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Entidade de turismo de Lisboa sem grandes expectativas de
recuperação para o verão
A entidade de turismo de Lisboa não tem grandes expectativas para o turismo na capital
no próximo verão, considerando que a recuperação do setor na cidade vai ser lenta e
apenas deve surgir a partir de 2022.

“A médio prazo, a partir de 2022, esperamos um crescimento e esperamos atingir os números que
tínhamos [antes da pandemia da covid-19] em termos globais talvez em 2023”, salientou Vítor Costa,
presidente do Turismo da Região de Lisboa e diretor geral do Turismo de Lisboa.

Relativamente a este ano, segundo o responsável, o verão turístico em Lisboa deve melhorar em relação
aos primeiros meses do ano, mas não é esperado “que seja um verão excecional”.

“A nossa expectativa e as opiniões que temos hoje - dos hoteleiros, nomeadamente - é que a partir de
setembro talvez haja mais um pouco de crescimento. No verão vai haver já alguma coisa diferente, mas
não irá haver nenhuma explosão. Não esperamos nenhuma explosão do turismo em Lisboa, embora
esperemos que comece a haver essa dinâmica”, disse.

O presidente do Turismo da Região de Lisboa sublinhou que, devido às suas especificidades como destino
urbano, “a recuperação vai ser mais lenta em Lisboa” do que na generalidade do país e que, “mesmo
dentro de Lisboa, não é tudo igual”, porque nesta região também há zonas de praia “que têm outra
lógica”.

Vítor Costa destacou ainda que é difícil fazer previsões sustentadas para Lisboa devido ao tipo de turista
que procura a cidade, normalmente com reservas em cima da hora.

“Os nossos turistas 'normais' vêm passar dois, três dias, fins de semana. Já se verificava essa tendência,
de cada vez as reservas serem mais em cima da hora, e agora, por causa das razões da insegurança
que ainda existe sobre as medidas relativas à pandemia, essa tendência ainda é maior. Portanto, o que
eu estou a dizer hoje em maio pode ser diferente em junho e julho”, realçou.
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O responsável destacou ainda que a decisão do Governo britânico de abrir os aeroportos a viagens com
Portugal foi muito importante para o conjunto do país e também tem peso em Lisboa, embora muito
menor do que aquele que tem noutras regiões, nomeadamente no Algarve, onde o setor trabalha
através de operadores que podem desde já adiantar o número de reservas que têm.

Por outro lado, salientou, há também problemas em mercados que lideraram o turismo que busca
Lisboa, como o brasileiro, que foi o primeiro em termos de dormidas em 2019 e que, sobretudo devido à
pandemia, “este ano vai ser irrelevante”, podendo ter algum impacto já no próximo.

Outros segmentos específicos importantes para Lisboa, como o dos congressos, estão parados, tendo
sido “muita coisa marcada”, mas adiada para este ano e “muitas já estão a ser adiadas para 2022" por
causa da pandemia.

Contudo, Vítor Costa destacou que estas expectativas dependem da resolução de “algumas situações”,
nomeadamente a preservação do tecido empresarial, de um trabalho de dinamização da procura de
mercados e da garantia da sustentabilidade aérea com qualidade.

O responsável destacou que não podem acontecer situações de alguma “incapacidade no aeroporto
durante a pandemia” para gerir situações como a chegada de voos ao mesmo tempo, tendo em conta
que as novas exigências sanitárias provocaram aglomeração de pessoas que demoraram a entrar no
país.

O diretor geral do Turismo de Lisboa considerou hoje que a recuperação turística na cidade está
dependente da existência de um programa de apoio à retoma das empresas, que sobreviveram à
pandemia com "muitas dificuldades".

Vítor Costa realçou que as empresas relacionadas com o turismo estão a sobreviver “com muitas
dificuldades" à pandemia, utilizando as suas reservas de anos anteriores, mas que “já foram
completamente consumidas”, e porque existiram “apoios públicos que foram extremamente
importantes”.

“Existiram alguns [programas] para esta fase da pandemia e também será necessário que existam para
a fase da retoma, para as empresas conseguirem retomar as suas atividades e manter os postos de
trabalho”, acrescentou, sublinhando que em Lisboa “a retoma depois da pandemia será um pouco mais
lenta” do que noutras zonas turísticas do país, mas é preciso “confiar que ela vai acontecer”.

“Se não fossem os apoios ao emprego ou ao ‘lay off’, as moratórias, tinha tudo desaparecido”,
acrescentou.

Vítor Costa destacou que o turismo tem “um ecossistema empresarial de muitas empresas, muito
variadas”, desde as que asseguram os serviços essenciais do turismo às que asseguram a boa
experiência dos turistas.

