
JORNAL I

15/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2950

REACH: 14000

Dormidas de turistas sobem 510% em abril e Lisboa lidera
Os proveitos dos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram 47,7 milhões de
euros
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EXECUTIVE DIGEST

15/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

EasyJet inaugura hoje oficialmente a sua nova base em Faro
A nova base da low cost britânica conta com três aviões Airbus A319, para voar para 18
destinos internacionais, e cerca de uma centena de funcionários de várias bases da
companhia.

Com uma retoma gradual e a “passos de bebé” no setor da aviação, a EasyJet vai hoje inaugurar
oficialmente a sua nova base no aeroporto de Faro, apesar de já estar em funcionamento desde o início
do mês.

O evento, que decorrerá esta terça-feira, a partir das 13 horas, contará com a presença do ministro das
Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e do secretário de Estado Adjunto e das
Comunicações, Hugo Santos Mendes.

Ao todo, a base da low cost britânica conta com três aviões e cerca de uma centena de funcionários
permanentes de várias nacionalidades e de pontos do mundo. Isto porque, sem ter havido qualquer
recrutamento local, todos os trabalhadores foram transferidos de outras bases para esta,
nomeadamente de Lisboa e do Porto, sem esquecer aqueles que tinham sido dispensados à conta da
crise no setor e que, assim, puderam continuar ligadas à companhia, conforme confirmou fonte oficial da
empresa à Executive Digest.

Já em março a empresa perspetivava uma melhoria da indústria até ao verão, apontando para um
gradual da operação, nomeadamente para este mês de junho, em que se esperava que estivesse “mais
perto da normalidade”, afirmava na altura à ‘TSF’ o diretor executivo da companhia, José Lopes.
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DN

15/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

São os serviços de saúde que vão emitir documento
Como pedir, que informação dá e como vai funcionar? Estas são algumas das perguntas
que fazem os cidadãos. Conheça as respostas
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DN

15/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Quase 50% do alojamento fechado em abril
Durante o primeiro trimestre, Portugal esteve praticamente sempre em confinamento
geral
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DN

15/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Certificado digital devolve “direito à livre circulação”
Arranca a 1 de julho o livre-trânsito que tem a ambição de restituir aos europeus um dos
direitos “mais tangíveis e apreciados” e dar um impulso ao turismo
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EXECUTIVE DIGEST

15/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Arranca hoje a adesão ao IVAucher. Eis o que deve fazer
Arranca hoje a adesão ao IVAucher. Este é o primeiro passo para que possa descontar o
IVA acumulado em consumos de alojamento, cultura ou restauração, durante o último
trimestre do ano. Para os que têm questões por resolver quanto a esta fase do
programa, o site do programa tem algumas respostas, que passamos a citar.

Arranca hoje a adesão ao IVAucher. Este é o primeiro passo para que possa descontar o IVA acumulado
em consumos de alojamento, cultura ou restauração, durante o último trimestre do ano. Para os que
têm questões por resolver quanto a esta fase do programa, o site do programa tem algumas respostas,
que passamos a citar.

Em que consiste a adesão?

A adesão do consumidor consiste apenas em associar um qualquer cartão bancário ao seu NIF para que
possa utilizar o benefício acumulado.

A adesão ao programa IVAucher é obrigatória?

A adesão não é obrigatória. Os contribuintes decidem ou não se querem aderir ao programa.

Onde posso aderir ao programa para começar a utilizar o meu saldo?

A partir de quando posso aderir?

No período de acumulação, os consumidores não têm de aderir para poder acumular o benefício. A
adesão poderá ser feita a partir de dia 15 de junho, mas na realidade, apenas antes de se começar a
utilizar o saldo (o que apenas será possível a partir de 1 de outubro).

Existe alguma data limite para a adesão?

Não, o consumidor pode registar-se, no limite, no último dia do programa, i.e. a 31 de dezembro.
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Quais são os cartões de pagamento que posso associar ao meu NIF?

Poderá associar os seus cartões de pagamento, desde que seja titular do mesmo. É necessário que seja
um cartão consumer (não empresarial) e que a moeda associada seja Euro.

