salientou Raul Martins.

A AHP pede, assim, o reforço e a aceleração da vacinação naquela zona do país onde vivem cerca de
400.000 pessoas e cujo processo, diz, está relativamente mais atrasado do que no resto do país.

Segundo dados do Eurostat divulgados em abril, o Algarve foi a região portuguesa que registou a maior
taxa de desemprego em 2020, atingindo os 8,4%, seguido da Madeira e da Área Metropolitana de
Lisboa.

A AHP refere ainda dados do Observatório das Desigualdades, que publicou recentemente o estudo
"Desemprego em 2020 - Impactos da Pandemia, Mapeamentos e Reflexões", que concluiu que "o
Algarve é a região do país onde a pandemia está a ter um impacto absolutamente desproporcional,
explicado em grande medida pelo facto de a região ser muito dependente da atividade turística, com
particular destaque para o concelho de Albufeira".
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AL: Reservas na GuestReady disparam 742% com entrada de
Portugal na 'lista verde' do Reino Unido - Diário Imobiliário
A GuestReady viu a procura em Portugal disparar entre hóspedes britânicos, num
aumento de 742% face à semana anterior de reservas após divulgação da "lista verde".

A GuestReady, maior fornecedora de alojamento local em Portugal após aquisição da The Porto
Concierge em 2021, viu a sua procura em Portugal disparar entre hóspedes britânicos tendo observado
um aumento de 742% face à semana anterior de reservas após divulgação da "lista verde".

Portugal é, há já muito tempo, um destino de eleição para os britânicos, e a recente divulgação da “lista
verde” demonstrou que a vontade de regressar se mantém elevada entre os cidadãos do Reino Unido.
Após referida comunicação, e de modo a responder à crescente procura no Verão, companhias aéreas
como a RyanAir e a EasyJet decidiram aumentar a sua capacidade, com 195 000 lugares adicionais.

A inclusão de Portugal na referida lista desencadeou igualmente um destacado aumento da procura por
alojamento local. No caso da GuestReady, como explica Rui Silva, Diretor Executivo em Portugal, foi
observado "um aumento da procura do Reino Unido a partir de 3 de Maio, resultado do crescente
optimismo de ver Portugal na “lista verde”.

"Após a comunicação oficial, as reservas dispararam e não abrandaram desde então, o que reforça o
nosso otimismo para esta temporada de Verão. Estamos no caminho certo para chegar a resultados
semelhantes aos de 2019”, reforçou ainda o responsável.

Embora as reservas de cidadãos britânicos tenham representado apenas 4% do total de reservas
GuestReady em Portugal durante os primeiros quatro meses de 2021, este número subiu para uns
impressionantes 24% após a já referida divulgação oficial.

Tal crescimento, esclarece ainda a empresa, revela-se ainda mais significativo uma vez que a maioria das
1000 unidades de alojamento local da GuestReady está localizada no Porto e em Lisboa, sendo que os
turistas do Reino Unido são geralmente conhecidos por preferirem o Algarve.

“Embora o Algarve seja há muito tempo um destino de eleição para os viajantes britânicos, Lisboa e
Porto têm vindo a ganhar fama na última década. Ambos oferecem uma mistura ímpar de cultura, boa
comida e praias maravilhosas ”, completa Rui Silva.
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Sobre esta evolução, Alexander Limpert, Co-Fundador e CEO da GuestReady congratula-se com
a recente comunicação por parte do governo britânico e sublinha que “Portugal é um dos nossos
principais mercados, onde temos investido significativamente. É um destino de Verão cobiçado e
esperamos uma recuperação mais rápida do que os hotéis, já que muitos viajantes preferem
acomodações alternativas dada a maior privacidade e controle sanitário".

"A título pessoal, como residente no Reino Unido, estou ansioso por poder viajar para Portugal em
breve”, remata Limpert.