“Se chegássemos ao fim deste processo de pandemia e não tivéssemos o tecido empresarial no seu
essencial – e muitos projetos vão ficar pelo caminho, com certeza -, tínhamos de começar do zero em
termos de turismo e isso era uma questão estrutural muito relevante e dificilmente conseguiríamos”,
realçou.

Com o fim da emergência pandémica, as empresas têm agora um novo problema: “é preciso voltar a
abrir a porta e tirar as teias de aranha e isso tudo tem custos e implica uma nova responsabilização das
empresas”, afirmou.

“É preciso começar a pagar tudo, ainda por cima acrescido daquilo que foram as responsabilidades que
foram sendo adiadas durante este período, as dívidas projetadas para o futuro, moratórias, novas
dívidas contraídas nos apoios que foram dados, etc. E, portanto, tem de haver da parte pública um
programa forte para permitir apoiar as empresas e o emprego durante um período mais alargado até
voltarem os clientes”, defendeu.

“Todos estamos à espera de um plano de recuperação para o turismo e, portanto, se ele não existir, o
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turismo não terá condições de resistir”, concluiu.

Vítor Costa considerou não ter grandes expectativas para o turismo na capital no próximo verão,
considerando que a recuperação do setor na cidade vai ser lenta e apenas deve surgir a partir de 2022,
para atingir os números que registava antes da pandemia, em termos globais, em 2023 ou 2024.

No entanto, espera que o próximo verão turístico em Lisboa deve melhorar em relação aos primeiros
meses do ano, embora não seja esperado “um verão excecional”.

Além da manutenção das empresas, Vítor Costa sublinhou ainda que a retoma do turismo de Lisboa
depende de outros fatores, como de um trabalho de dinamização da procura de mercados e da
resolução de “algumas questões aeroportuárias imediatas”, como a “incapacidade no aeroporto durante
a pandemia” de gerir situações como uma recente, em que a chegada de voos ao mesmo tempo e as
novas exigências sanitárias provocaram aglomeração de pessoas e demora prolongada.
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Recuperação do turismo em Lisboa vai ser lenta e só deve
ocorrer a partir de 2022
A entidade de turismo de Lisboa não tem grandes expectativas para o turismo na capital
no próximo Ve...

A entidade de turismo de Lisboa não tem grandes expectativas para o turismo na capital no próximo
Verão, considerando que a recuperação do sector na cidade vai ser lenta e apenas deve surgir a partir de
2022.

“A médio prazo, a partir de 2022, esperamos um crescimento e esperamos atingir os números que
tínhamos [antes da pandemia da covid-19] em termos globais talvez em 2023”, salientou Vítor Costa,
presidente do Turismo da Região de Lisboa e director geral do Turismo de Lisboa.

Relativamente a este ano, segundo o responsável, o Verão turístico em Lisboa deve melhorar em
relação aos primeiros meses do ano, mas não é esperado “que seja um Verão excepcional”.

“A nossa expectativa e as opiniões que temos hoje - dos hoteleiros, nomeadamente - é que a partir de
Setembro talvez haja mais um pouco de crescimento. No Verão vai haver já alguma coisa diferente, mas
não irá haver nenhuma explosão. Não esperamos nenhuma explosão do turismo em Lisboa, embora
esperemos que comece a haver essa dinâmica”, disse.

O presidente do Turismo da Região de Lisboa sublinhou que, devido às suas especificidades como destino
urbano, “a recuperação vai ser mais lenta em Lisboa” do que na generalidade do país e que, “mesmo
dentro de Lisboa, não é tudo igual”, porque nesta região também há zonas de praia “que têm outra
lógica”.

Vítor Costa destacou ainda que é difícil fazer previsões sustentadas para Lisboa devido ao tipo de turista
que procura a cidade, normalmente com reservas em cima da hora.

“Os nossos turistas ‘normais’ vêm passar dois, três dias, fins de semana. Já se verificava essa tendência,
de cada vez as reservas serem mais em cima da hora, e agora, por causa das razões da insegurança
que ainda existe sobre as medidas relativas à pandemia, essa tendência ainda é maior. Portanto, o que
eu estou a dizer hoje em Maio pode ser diferente em Junho e Julho”, realçou.

O responsável destacou ainda que a decisão do Governo britânico de abrir os aeroportos a viagens com
Portugal foi muito importante para o conjunto do país e também tem peso em Lisboa, embora muito
menor do que aquele que tem noutras regiões, nomeadamente no Algarve, onde o sector trabalha
através de operadores que podem desde já adiantar o número de reservas que têm.
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Por outro lado, salientou, há também problemas em mercados que lideraram o turismo que busca
Lisboa, como o brasileiro, que foi o primeiro em termos de dormidas em 2019 e que, sobretudo devido à
pandemia, “este ano vai ser irrelevante”, podendo ter algum impacto já no próximo.