Posso associar o mesmo cartão de pagamento a vários NIFs?

Não. Um cartão de pagamento só pode estar associado a um único NIF.

Posso cancelar a minha adesão ao IVAucher?

Sim, pode proceder ao cancelamento da adesão no Portal IVAucher ou na app IVAucher (disponível no
dia 1 de setembro). No entanto, depois do cancelamento, não é possível reativar a sua conta ou fazer
uma nova adesão.

É seguro colocar os meu dados do cartão bancário no Portal ou App do IVAucher?

O processamento de dados bancários, tais como número de cartão bancário ou qualquer outra
informação dos participantes relacionada com informações bancárias, que se configurem necessárias no
âmbito do Programa IVAucher, será feito de forma exclusiva pela Saltpay, não sendo divulgados a
quaisquer terceiros, nomeadamente a AT.

Adicionalmente, é importante referir que os dados do cartão bancário são tokenizados. No momento da
adesão, quando inserir os dados do seu cartão bancário, a Saltpay envia os dados do cartão bancário
para o banco emissor do cartão, que substitui os dados do cartão por uma série de números, gerados
aleatoriamente, o token. Este número aleatório é armazenado no equipamento e usado posteriormente
para todas as transações.

A associação do meu NIF ao meu cartão de pagamento desaparece no final do programa?

Sim. A associação do NIF ao cartão de pagamento apenas tem efeitos para o Programa IVAucher, pelo
que assim que este acabar, a associação deixa de ter validade.

A AT pode aceder aos dados do meu cartão bancário?

Não. A AT não pode aceder, direta ou indiretamente, a quaisquer dados de natureza bancária no âmbito
do programa IVAucher, à exceção do processamento estritamente necessário para apresentação ao
consumidor dos movimentos e saldos IVAucher nos canais da AT, desde que este processamento
assegure que aqueles dados não são armazenados pela AT, nem ficam acessíveis àquela entidade.

Os dados dos aderentes estão protegidos?

Sim. A AT não pode aceder direta ou indiretamente a quaisquer dados de natureza bancária e a entidade
responsável pelo processamento da comparticipação dos pagamentos eletrónicos não poderá aceder
direta ou indiretamente a qualquer informação fiscal da AT relativa aos consumidores nem aos
comerciantes.
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DINHEIRO VIVO

15/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Bloggers portugueses lançam livro #EuFicoEmPortugal para
promover o turismo
A iniciativa tem vindo a contribuir para "atenuar o brutal impacto da pandemia no turismo
nacional", em particular, nos territórios de baixa densidade, refere a Associação de
Bloggers de Viagem Portugueses

Depois de percorrerem Portugal de lés a lés, no âmbito da iniciativa #EuFicoEmPortugal, da Associação
de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP), 25 bloggers de viagens portugueses lançam um livro para
promover o turismo nacional.

Em comunicado, a ABVP afirma hoje que, depois de explorarem todo o país, os 25 bloggers portugueses
desafiam agora, através do livro #EuFicoEmPortugal, "os compatriotas a serem agentes ativos na
recuperação da economia nacional".

Com o objetivo de "promover o turismo em Portugal", os 25 bloggers mais influentes de viagens em
Portugal celebram no livro as "inúmeras belezas, menos exploradas" do país.

O livro, que vai ser apresentado quarta-feira no concelho de Montalegre (um dos destinos mencionados),
surge no seguimento da iniciativa #EuFicoEmPortugal da ABVP que, em 2020, colocou meia centena de
bloggers a percorrer o país de lés a lés.

A iniciativa tem vindo a contribuir para "atenuar o brutal impacto da pandemia no turismo nacional", em
particular, nos territórios de baixa densidade, refere a ABVP, acrescentando que os bloggers tem
inspirado os turistas nacionais a "irem para fora cá dentro".

Reflexo de olhares e experiências muito diversificados sobre os destinos espalhados pelo território
nacional, o livro desce de Melgaço "onde um Outro Portugal começa" e segue ao encontro de histórias
encantatórias como a da baleação na Ilha do Pico.