Recorde-se que a GuestReady iniciou as suas operações em Portugal em 2018, com a convicção de que
este país se tornaria um próspero mercado para o alojamento local na Europa. Após três anos de
crescimento orgânico, duplicou a sua presença no início deste ano ao adquirir a The Porto Concierge
tornando-se a maior empresa de alojamento local em Portugal.
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Os hotéis do Algarve registaram um aumento significativo de
reservas de turistas britânicos
Os hotéis do Algarve registaram um aumento significativo de reservas de turistas
britânicos

Os hotéis do Algarve registaram um aumento significativo de reservas de turistas britânicos
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Restauração e alojamento. Há melhorias mas cenário ainda é
preocupante
O alívio das restrições trouxe alguma esperança aos empresários da restauração e do
alojamento turístico, mas os problemas do passado ainda são uma realidade e são
milhares as empresas que não vão conseguir recuperar para já. Muitas insolvências estão
em cima da mesa. AHRESP e Pro.var mostram-se preocupadas com a situação.

Há mais de um ano que os setores do alojamento e restauração enfrentam sérias dificuldades
económicas e de sobrevivência. Mas dois confinamentos depois e com várias mudanças de horários pelo
meio, parece que a luz ao fundo do túnel começa a aproximar-se. Pelo menos, é isso que revela o mais
recente inquérito da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) relativo ao
mês de abril ao concluir que “as empresas da restauração e similares e do alojamento turístico
registaram melhorias na atividade com o avançar do plano de desconfinamento”.

O otimismo existe, no entanto, a associação admite que “a situação ainda é preocupante”, até porque,
para trás, está “mais de um ano com enormes prejuízos”.

Mas vamos a números. Em abril, apesar das melhorias, 26% das empresas de restauração continuam a
manter intenções de requerer insolvência. Do lado do alojamento, o número é mais pequeno mas, ainda
assim, chega aos 11%.

A ditar esta intenção das empresas estão as fracas receitas conseguidas até então bem como as
previsões de que não vão conseguir suportar todos os encargos decorrentes do novo normal
funcionamento.

Ainda do lado da restauração, 52% das empresas revela que a quebra de faturação do mês de abril foi
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acima dos 40%. Uma perda que não permitiu que 11% conseguisse pagar salários. Outras 11% apenas
o fizeram de forma parcial.

Face a esta realidade, 40% das empresas inquiridas dizem já ter efetuado despedimentos deste o início
da pandemia. Destas, 59% reduziram até 25% os postos de trabalho a seu cargo e 7% assumem que
não vão conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do mês de junho.

A falta de apoios é também uma realidade para ainda muitas empresas. Sem mais apoios a fundo
perdido, 31% diz que não vai conseguir manter o negócio a funcionar.

Números ainda alarmantes que mostram um retrato preocupante de um setor que não está muito longe
do setor do alojamento turístico, onde 19% das empresas está com a atividade suspensa.

Em relação ao mês em análise, 43% não registou qualquer ocupação, ao passo que 27% não foram
além dos 10% de ocupação. Para este mês as perspetivas também não são as melhores: 32% das
empresas estimam uma taxa de ocupação zero, e 28% das empresas perspetivam uma ocupação
máxima de 10%.

O inquérito da AHRESP revela também que, uma vez que as empresas não conseguem suportar os
normais encargos da sua atividade, 11% pondera a situação limite de insolvência. É que para 40% das
empresas inquiridas, a quebra de faturação do mês de abril foi acima dos 90%.

Face às quebras pesadas na faturação, 22% dos empresários não conseguiram pagar os ordenados de
março e 5% fê-lo parcialmente.

Ao nível do emprego, 30% das empresas já efetuaram despedimentos desde o início da pandemia.
Destas, 25% reduziram em mais de 50% os postos de trabalho a seu cargo. 4% das empresas
assumem que não vão conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do mês de junho.

É preciso atingir objetivos A AHRESP não tem dúvidas: “Estas atividades económicas são fundamentais
para a economia do país” e, por isso, “a reabertura contribui para uma desejável retoma”. No entanto, é
necessário que sejam atingidos, na opinião da associação, quatro objetivos.

Um deles é a confiança, uma vez que é preciso que os clientes precisam de a ganhar para regressar aos
estabelecimentos. Segue-se o consumo “massivo e universal, que deve ser incentivado”. Mas não só. A
AHRESP fala ainda no capital “através de apoios mais robustos, que permitam a manutenção dos
negócios, contribuindo para a desejável retoma económica” e na coragem “já demonstrada e que deve
ser mantida, perante os efeitos da crise que atravessámos e das suas consequências no futuro”.