Outros segmentos específicos importantes para Lisboa, como o dos congressos, estão parados, tendo
sido “muita coisa marcada”, mas adiada para este ano e “muitas já estão a ser adiadas para 2022” por
causa da pandemia.

Contudo, Vítor Costa destacou que estas expectativas dependem da resolução de “algumas situações”,
nomeadamente a preservação do tecido empresarial, de um trabalho de dinamização da procura de
mercados e da garantia da sustentabilidade aérea com qualidade.

O responsável destacou que não podem acontecer situações de alguma “incapacidade no aeroporto
durante a pandemia” para gerir situações como a chegada de voos ao mesmo tempo, tendo em conta
que as novas exigências sanitárias provocaram aglomeração de pessoas que demoraram a entrar no
país.
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Milhares de turistas britânicos entraram em Portugal
Milhares de turistas britânicos entraram em Portugal

Milhares de turistas britânicos entraram em Portugal

7/50



TVI

18/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 126853

REACH: -1

A invasão britânica no turismo já se faz sentir em Portugal, o
setor suspira de alívio
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Milhares de turistas britânicos chegaram ontem ao Algarve
provenientes de 16 voos do Reino Unido
Milhares de turistas britânicos chegaram ontem ao Algarve provenientes de 16 voos do
Reino Unido

Milhares de turistas britânicos chegaram ontem ao Algarve provenientes de 16 voos do Reino Unido
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Milhares de britânicos chegaram esta segunda-feira ao Algarve
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O Aeroporto de Faro volta a ter muito mais movimento
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Primeiro dia de autorização das viagens turísticas entre Portugal
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É o regresso do turismo britânico em força a Portugal
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Com as restrições levantadas, o setor do turismo espera atingir
os valores pré-pandemia já em 2023
Com as restrições levantadas, o setor do turismo espera atingir os valores pré-pandemia
já em 2023
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“ÚNICO DESTINO DO SUL DA EUROPA NA LISTA VERDE”
Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis do Algarve, sobre regresso dos
turistas
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Câmaras atraem turistas com noites em hotéis e cabazes
Há atividades exclusivas, descontos e produtos da terra para captar visitantes nestas
férias.
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Retoma dos voos traz mais de cinco mil britânicos no primeiro
dia ao Algarve
Reabertura do corredor verde entre o Reino Unido e Portugal permitiu ontem a
realização de 17 ligações aéreas ao aeroporto de Faro, seis a Lisboa e três ao Porto
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25 mil turistas até final da semana
T rês cadeias hoteleiras da região já contabilizam mais de 4,5 milhões € em reservas de
turistas na sua maioria do Reino Unido
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Diogo Mateus “A região centro do país precisa de um aeroporto”
Diogo Mateus despede-se neste ano da presidência da câmara ao fim de dois mandatos,
pois diz que 28 anos de vida política são suficientes. Acredita que o PSD vai continuar a
liderar a autarquia, o que acontece desde 1994. Não votou em Rui Rio, mas elogia a sua
liderança. E defende que a região centro precisa de um aeroporto internacional
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A TAP nem a lista verde britânica aproveita
Os dirigentes vindos da JS estão tão viciados em gastar os nossos impostos que não
reagem, mesmo quando lhes caem no colo, como potenciais clientes, milhões de turistas
britânicos sequiosos de sol.

Segundo o relatório anual de férias dos correios ingleses, acabado de publicar, Portugal é o terceiro país
europeu mais barato para turistas, ficando só atrás da Bulgária e da Turquia. Como chegamos ao ponto
em que só uma ex-colónia da União Soviética e outra, que nem sequer faz parte da União Europeia, são
mais pobres que Portugal, com salários na restauração e no turismo próximos dos portugueses?

Ainda por cima, durante a pandemia, segundo o jornal The Guardian, que relatou esta semana a miséria
portuguesa no Algarve, o desemprego subiu 70% e a distribuição do banco alimentar passou de distribuir
20 toneladas de alimentos para 92 toneladas. Como é possível termos uma companhia de aviação do
Governo que mesmo agora, com Portugal na lista verde do Reino Uunido, quase nada faz pelo turismo
no Algarve?