Entre o calor das gentes e os sabores alentejanos, a narrativa vai-se regando com os poucos
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conhecidos vinhos da Beira Interior, perdendo-se com as minas abandonadas de São Domingos e
contemplando o Gerês, os Castelos de Sintra, os montes de Alvarenga, a lagoa de Óbidos, o rito Tejo e
a empreitada em Loulé.

Citado no comunicado, o presidente da ABVP e autor do blogue Alma de Viajante, Filipe Morato Gomes,
diz que quanto mais viaja, mais tem a certeza de "viver num país extraordinário, com uma diversidade a
todos os níveis notável".

Para o blogger, que já visitou mais de 100 países e deu duas voltas ao mundo, estas páginas "são um
tributo a Portugal" e celebram a sua "riqueza humana, paisagística e cultural".

"Este livro, em nova colaboração com a editoria Idioteque, é, pois, o epilogo dessa iniciativa que
rapidamente extravasou as fronteiras da associação e tomou proporções por nós nunca imaginadas",
afirma, dizendo esperar que os leitores se sintam inspirados a explorar o país.

Também Rui Barbosa Batista, fundador do blogue BornFreee e jornalista, refere que "o livro não fala só
de lugares", mas de pessoas - "o maior património" - e experiências vividas por todo o território, de
Trás-os-Montes ao Alentejo.

"Com a iniciativa #EuFicoEmPortugal os bloggers de viagem contribuíram, durante meses, e como
poucos, para uma mais salutar coesão do território. Exploramos muitos territórios, revelamos culturas e
tradições e, com o nosso trabalho, demos também a conhecer pessoas inspiradoras, que também
parecem esquecidas...e que agora ficam imortalizadas nesta obra", salienta.

Já o editor do livro, Manuel Andrade, afirma que a Idioteque "não poderia passar ao lado da iniciativa",
cujo objetivo é "reanimar o turismo português nesta fase tão conturbada".

Na quarta-feira, o lançamento do livro #EuFicoEmPortugal poderá ser acompanhado "online" através da
página da ABVP na rede social Facebook.

O livro chega às livrarias nacionais em 22 de junho de 2021.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

15/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 3700

Certificados Verdes vão estar disponíveis ainda esta semana
Os primeiros Certificados Verdes Digitais da União Europeia para a covid-19 vão estar
disponíveis ainda “esta semana” em Portugal, mas só entram em vigor a 1 de julho
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ECONOMIA ONLINE

14/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Expectativas turísticas para verão arrefecem com decisão do
Governo britânico
A confederação do turismo aponta que a saída de Portugal da "lista verde" do Reino
Unido "veio alterar todas as perspetivas", já a AHP diz que as reservas estão "a cair a
pique".

A confederação do turismo e a Associação da Hotelaria de Portugal reviram as expectativas de
crescimento turístico com a saída de Portugal da “lista verde” de viagens para o Reino Unido,
acreditando, no entanto, num verão melhor que em 2020.

“Nesta fase, é difícil fazer previsões. Estávamos com alguma expectativa positiva, mas a decisão do
Governo britânico de retirar Portugal da “lista verde” veio alterar todas as perspetivas que tínhamos para
o verão”, afirma o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, em
respostas escritas à Lusa.

Governo diz não perceber decisão do Reino Unido Ler Mais

A decisão britânica de excluir Portugal da “lista verde” de viagens foi tomada em 3 de junho e suscitou,
desde logo, críticas do setor turístico, que se preparava para um aumento das reservas e da procura de
turistas provenientes do Reino Unido, isto depois de, em 17 de maio, o Governo britânico ter tomado a
decisão contrária, abrindo as viagens com destino a Portugal.

Agora, “a recuperação que se iniciou nas últimas semanas com a chegada dos turistas ingleses, o nosso
principal mercado, foi abruptamente interrompida durante, pelo menos, três semanas. O impacto nas
reservas, sobretudo no Algarve, será gigantesco, numa fase em que as empresas se preparavam para
um aumento da procura turística com reforço da oferta e de recursos humanos”, explica Francisco
Calheiros.

Ainda assim, o responsável, que não revela valores, refere acreditar que Portugal “irá ter um verão
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melhor do que 2020”, mas com os números a ficarem “ainda muito longe dos de 2019”.