O presente é favorável para estes setores mas a associação lembra que há ainda “um longo e doloroso
caminho a percorrer, para a recuperação da débil situação em que tecido empresarial do Canal HORECA
mergulhou”.

Recuperar 100 mil postos de trabalho perdidos Os números do desemprego anunciados pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE), não deixam margem para dúvidas: a restauração, similares e alojamento
turístico tinham um total de 221400 postos de trabalho. Este dado representa uma redução homóloga
de 31,4% face ao 1º trimestre de 2020. Face a esta “realidade dramática”, a AHRESP reitera a
“imperiosa necessidade que tem vindo a defender desde a primeira hora: o reforço e continuidade dos
apoios a fundo perdido às empresas das nossas atividades, nomeadamente para a manutenção dos
postos de trabalho”. Até porque, defende a associação, sem este apoios “continuaremos a assistir a
uma destruição massiva de emprego e de empresas”.

A AHRESP defende ainda que é importante que os apoios sejam adequados à estrutura empresarial das
atividades económicas,” esmagadoramente de micro dimensão (mais de 95%), e que sejam concedidos
de forma direta, ágil e simplificada”.

Empresários “em pânico” Também preocupada com a situação da restauração é a Associação Nacional
de Restaurantes, a Pro.var, ao alertar para os “inúmeros empresários em pânico” por verem os apoios
terminarem, apesar do alívio das restrições.
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A associação nota uma pequena recuperação mas diz que se notam várias disparidades. E justifica:
“Para os estabelecimentos localizados em centros comerciais, zonas de alta densidade nas grandes
cidades e zonas turísticas, a retoma ainda não se verifica”, defende Daniel Serra, presidente da Pro.var.
“A pandemia provocou alterações nos hábitos de consumo, a ida aos centros comerciais faz-se em
versão acelerada, os clientes dispensam menos tempo de compra nesses locais, por sua vez, o
teletrabalho retirou os habituais e fieis clientes dos centros das cidades, e as zonas turísticas aguardam o
regresso dos turistas”, diz ainda o responsável.

Também a associação realizou um inquérito junto do setor e revela que, no mês de abril, cerca de dois
em cada três estabelecimentos (66,4%), localizados nessas áreas ponderam apresentar pedidos de
insolvência ou estão em situação de falência.

E lembra que em dificuldade encontram-se os restaurantes de rua, em zonas de baixa densidade. No
entanto, os dados não mostram uma incidência tão marcada de insolvências e falências, onde um em
cada quatro estabelecimentos se encontra nestas circunstâncias. “É o próprio Governo que reconhece
que o setor do turismo teve uma perda só em 2020 de 10 mil milhões de euros. Decorridos agora 15
meses, estima-se agora que esse valor poderá atingir ainda este mês perdas na ordem dos 15 mil
milhões de euros”, diz a entidade.

Por isso, a associação defende que os apoios até agora concedidos, a fundo perdido “são ainda assim
muito insuficientes, pois não refletem minimamente estas perdas, ficando muito aquém do necessário”, o
que leva a que milhares de empresas estejam “em extremas dificuldades”.

Daniel Serra alerta que os três meses de verão não vão ser suficientes para reequilibrar perdas e garantir
estabilidade financeira. “Antevemos uma catástrofe, económica, financeira e social no setor, com
falências, encerramentos e desemprego, que terá um custo muito maior do que qualquer ajuda
financeira”.

Face ao dramatismo que se vive no setor, a Pro.var defende que o Governo procure soluções para
salvar estas empresas “que antes da pandemia eram viáveis e que não podem ser penalizadas quando
estas foram absolutamente determinantes no combate à pandemia”.

Assim, sugere a implementação de medidas corretivas e reforço dos apoios no âmbito do Apoiar.pt,
Apoiar restauração e rendas e a redução do IVA da restauração “para viabilizar e aumentar a
competitividade para com os principais concorrentes de Portugal”.