Somos o único país europeu “gerido” por uma classe sui generis, única no mundo ocidental. O nosso
Governo e os cargos de liderança técnica da administração e empresas públicas são ocupados por
indivíduos vindos da política, principalmente da Juventude Socialista, sem qualquer experiência profissional
nos privados, onde seria preciso apresentar resultados e aproveitar oportunidades. Tais “jotas” não têm
capacidades nem técnicas, nem de gestão, se não para trocarem votos internos como forma de vida e
autopromoverem-se comentando-se a si próprios nas TVs e nos jornais intimidados ou subornados com
dinheiro do Etado. Políticos que são notícia e, simultaneamente, a comentarem eles próprios a notícia, é
caso caricato e único na Europa.  Só assim é possível disfarçar que o pensamento “estratégico” destes
“dirigentes” vindos da Juventude Socialista consiste em não pensarem em nada, mas imitarem e dizerem
sim a tudo o que políticos seniores, igualmente mentirosos e incompetentes, como Sócrates, Vara,
Costa ou Cabrita lhes ensinam. É o modelo de gestão “Jota”. Analisemos os resultados dessa gestão na
TAP.

Assim que o governo britânico anunciou que as viagens para Portugal seriam autorizadas, incluindo o país
na lista verde a partir de 17 de maio, a flexível e bem gerida Ryanair apressou-se a adicionar mais de 135
mil lugares e correspondentes voos para Portugal a preços atrativos, começando logo a encher os
aviões e a apresentar resultados de tesouraria. Enquanto a Ryanair não perde uma oportunidade para
faturar e voar, transportando o maior número possível de passageiros sempre que o pode fazer, a TAP,
mesmo com a tesouraria a acabar e já tendo esgotado os 1,2 mil milhões de euros que lá injetamos em
2020, em vez de se por logo a transportar muitos turistas prefere estar à espera e fazer voar mais 462
milhões euros dos contribuintes portugueses já aprovados por Bruxelas.

Os dirigentes vindos da JS estão tão viciados em gastar os nossos impostos que não reagem, mesmo
quando, de repente, lhes caem no colo, como potenciais clientes, sem concorrência de outros países
europeus do Sul, milhões de turistas britânicos sequiosos de sol e centenas de milhares de emigrantes
portugueses do Reino Unido, desejosos de regressarem a Portugal e ver as famílias.

O autor destas linhas vive em Inglaterra e marcou logo o bilhete para esta semana, por 10 euros de ida,
direto de Inglaterra para Faro, havendo voos diretos da Ryanair a partir de muitas cidades britânicas
diretamente para o Algarve. O preço simpático da Ryanair ajuda nos custos adicionais enormes dos três
testes obrigatórios de PCR para a Covid-19 para viajar, valendo cada um 100 euros. Quando fui verificar
o que a TAP tinha para oferecer, para poder ajudar o turismo em Faro e competir com tais preços, o
bilhete de ida mais barato era 800% mais caro, 80 euros, sem sequer ser um voo direto, parando em
Lisboa. A TAP não tinha reagido nem modificado o seu plano de preços ou de voos. Continua a não haver
voos diretos das principais cidades britânicas para Faro, apesar de tantos potenciais clientes. Nem a jogar
em casa a TAP consegue ganhar.
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Uma vez que a Ryanair dá lucro e a TAP apresenta prejuízos, como é possível uma diferença de preços
tão grande e tanta lentidão na resposta a uma benesse do mercado, quando sabemos que a TAP tem
tantos aviões parados na Portela em vez de os pôr a voar do Reino Unido diretamente para Faro?

É que a Ryanair quer aviões no ar e a faturar, com ocupações superiores a 85% em tempos normais,
enquanto a TAP prefere ficar sem voar, mas a fazer voar o dinheiro dos contribuintes. Relembramos que
a TAP tinha números de produtividade desastrosos mesmo antes da pandemia, de mil passageiros por
trabalhador, enquanto as low cost têm 10 mil passageiros por trabalhador.

Perante a sorte da lista verde britânica, a TAP – a  cargo do ex-líder da Juventude Socialista Pedro Nuno
Santos e do exdeputado enquanto empregado de Ricardo Espirito Salgado Salgado, Miguel Frasquilho –
não soube reagir adequadamente, como fez a Ryanair, que aumentou os voos diretos para Faro.

Os políticos e os seus amigos ou esposas na gestão da TAP, incapazes de perceberem a sua própria
mediocridade, afastaram das negociações de reestruturação da TAP, segundo a jornalista Anabela
Campos do Expresso, consultores do Deutsche Bank, da Boston Consulting Group e da LinkLaters. Há
um ano que estamos à espera de boa gestão e do prometido executivo alemão. Isto, depois do
empresário americano e brasileiro David Neeleman, que realmente percebia de aviação, ter sido um dos
poucos executivos do mundo da aviação, talvez o único, a lucrar em Julho de 2020, em plena pandemia
e ainda sem vacinas, ao ver, sem perceber bem como era possível ter tanta sorte, o jota Pedro Nuno
Santos a pagar-lhe 55 milhões de euros do nosso dinheiro por uma batata quente, completamente
dispensável.