Com uma visão diferente, após a decisão britânica, ficou também a Associação da Hotelaria de Portugal
(AHP), como explicou a vice-presidente executiva, Cristina Siza Vieira, à Lusa, sem também apontar
números.

“O mês de maio correu razoavelmente bem em termos de taxa de ocupação, em algumas regiões do
país, aliás acima das expectativas, dada a incerteza em que estivemos, exceção de Lisboa, Porto e
Alentejo. No Algarve registou-se uma afluência bastante significativa durante o mês de maio, sobretudo
de turistas britânicos, devido à abertura do Reino Unido relativamente a Portugal (recordo que
estávamos na “lista verde” de destinos, com o que tal significava de facilitação das viagens). Ora, com a
recente decisão do Governo britânico a situação veio alterar-se profundamente, com os cancelamentos
a registarem-se desde o primeiro momento e o ritmo de reservas a cair a pique”, afirma a responsável.

Ora, assim, a responsável da AHP diz que “antes desta decisão, obviamente”, estavam “mais confiantes
no verão”.

Certificado digital da Covid pronto a funcionar em 13 países Ler Mais

“É certo que há outros mercados e a aprovação pelo Parlamento Europeu do Passaporte Covid-19 abre
melhores perspetivas, quer para os turistas provenientes da UE, quer de Schengen. Esperamos, também,
que Portugal aproveite já para dar idênticas condições a países terceiros, designadamente aos EUA,
fundamental para nós”, acrescenta Cristina Siza Vieira, lembrando ainda que o setor volta a contar com
os turistas internos.

“Para já, contamos com o mercado nacional, que já em 2020 foi o suporte do verão, e com a abertura
dos mercados europeus. Sem qualquer dúvida, vontade de viajar e pesquisa por Portugal existe, mas
têm de estar reunidas todas as condições para que os turistas possam viajar sem restrições de
quarentena e com definição dos critérios e testagem”, concluiu.

Dias depois do anúncio do Governo britânico, em 6 de junho, o presidente do Turismo do Algarve, disse
à Lusa que a saída de Portugal da “lista verde” de viagens para o Reino Unido causou um “pico” de cerca
de 10.000 saídas do aeroporto de Faro no sábado, dia 5.

“Ontem [sábado] houve uma concentração de cerca de 10.000 passageiros britânicos para sair, mas é
interessante também perceber que, no mesmo período, chegaram 2.500. Portanto, apesar das regras
britânicas, ainda há britânicos a chegar ao Algarve”, afirmou João Fernandes à agência Lusa.

João Fernandes explicou que os passageiros, “muitos deles britânicos”, se viram obrigados a “antecipar o
regresso para chegar ao país antes de terça-feira [dia 08]” e escapar assim à obrigatoriedade de realizar
uma quarentena de 10 dias e dois testes à Covid-19 nesse período devido à medida imposta pelo
Governo britânico a todos os passageiros que cheguem ao Reino Unido provenientes de Portugal.
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SAPO

14/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 34000

AHRESP alerta para a urgência da publicação de "regras
específicas" para casamentos e baptizados
A associação do setor da hotelaria e restauração alertou hoje para a urgência de
existirem "regras específicas" para os casamentos, batizados e outros eventos de
natureza familiar face às novas regras de desconfinamento em vigor até 27 de junho.

“A AHRESP e os seus associados estão cientes da necessidade impreterível do cumprimento de todas as
normas e regras em vigor e cumprem-nas com o objetivo de evitar que o município de Lisboa agrave a
sua situação epidemiológica”, refere a associação em comunicado, adiantando que “urge a publicação
deste documento”.

Além disso, pedem ainda que as FAQ (perguntas e respostas frequentes) também sejam

publicadas.

A AHRESP considera ainda que há urgência na publicação do documento e das FAQ, uma vez que
atualmente “não existem regras específicas” para estes eventos que “não sejam” aquelas que se aplicam
à restauração e bebidas.
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ANTENA 1

14/06/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO

NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Antecipação do desconfinamento no Algarve traduziu-se em
benefícios para a extração e para o comércio
Antecipação do desconfinamento no Algarve traduziu-se em benefícios para a extração e
para o comércio

Antecipação do desconfinamento no Algarve traduziu-se em benefícios para a extração e para o
comércio
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PUBLITURIS

14/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

Madeira passa a exigir apenas testes rápidos em viagens para o
arquipélago
Esta medida entra em vigor a partir de 1 de julho, anunciou o Governo Regional.