A associação defende ainda o regresso aos horários normais da restauração, que neste momento está
obrigada a encerrar às 22h30 e às 19h aos fins de semana para o caso dos centros comerciais.
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'Luz verde' do Reino Unido a Portugal "triplica" reservas em
hóteis. "Não estávamos à espera desta reviravolta"
Grupo Pestana e o Vila Vita Parc hotel contam ao JE que viram as reservas de verão a
triplicar desde a integração de Portugal na "lista verde" do Reino Unido. Embora as
noticias sejam boas para o sector e para o turismo no Algarve, a expectativa agora é que
as "as autoridades estejam preparadas para

Desde a integração de Portugal na “lista verde” de destinos para onde os cidadãos britânicos podem
viajar a partir de 17 de maio, os hotéis a nível nacional viram um aumento no número de reservas já
para o período de verão.Rita Gonçalves, gestora de marketing do Vila Vita Parc hotel, no Algarve, referiu
em conversa com a Jornal Económico (JE) que desde a passada sexta-feira, dia em que a alteração foi
noticiada, que “as reservas triplicaram” tendo alterado “completamente o panorama” no mapa de
reservas até então assistido.“Tem sido uma situação muito interessante. Não estávamos à espera desta
reviravolta e tem sido uma adaptação muito rápida”, garantiu ao JE.Para já, os ingleses compõem a
larga maioria das reservas neste hotel, no entanto registou-se também um aumento por parte dos
viajantes alemães. Segundo a responsável, os hóspedes deverão começar a chegar já no final do mês
de maio, sendo que existem reservas para até ao final de agosto. “As reservas abrangem o período do
verão”, sublinhou.“Os outros países ao não terem sido incluídos [na lista], colocaram Portugal no centro
da atenção”, referiu a representante do hotel. Até ao momento, Portugal é o único país do sul da Europa
a ficar na lista verde, juntando-se a Israel, Islândia, Austrália, Nova Zelândia ou Malvinas.  “São muito
boas notícias, sobretudo aqui para o Algarve porque a percentagem do turismo tem um grande peso. O
turismo aqui em baixo precisa mesmo desta ajuda”, reforçou.Já da parte do Grupo Pestana, fonte oficial
confirma ao JE que houve um “aumento substancial em termos de reservas”, referindo que procura
aumentou 250% desde sexta-feira e aumentou 475% nas operadoras de reservas externas, tendo os
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consumidores optado principalmente por locais no Algarve e Porto Santo, na Madeira.A mesma fonte
acrescenta que as expectativas agora é que “as autoridades aeroportuárias e de controlo de passageiros
estejam preparadas para receber estas chegadas com agilidade, não defraudando as expectativas destes
clientes”.A partir do próximo dia 17 de maio, os britânicos que decidam viajar para Portugal não terão
que cumprir quarenta, uma vez que as autoridades de saúde consideram o país “de baixo risco”. Embora
não tenham que cumprir o isolamento, os viajantes terão que fazer um teste PCR contra a Covid-19
dois dias após ao regresso.À semelhança do Reino Unido, também a Escócia deu ‘luz verde’ a Portugal, o
que já está a gerar movimentações a nível de transporte aéreo.Companhias aéreas reforçam voos entre
Reino Unido e PortugalAs principais companhias aéreas que fazem ligação entre o Reino Unido e Portugal
viram-se obrigadas a reforçar o número de voos entre os dois países desde a alteração à lista de países
aconselháveis a viajar.A companhia aérea Ryanair anunciou esta quarta-feira um reforço de voos entre
os dois países que totalizam 20 mil lugares a lançar a partir de 24 de maio, com um preço promocional
de 19,99 euros para reservas feitas até 13 de maio à meia-noite no site da transportadora.Os voos-
extra anunciados pela Ryanair envolvem um acréscimo de 19 ligações semanais das cidades escocesas
de Edimburgo, Glasgow e Aberdeen para os aeroportos de Faro, de Lisboa e do Porto.Já a easyJet
colocou mais de 80 mil lugares adicionais à venda nas rotas existentes a partir do Reino Unido, tendo
inaugurada  uma nova rota que partirá de Newcastle e terá como destino Faro, que vai operar até três
vezes por semana, a partir de 19 de julho de 2021, com tarifas desde 29,99 euros. 
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Turismo algarvio promove-se em feira na capital espanhola
O T urismo do Algarve vai apresentar-se na 41.ª Fitur - Feira Internacional de T urismo,
em Madrid, entre os dias 19 e 23 de maio, dando continuidade à promoção internacional
do destino.