Ora, Neeleman, além das suas capacidades de gestão, se se tivesse visto obrigado a ficar e lucrar, era
um dos ativos mais importantes da TAP. pois graças às suas companhias norte- e sul-americanas
constituía um elo importante de ligação granular da TAP desde as principais cidades no continente
americano, onde aterrava, até às cidades de destino. O ministro Pedro Nuno Santos, incapaz de perceber
a mais-valia desse conhecimento para a TAP e da capilaridade através dos Estados Unidos da JetBlue, só
alardeava que Neeleman, ao contrário dele, não estava disposto a pôr mais um euro na TAP a não ser
que a administração contivesse despesas e apresentasse resultados e planos para fazer face à
pandemia. Claro, Neeleman sabe fazer ganhar dinheiro aos acionistas, Pedro Nuno Santos só sabe
perder dinheiro dos contribuintes.

Estes governantes vindos da “jota” não conseguem apresentar resultados, nem com Portugal
subitamente na lista verde de viagens dos britânicos desesperados por sol depois de um inverno
cinzento. Com os milhões de turistas britânicos, também as várias centenas de milhares de Portugueses
emigrantes na Inglaterra são clientes apetecíveis para todas as companhias de aviação, exceto para a
TAP ,que vive dos nossos impostos e não planeia mudar de vida. Os 700 milhões de euros que a TAP
emitiu em 2019 de dívida não têm, supostamente, garantias do Estado, mas o seu incumprimento
aumentará a taxa de juro da República Portuguesa. Ou seja, se for preciso, até para pagar essa dívida da
TAP lá estaremos nós, de novo, os contribuintes portugueses. Não voamos na TAP, mas pagamos muito
por ela. Este problema de sermos desgovernados por jotas, se não for resolvido, vai continuar a fazer
de nós pobres e endividados, sempre a gastarmos dinheiro que não temos ou aquele que a Europa nos
vai dando como esmola, eufemisticamente designada de “bazuca.”
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"Este verão poderá ser mais interessante que 2019 em alguns
concelhos do Algarve", realça Associação de Hotelaria de
Portugal
Portugal volta, a partir desta semana, a receber turistas britânicos. Sendo que o Reino
Unido é o maior mercado emissor de turistas para Portugal, o que se perspetiva para a
hotelaria nacional? Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da AHP - Associação da
Hotelaria de Portugal, é a convidad
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Meses de Verão vão "mitigar os prejuízos" dos sector das
viagens, mas recuperação vai demorar, alertam agências de
viagens
Segundo o vice-presidente da ssociação de Sócios Gerentes das Agências de Viagens e
T urismo "o Algarve continuará a ser a região de eleição e os turistas britânicos vão ter
muito peso no aumento do turismo no país".