A partir de 01 de julho passa a ser obrigatório a apresentação de teste rápido antigénio negativo à covid-
19 para entrar na Madeira, realizado até 48 horas antes da viagem, em substituição do PCR, anunciou o
Governo Regional, esta segunda-feira.

O executivo regional, liderado por Miguel Albuquerque, anunciou também que a partir de 21 de junho será
exigido apenas um teste rápido antigénio negativo para as deslocações entre as ilhas da Madeira e do
Porto Santo, realizado até 48 horas antes da viagem.

O presidente do Governo madeirense salientou, em conferência de imprensa, que “não serão aceites
autotestes”, quer para as entradas na região, quer para as deslocações entre ilhas.

Até à entrada em vigor das novas medidas de controlo de viajantes, mantém-se o “corredor verde” nos
portos, aeroportos e marinas do arquipélago para vacinados, testados e recuperados da covid-19 até
180 dias, sendo exigido aos restantes a apresentação de teste negativo PCR realizado até 72 horas
antes da viagem.

Entre as medidas que sofrem alterações, está o horário de encerramento dos bares e restaurantes que
vai ser alargado para as 00:00, já a partir de terça-feira, e o recolher obrigatório passará a vigorar entre
as 01:00 e as 05:00. A lotação dos estabelecimentos pode ir até dois terços da capacidade, podendo
funcionar com mesas de seis pessoas no interior e de 10 no exterior.
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Na Região Autónoma da Madeira, os restaurantes e bares podem agora estar abertos até às 23:00 com
uma lotação até 50%, com cinco pessoas por mesa, e nos bares não é permitido “beber ao balcão ou
de pé”.  O recolher obrigatório vigora, atualmente, entre as 00:00 e as 05:00, incluindo aos fins de
semana.

Miguel Albuquerque sublinhou que as novas medidas de controlo sanitário, determinadas ao abrigo da
situação de calamidade devido à pandemia de covid-19, decorrem da diminuição diária de casos de
infeção por SARS-CoV-2 no arquipélago, em média seis por dia, e da redução do número de
internamentos, bem como do “processo acelerado de vacinação” contra a covid-19, já com cerca de
30% da população insular inoculada.
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TSF ONLINE

14/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 40244

Dormidas de turistas sobem 510% em abril e 1/4 ficou na região
de Lisboa
No setor do alojamento turístico registaram-se 460,0 mil hóspedes e 946,8 mil dormidas
em abril, correspondendo a subidas de 762,6% e 510,8%, respetivamente,
relativamente ao mesmo mês de 2020, quando a atividade turística praticamente cessou
devido à pandemia.

As dormidas de turistas aumentaram 510% em abril, para 946.800, face ao mesmo mês de 2020, mas
diminuíram 84,2% comparadas com abril de 2019, tendo a região de Lisboa absorvido um quarto dessas
dormidas, revelou o INE.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), esta segunda-feira divulgados, registam no setor do
alojamento turístico 460,0 mil hóspedes e 946,8 mil dormidas em abril, correspondendo a subidas de
762,6% e 510,8%, respetivamente, relativamente ao mesmo mês de 2020, quando a atividade turística
praticamente cessou devido à pandemia, quando em março tinha registado descidas de 59,6% e 67,1%,
pela mesma ordem.

As dormidas de residentes aumentaram 517% (-20,8% em março) e as de não residentes cresceram
496,5% (-86,7% no mês anterior), mas comparando com abril de 2019 registam-se decréscimos de
60,3% e 93,5%, respetivamente.

Os proveitos dos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram 47,7 milhões de euros, dos quais
35,9 milhões de euros relativamente a aposento, correspondendo a subidas de 838% e 696,4%,
respetivamente (-73,5% e -71,5% em março, pela mesma ordem), mas comparando com abril de
2019, os proveitos totais diminuíram 85,8% e os relativos a aposento decresceram 85,6%.