O Turismo do Algarve vai apresentar-se na 41.ª Fitur - Feira Internacional de Turismo, em Madrid, entre
os dias 19 e 23 de maio, dando continuidade à promoção internacional do destino.

 

Dar a conhecer as paisagens da região e as águas cristalinas das praias algarvias, os costumes e as
tradições locais e as atividades ao ar livre como ciclismo ou caminhadas que se podem realizar no
destino estão entre as principais propostas que a entidade vai apresentar na capital espanhola.

Além de beneficiar das fronteiras terrestres com Espanha, a região dispõe de voos diretos a partir de
Madrid e Barcelona e, já a partir de julho, vai adicionar ligações diretas entre Bilbao e Faro.

“Globalmente, a Fitur vai permitir gerar visibilidade internacional à região e apoiar o desenvolvimento do
turismo além da época balnear, considerando que a oferta no destino acompanha as atuais tendências
de viagem para 2021, que apontam para uma maior procura por experiências mais autênticas e em
ambientes de Natureza”, salienta o Turismo do Algarve.

Notícia
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Algarve promove turismo criativo e de natureza na Fitur
Entre os dias 19 e 23 de maio, o Algarve vai promover o turismo criativo, de natureza e
as atividades ao ar livre na 41.ª edição da Feira Internacional de T urismo (Fitur) em
Madrid, anunciou a Região de Turismo do Algarve.

Entre os dias 19 e 23 de maio, o Algarve vai promover o turismo criativo, de natureza e as
atividades ao ar livre na 41.ª edição da Feira Internacional de Turismo (Fitur) em Madrid,
anunciou a Região de Turismo do Algarve.

A entidade pretende dar a conhecer as paisagens algarvias e as águas cristalinas das praias, além dos
costumes, tradições locais e atividades ao ar livre como ciclismo ou caminhadas.

A promoção do turismo da região nesta feita “é uma oportunidade para dar continuidade à promoção
internacional do destino e captar turistas de diferentes origens, nomeadamente de Espanha”, segundo o
comunicado.

Para o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, “tratando-se de uma feira
destinada aos profissionais do setor e ao público em geral, a Fitur assume particular relevância,
considerando o atual contexto sanitário e o momento-chave de desconfinamento. Acresce ainda o facto
de o evento decorrer em Espanha, pois, pela proximidade, é um mercado turístico muito significativo
para a região”.

A presença do Algarve nesta feira “vai permitir gerar visibilidade internacional à região e apoiar o
desenvolvimento do turismo além da época balnear, considerando que a oferta no destino acompanha
as atuais tendências de viagem para 2021, que apontam para uma maior procura por experiências mais
autênticas e em ambientes de natureza”.

O Turismo Criativo é uma das apostas, que convida os visitantes a juntar-se à comunidade local para
aprender e participar em atividades ligadas às tradições, cultura e património.
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Este tipo de turismo permite ainda participar em experiências em espaços rurais ou em territórios de
baixa densidade.

Também será promovido o Turismo Desportivo, uma vez que a região tem capacidade de atração para a
prática de modalidades como o golfe, ciclismo ou atividades náuticas.

 “O Algarve está, estrategicamente, empenhado em promover o slow travel, as experiências assentes
nas tradições e nos costumes locais e as atividades ao ar livre no campo e no litoral. São, portanto,
alguns dos temas que vamos levar à Fitur, devidamente enquadrados na oferta que se encontra no
destino. Num momento-chave da retoma turística, em que continuamos a receber reservas de voos de
diferentes origens, nomeadamente da Europa, é muito relevante marcarmos presença neste evento e
darmos a conhecer os principais produtos turísticos que vão ao encontro das atuais motivações de
viagem”, conclui João Fernandes.

(Link)
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Algarve promove turismo criativo e de natureza na Fitur
Entre os dias 19 e 23 de maio, o Algarve vai promover o turismo criativo, de natureza e
as atividades ao ar livre na 41.ª edição da Feira Internacional de T urismo (Fitur) em
Madrid, anunciou a Região de Turismo do Algarve
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