Depois da inclusão de Portugal na lista do corredor aéreo do Reino Unido, em que os passageiros não
estão sujeitos a quarentena, as viagens para o país dispararam.Tendo em conta que turistas de apenas
oito países não vão poder viajar para Portugal, as perspetivas para o sector são boas e o Verão deverá
servir para “mitigar os prejuízos” da crise, mas a recuperação total ainda vai demorar, explicou ao Jornal
Económico o vice-presidente da Associação de Sócios Gerentes das Agências de Viagens e Turismo
(ASGAVT), Fernando Santos.“Se as coisas se mantiverem assim será um Verão que servirá para mitigar
os prejuízos, para mitigar os danos causados ao longo destes quase 15 meses, será uma lufada de ar
fresco”, referiu Fernando Santos ao JE.Ainda assim, o representante da ASGAVT reconhece que
“nitidamente e garantidamente não servirá para que as empresas consigam recuperar de todo este
tempo sem trabalhar e de todos os danos que daí advieram” e recorda que o sector esteve sujeito a
cinco mil milhões de euros em perdas.Segundo Fernando Santos, o Algarve continuará a ser a região de
eleição e os turistas britânicos vão ter muito peso no aumento do turismo no país, algo que se sentiu
logo que o governo do Reino Unido autorizou as viagens a Portugal sem quarentena no regresso. O
mesmo não é esperado do mercado asiático, que antes da pandemia estava em crescimento.“Sendo
Portugal um país dependente do turismo e dependendo de países emissores como o Reino Unido, a
Alemanha e outros, naturalmente que abrindo a possibilidade a esses países de poderem vir para o nosso
país passar férias, isso vai sentir-se nas reservas”, frisou Fernando Santos, acrescentando que existiu um
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aumento de 200% a 300% do número de reservas em viagens desde a decisão do executivo de Boris
Johnson.Na verdade até mesmo antes de ter sido aberto o corredor aéreo a Portugal os britânicos
demonstravam entusiamo. A 7 de maio, antes do anúncio, os preços das viagens aéreas entre o Reino
Unido e Portugal disparam com o fim das restrições à vista. De quinta-feira para sexta um voo na British
Airways de Londres Heathrow para o Algarve passava de 234 libras para as 530 libras a 17 de maio,
segundo o Evening Standard. No caso da Ryanair, os preços entre Londres Stansted e Lisboa dispararam
das 15 libras no dia 16 de maio para as 152 libras a 17 de maio.Depois do anuncio foi sentido ainda um
aumento pela procura de viagens do Reino Unido para Portugal. A 10 de maio, Gary Piazzon, fundador
do portertravel.co.uk, destaca ao “The Mirror” que procura a no Google por ‘férias em Portugal’ tinha
aumentado mais de 3.200% dez minutos depois de o Governo de Boris Johnson ter anunciado o fim das
restrições.Os mais recentes dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre atividade
turística demonstraram que em março registou-se crescimento face ao mês anterior. Em março, as
dormidas dos mercados externos diminuíram 86,2%, quando em fevereiro foi de 94,5% no mês
anterior.A recuperação poderá ser lenta, mas Fernando Santos acredita que o país vai regressar aos
níveis pré-pandemia. “Acreditamos que a longo prazo [a pandemia] não terá impacto nos turistas virem
a Portugal porque o nosso destino é muito procurado.  Mais cedo ou mais tarde os países com restrições
vão permitir que os cidadãos possam visitar o nosso país”.Uma perspectiva defendida igualmente pela
secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que prevê um aumento de 20 a 30% no Turismo. “Se
tudo continuar a correr bem ao nível do plano de vacinação, do controlo das novas estirpes e do
certificado verde digital, temos boas perspetivas para ficarmos neste ano 20% a 30% acima do ano
passado”, realçou a governante em entrevista ao “Jornal de Notícias” e “Dinheiro Vivo”. Ler mais
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Turismo britânico “veio antecipar reabertura de muitos hotéis” |
O regresso dos turistas britânicos: “Estamos a apanhar o cliente
de outros destinos concorrentes”
T urismo britânico “veio antecipar reabertura de muitos hotéis” | O  regresso dos turistas
britânicos: “Estamos a apanhar o cliente de outros destinos concorrentes”
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Em pleno confinamento, turismo interno já cresceu em algumas
cidades
Em março, quando o dever geral de confinamento ainda era imposto e a circulação entre
concelhos esteve proibida, o turismo interno cresceu em alguns municípios. Em Grândola,
disparou 267%.
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Hotelaria à espera de um “bom” verão, sem “ilusões”
Portugueses, britânicos e alguns mercados europeus vão sustentar o turismo no verão de
2021, que será melhor do que o de 2020. Mas ainda falta muito até o setor recuperar do
impacto da pandemia.
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Aviação reforça operações e aproxima-se de níveis de 2019
As companhias aéreas reforçaram a capacidade depois de Portugal ter sido incluído na
lista verde do Reino Unido.
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Portugal é um dos “paraísos” em contexto Covid. Estes três
gráficos mostram porquê
Portugal integra, a partir desta quinta-feira, a lista "verde" do corredor aéreo britânico.
Com a situação epidemiológica lusitana controlada, a medida poderá ajudar a impulsionar
a retoma do turismo.

Os britânicos têm “luz verde” para viajarem para Portugal sem grandes restrições, após vários meses
em que só eram permitidas viagens essenciais e com regras apertadas. Numa altura em que a situação
epidemiológica nacional é favorável e com a vacinação a ganhar ritmo, a procura por voos com destino a
terras lusitanas, sobretudo para o Algarve, disparou.

Era grande a expectativa… e confirmou-se. O Governo britânico incluiu Portugal na “lista verde” de países
considerados seguros para viajar e isentos de quarentena na chegada a Inglaterra. Assim, a partir desta
segunda-feira e durante, pelo menos, três semanas (período em que a lista é revista), os viajantes
precisam apenas de teste negativo para regressar ao Reino Unido e de repetir o teste dois dias depois,
mas não ficam sujeitos a qualquer período de quarentena como acontece nas listas “laranja” e
“vermelha”.

Portugal é dos poucos países da Europa a integrarem esta lista sem restrições, dado que a maioria vai
ficar na lista “amarela”, o que implica restrições mais apertadas, como é o caso de Espanha, França e
Grécia. Esta é, portanto, uma “boa notícia” para o turismo nacional, fortemente penalizado pela
pandemia e muito dependente dos viajantes ingleses.

Ainda antes da pandemia, mais precisamente em 2019, 15% dos 24,6 milhões de turistas não
residentes que Portugal recebeu eram provenientes do Reino Unido, apenas superados por Espanha, que
representam 25,5% dos turistas estrangeiros que chegaram ao território nacional. Nesse ano, o número
de turistas britânicos cresceu 7,6%, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Já em
ano de pandemia, os números caíram a pique (quebra na ordem dos 78,5% face a período homólogo),
mas o Reino Unido continuou a ser um dos principais mercados emissores de turistas para Portugal, com

45/50



mais de dois milhões de turistas britânicos a pernoitarem em Portugal, o que representa 16,3% do total
de dormidas.