No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto disponível
(RevPAR) situou-se em 10,8 euros em abril (7,4 euros em março), enquanto o rendimento médio por
quarto ocupado (ADR) atingiu 61,9 euros em abril (51,0 euros em março), quando em abril de 2019 o
RevPAR e o ADR foram 45,5 euros e 81,3 euros, respetivamente.
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A região de Lisboa concentrou 24,4% das dormidas em abril, seguindo-se o Norte (19,7%), o Centro
(15,5%) e o Algarve (14,9%).

No conjunto dos primeiros quatro meses do ano, as regiões com menores diminuições no número de
dormidas foram o Alentejo (-38,4%), Açores (-45,5%), Centro (-56,7%) e Norte (-63,6%), enquanto
as restantes regiões registaram decréscimos superiores a 70%.

Somando os primeiros quatro meses do ano, o INE registou uma diminuição de 70,1% das dormidas
totais, resultante de quedas de 39% nos residentes e de 85,6% nos não residentes, tendo neste período
os proveitos registado diminuições de 73,6% no total e 72,3% relativos a aposento.

Nesses quatro meses do ano, as regiões que apresentaram menores diminuições no número de
dormidas foram o Alentejo (-38,4%), Região Autónoma dos Açores (-45,5%), Centro (-56,7%) e Norte
(-63,6%), enquanto as restantes regiões registaram decréscimos superiores a 70%.
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Atividade turística cresceu em abril, mas ainda está 84% abaixo
dos níveis pré-pandemia
Receitas dos alojamentos turísticos em Portugal ascenderam a 47,7 milhões de euros em
abril. É mais de nove vezes a faturação de abril de 2020, mas menos de um quinto dos
proveitos de abril de 2019, segundo o INE

O setor do alojamento turístico em Portugal contabilizou 947 mil dormidas em abril, multiplicando por
seis o registo de abril de 2020, de acordo com a mais recente informação do Instituto Nacional de
Estatística (INE). No entanto, este indicador de atividade turística está ainda 84% abaixo das dormidas
de abril de 2019.

As dormidas de cidadãos residentes em Portugal aumentaram 517% em termos homólogos (depois de
terem caído 20,8% em março) e as de não residentes cresceram 496,5% (após uma queda de 86,7%
no mês anterior). Comparando com abril de 2019, observaram-se decréscimos de 60,3% e 93,5%,
respetivamente.

A taxa de ocupação (12,9%) aumentou 6,1 pontos percentuais, segundo o INE.

Já os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram 47,7 milhões de euros
no total de abril, mais 838% do que em igual período do ano passado. Comparando com abril de 2019,
os proveitos totais diminuíram 85,8%.

Considerando o conjunto dos primeiros quatro meses do ano, o total de dormidas de turistas caiu
70,1% em termos homólogos e as receitas baixaram 73,6%.
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Turismo: Até abril dormidas afundaram 70% e proveitos totais
caíram quase 74%
Os dados do INE mostram que no mês de abril deste ano, em que Portugal estava já em
processo de desconfinamento, 47,6% dos estabelecimentos de alojamento turístico
estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes.

Os primeiros quatro meses deste ano foram ainda difíceis para o setor do turismo. Durante o primeiro
trimestre, Portugal esteve praticamente sempre em confinamento geral. Em abril, o processo de
desconfinamento começou a dar alguns passos mas, no fim de semana da Páscoa, a deslocação entre
diferentes concelhos não era permitida.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados nesta segunda-feira, 14 de junho,
mostram que entre janeiro e abril, houve 2,7 milhões de dormidas nas unidades de alojamento para
turistas, o que representa uma queda de 70,1% face ao período homólogo de 2020. Além disso,
contaram com 1,2 milhões de hóspedes, quase menos 67% que até abril do ano passado.

No ano passado, os efeitos da pandemia só ganharam mais expressão em vários países da Europa,
incluindo Portugal, em março, pelo que cerca de dois meses e meio decorreram com normalidade para a
atividade turística. O primeiro Estado de Emergência em Portugal, devido à pandemia, foi decretado a 19
de março de 2020, tendo entrado o País em confinamento, algo que perdurou o mês de abril, tendo o
processo de reabertura arrancado em maio.

Dado que, até abril deste ano estiveram em vigor muitas restrições, os proveitos totais ascenderam a
125,2 milhões de euros, uma quebra de 73,6%. Os proveitos de aposento foram o segmento que mais
contribuiu para os proveitos totais, tendo superado os 94,2 milhões de euros, o que representa ainda
assim uma queda de 72,3% face ao período homólogo do ano passado.

Dado que em abril de 2020, o País estava em confinamento, e as unidades de alojamento que estavam
abertas estavam para receber profissionais que, devido à pandemia, não podiam regressar aos seus
domicílios, os números registados em abril deste ano mostram subidas expressivas. "O setor do
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alojamento turístico registou 460,0 mil hóspedes e 946,8 mil dormidas em abril de 2021,
correspondendo a variações de 762,6% e 510,8%, respetivamente, relativamente ao mesmo mês de
2020, quando praticamente a atividade turística cessou (-59,6% e -67,1% em março, pela mesma
ordem)", diz o gabinete de estatística.

Contudo, face a abril de 2019, registou-se um decréscimo de 80,3% em termos de hóspedes e de
84,2% nas dormidas no passado mês de abril. Os proveitos totais registados nos estabelecimentos de
alojamento turístico atingiram 47,7 milhões de euros, mais 838,0% que em abril de 2020 mas
diminuição de 85,8% face ao mês de abril de 2019.

Em abril, 47,6% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram
movimento de hóspedes, diz ainda o INE.
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Turismo de Portugal apresenta Plano Turismo + Sustentável 20-
23
O Turismo de Portugal apresenta a versão final (pós consulta pública) do Plano Turismo +
Sustentável 20-23 na segunda-feira, 14 de junho, às 15h00, numa sessão que decorre
nos Viveiros Monte Rosa (Algarve), com transmissão em live streaming, e que conta com
a presença da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

Lançado em outubro de 2020, o Plano esteve em consulta pública, tendo recebido mais de cem
contributos que o tornaram mais diversificado e completo. O projeto tem presente a importância de
Portugal reforçar o seu posicionamento e competitividade enquanto destino turístico sustentável e
seguro, acomodando também as exigências de novas diretrizes e orientações nacionais e comunitárias,
para o curto e médio prazo, no âmbito da economia circular e da sustentabilidade ambiental.

Decorrente do plano de retoma “Reativar Turismo. Construir Futuro”, e alinhado com os objetivos da
Estratégia Turismo 2027, o Plano Turismo + Sustentável 20-23 pretende intensificar o objetivo da
sustentabilidade na atividade turística, com ações como a reeducação para uma restauração circular e
sustentável, o desenvolvimento de práticas para uma economia circular, a neutralidade carbónica nos
empreendimentos turísticos, a construção sustentável em empreendimentos turísticos, a eficiência
hídrica nos campos de golfe em Portugal e a redução do plástico na hotelaria.

Apresentação do Plano Turismo + Sustentável 20-23

14 de junho, segunda-feira

15h00

Viveiros Monte Rosa, Moncarapacho, Algarve

N 37º 05' 30" (N 37º 05,500') | W 7º 46' 59" (W 7º 46,999')

Live streaming na homepage do Turismo de Portugal
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Agradece-se confirmação de presença física, por motivos de limite de capacidade do espaço.

Por: LPM
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Os turistas britânicos foram embora e agora os hotéis do Algarve
depositam esperança nos turistas portugueses
Os turistas britânicos foram embora e agora os hotéis do Algarve depositam esperança
nos turistas portugueses

Os turistas britânicos foram embora e agora os hotéis do Algarve depositam esperança nos turistas
portugueses
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Milhares de turistas aproveitaram o fim de semana prolongado
para umas mini-férias no Algarve
Milhares de turistas aproveitaram o fim de semana prolongado para umas mini-férias no
Algarve

Milhares de turistas aproveitaram o fim de semana prolongado para umas mini-férias no Algarve
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