Certo é que a integração de Portugal no corredor “verde” britânico, juntamente com controlada situação
epidemiológica do país poderá ser o “rastilho” perfeito para a retoma do turismo. E a procura já se fez
sentir, com um forte aumento das reservas, principalmente para o Algarve, que levou a um reforço da
disponibilidade de bilhetes por parte de várias companhias áreas.

Esta situação reflete que Portugal está a ser encarado como um destino seguro para viajar. Se durante a
terceira vaga da pandemia, mais concretamente em janeiro, o país esteve nas “bocas do mundo” pelas
piores razões ao bater consecutivos recordes, agora a situação é bem mais convidativa.

Evolução de infeções por Covid-19 em Portugal até 14 de maio de 2021

Desde que arrancou o desconfinamento, a 15 de março e até à passada sexta-feira, Portugal
contabilizou 26.866 novas infeções, em termos acumulados, num total de mais de 840 mil casos
identificados desde o início da pandemia. Se compararmos com os valores registados no “pico” da
terceira vaga a diferença é muito significativa. Só no mês de janeiro foram identificados 306.838 casos
por Covid-19, ou seja, 11 vezes mais do que o número registado nos últimos dois meses.

Esta diminuição da incidência reflete-se também nos casos ativos em Portugal, isto é, nas pessoas que
estão atualmente a lutarem contra a doença. Os dados referentes à passada sexta-feira, apontam que
há neste momento 22.095 casos ativos no país, dos quais 126 nas últimas 24 horas, valor que
contrastam com o recorde de 7.935 casos ativos atingido a 20 de janeiro.

Evolução dos casos ativos de Covid-19 em Portugal, a partir de 17 de agosto de 2020 (altura em que
começaram a ser divulgados nos boletins da DGS) e até 14 de maio de 2021

A diferença é também muito sentida na taxa de mortalidade pela doença. Entre 15 de março e 14 de
maio, morreram 305 pessoas em Portugal vítimas da Covid. Se compararmos com os 5.576 óbitos
declarados em todo o mês de janeiro, trata-se de uma diminuição de 5.271 mortes registadas. No total,
desde o início da pandemia já morram mais de 17 mil pessoas.

Evolução de óbitos por Covid-19 em Portugal até 14 de maio de 2021

De notar que o crescente aumento do ritmo de vacinação em Portugal, bem como o facto da população
com mais de 65 anos estar praticamente toda vacinada (mais de 80% das pessoas entre os 65 e os 79
anos já têm pelo menos uma dose da vacina) tem uma grande influência na situação epidemiológica do
país já que 96% dos óbitos declarados em Portugal e associados à Covid foram registados nas faixas
etárias acima dos 60 anos. Nesse sentido, o objetivo é ter toda a faixa etária com mais de 60 anos toda
vacinada até ao final deste mês.

Estes bons resultados refletem-se também no número de hospitalizações e pessoas internadas em
cuidados intensivos. Este domingo, estavam 245 pessoas internadas em enfermaria geral, das quais 76
em unidades de cuidados intensivos (UCI). Longe vão os tempos em que as ambulâncias faziam filas à
porta dos hospitais. Nos primeiros dois meses do ano foram batidos sucessivos recordes neste âmbito,
sendo que a 1 de fevereiro chegaram a estar 6.869 pessoas internadas por complicações associadas à
Covid-19, um máximo de sempre. Quatro dias depois era batido novo recorde, com 904 internadas em
UCI.
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“Hoje é um dia importante” para o turismo. “Marca o reinício de
tudo”, diz Rita Marques sobre regresso dos britânicos
A secretária de Estado do T urismo nota que esta segunda-feira "é um dia importante"
para Portugal com o regresso dos turistas britânicos.

Os turistas britânicos começam esta segunda-feira a aterrar em Portugal, ao fim de vários meses
impedidos de o fazer (pelo menos sem quarentena). Para a secretária de Estado do Turismo, em
declarações à Antena 1, “hoje é um dia importante”, que “marca o reinício de tudo”.

“Hoje é um dia importante, marca o regresso do turismo internacional”, disse Rita Marques, notando que
“o mercado britânico é importante para Portugal, não só para a região do Algarve, mas também para
outras regiões”, sobretudo a Madeira. “Esperamos que este seja o primeiro dia de muitos”.

Em declarações à Antena 1, a secretária de Estado do Turismo explica que este regresso dos turistas
britânicos tem um certo simbolismo porque o país esteve “mais de 12 meses sem atividade turística
relevante”. “O facto de Portugal integrar a ‘lista verde’ do Reino Unido é importante, na medida em que
clarifica que nós todos fomos cumprindo as regras e, nessa perspetiva, a situação pandémica deste lado
tem estado relativamente controlada“, disse.

Britânicos de volta com milhões para gastar no turismo Ler Mais

Rita Marques adiantou que durante todos estes meses de pandemia, Portugal nunca deixou de comunicar
com os “mercados emissores mais comuns”. “Mesmo no início da pandemia, continuámos a comunicar
de uma forma muito ativa com todos aqueles que tradicionalmente escolhiam Portugal como destino
turístico”, disse, referindo que “hoje marca o reinício de tudo”.

O Governo de Boris Johnson incluiu Portugal na “lista verde”, permitindo que milhares de britânicos
pudessem viajar para terras lusas a partir desta segunda-feira, sem necessidade de fazerem quarentena.
Continuam a precisar, ainda assim, de apresentar um teste negativo ao coronavírus. As reservas
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dispararam na ordem dos 500% após o anúncio de Boris e as companhias aéreas tiveram de reforçar a
oferta.
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″Assim que soubemos agendámos os voos, o hotel e os testes″.
Turistas britânicos chegam ao Algarve
O aeroporto de Faro espera esta segunda-feira 17 voos com 5.500 passageiros do Reino
Unido, naquele que é o primeiro dia em que os britânicos estão autorizados a viajar para
Portugal sem terem de fazer quarentena no regresso.

Ao final da manhã, o aeroporto da capital algarvia começou a receber os primeiros passageiros britânicos
de um voo com origem na cidade de Manchester, como o jovem casal John e 'Steff', que veio para uma
estadia de cinco noites em Albufeira.

"Éramos para vir no ano passado, mas como não pudemos [devido à exigência de quarentena no
regresso] fomos para a Grécia. Mas, este ano decidimos vir para cá logo no dia em que [o primeiro-
ministro] Boris Johnson fez o anúncio [de que Portugal estava na 'lista verde']", contou John aos
jornalistas.

Também Tracy e Jerry, oriundos da mesma cidade e que vão ficar alojados em Vilamoura, contaram que
tomaram a decisão "logo na sexta-feira" em que foi feito o anúncio da integração de Portugal na 'lista
verde' de países considerados seguros, com efeitos a partir de hoje.

Depois de, em 07 de maio, o Governo britânico ter anunciado a inclusão de Portugal nessa lista, o
executivo português anunciou, na sexta-feira, que as viagens não essenciais de e para o Reino Unido
seriam permitidas, também a partir de hoje, bastando apresentar um teste negativo para a covid-19
realizado nas 72 horas anteriores.

"Foi tudo à última hora, assim que soubemos agendámos o hotel, os voos e o teste [à covid-19]",
relataram Tracy e Jerry, acrescentando que a viagem programada para o Algarve no verão passado foi
cancelada, levando-os a escolher Itália como destino alternativo para passar férias.

Com intenções de viajar pelo Algarve até ao próximo domingo, o casal estará de regresso à região em
julho, data para a qual foi reagendada a viagem que não conseguiram concretizar no verão de 2020.
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Já Eugene e Gaby, de Londres, vão passar uma temporada de mês e meio no Algarve, onde têm casa,
com a diferença de, este ano, terem chegado mais tarde do que o habitual, já que normalmente se
estabelecem em Portugal entre janeiro e março.

Estes e outros turistas que aterrem no Algarve até às 20:00 desta segunda-feira vão receber de oferta
um 'kit' composto por uma brochura promocional, duas máscaras e álcool gel, no âmbito de uma
campanha de boas vindas organizada pela Região de Turismo do Algarve (RTA).

Para o presidente da RTA, que esteve presente na ação, um dos "sinais claros" do aumento da procura
de britânicos é o recrutamento de "muita gente que estava no desemprego", "flagelo" que atinge
sobretudo o Algarve, muito dependente do setor turístico.

Admitindo que o processo de retoma do setor "vai ser gradual e progressivo", João Fernandes referiu
que há "boas perspetivas para o verão", salientando que Portugal é o "único destino disponível" para
receber, até ao final de maio, viagens turísticas com origem no Reino Unido.

Portugal é uma das exceções dentro da Europa, já que a maioria dos outros países vai ficar na 'lista
amarela, sujeita a restrições mais apertadas, como Espanha, França e Grécia.

A pausa letiva que decorre entre 25 de maio e 06 de junho no Reino Unido faz igualmente antever uma
grande procura pelo Algarve, por parte dos britânicos, período durante o qual o número de turistas na
região deverá também crescer, acrescentou João Fernandes.
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