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O turismo voltou a recuperar, mas continua muito longe do que
tínhamos antes da pandemia
Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que o número de dormidas foi
cerca de metade do registado há 2 anos

O turismo voltou a recuperar, mas continua muito longe do que tínhamos antes da pandemia. Os dados
do Instituto Nacional de Estatística mostram que o número de dormidas foi cerca de metade do
registado há 2 anos. Melhor mas ainda longe da normalidade, um mês de Julho trouxe novo ânimo ao
turismo com 1 milhão 600 mil hóspedes alojados mais 60% quando comparamos com 1 milhão
registado no mesmo mês do ano passado, dormidas foram de 4 milhões e meio, mais 72% do que há
um ano ainda assim bem longe dos níveis pré-pandemia, 45% abaixo e valeram os turistas nacionais as
dormidas dos residentes não só ultrapassaram os números do ano passado como superaram em 6% os
de há 2 anos, o para fora cá dentro, beneficiou, sobretudo a região do Algarve que concentrou mais de
um terço do total de dormidas nos estabelecimentos turísticos do país seguiram-se o Norte a Grande
Lisboa e a Madeira. Quanto às dormidas de estrangeiros a queda em relação a Julho de 2019,
ultrapassou os 67% diminuíram em todas as regiões menos nos Açores, onde houve um crescimento de
quase 32%, os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, no mesmo dia em que o
Eurostat publicou novos números sobre o setor da aviação em Agosto, foram realizados 479.000 voos
comerciais na União Europeia mais 154.000 do que, no mesmo mês do ano passado e Portugal até está
com um desempenho melhor do que a maioria a quebra de tráfego nos aeroportos nacionais em relação
aos níveis pré-pandemia, ronda os 27% está. O pontos abaixo.
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O setor do turismo recuperou em Julho face ao ano passado
O setor do turismo recuperou em Julho face ao ano passado

O setor do turismo recuperou em Julho face ao ano passado
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Alojamento turístico com aumentos em julho de 59,6% nos
hóspedes e de 71,9% nas dormidas
O setor do alojamento turístico registou 1,6 milhões de hóspedes e 4,5 milhões de
dormidas em julho, aumentos de 59,6% e 71,9% respetivamente, face ao mês
homólogo, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Porém, comparando com julho de 2019, período anterior à pandemia de covid-19, em julho deste ano
os hóspedes registaram um decréscimo de 42,5% e as dormidas diminuíram 45%.

"Comparando ainda com julho de 2019, observa-se um crescimento de 6,4% nas dormidas de
residentes e um decréscimo de 67,6% nas dormidas de não residentes", indicam ainda os dados do INE
relativos à atividade turística.

De acordo com o INE, as dormidas de residentes em julho registaram um "crescimento expressivo" nas
regiões autónomas da Madeira e dos Açores e no Algarve.

Já entre janeiro e julho, considerando a generalidade dos meios de alojamento (estabelecimentos de
alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude), registaram-se 5,8
milhões de hóspedes e 14,8 milhões de dormidas, correspondendo a quebras de 1,2% em ambos os
casos, face ao mesmo período de 2020.
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Dormidas de estrangeiros ficam 82% abaixo do pré-pandemia
até julho
Comparando com 2020, turismo por estrangeiros também cai. Aumento de dormidas
nacionais não compensa.

Os dados do INE continuam a não dar sinais de reversão na quebra profunda da participação de
estrangeiros no mercado turístico nacional, com os sete primeiros meses do ano a devolverem apenas
menos de um quinto das dormidas de não residentes em território nacional em 2019 no mesmo período.
Mais: os números caem também relativamente a 2020, e mesmo alguma recuperação no alojamento
de turistas nacionais não compensa ainda as perdas.

De acordo com os dados da atividade turística relativos a julho, publicados nesta terça-feira pelo INE, nos
primeiros sete meses deste ano os estabelecimentos de alojamento do país acumulavam apenas 4,9
milhões de dormidas de não residentes, referentes a cerca de 1,6 milhões de hóspedes.

São volumes que, em ambos os casos, ficam 82% abaixo dos que se verificam no mesmo período de
2019, e que relativamente a 2020 representam também quedas. Face há um ano, Portugal recebeu
menos 32% hóspedes estrangeiros, com uma quebra de 31% nas dormidas.
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Tráfego aéreo ainda 31% abaixo de 2019. Portugal é dos que
mais recupera
Em agosto, 479 mil aviões comerciais cruzaram os céus da Europa. É uma subida de 48%
em relação ao mesmo mês de 2020, mas ainda abaixo dos valores pré-pandemia.

O setor da aviação continua a recuperar. Em agosto de 2021, foram realizados 479 mil voos comerciais
na União Europeia. É uma subida de 48% em comparação com agosto do ano passado, quando as
restrições provocadas pela crise pandémica só permitiram efetuar 325 mil viagens.

Ainda assim, o número de voos comerciais está 31% abaixo dos números anteriores à pandemia. Em
agosto de 2019, foram 696 mil os aviões comerciais que cruzaram os céus da Europa, indicam os dados
da Eurocontrol, citados esta manhã pelo Eurostat.

No grupo dos 27, Portugal surge no 9º lugar, com um desempenho melhor que o da média europeia. Os
aeroportos nacionais registaram em agosto 29.506 voos comerciais, naquele que foi o melhor mês
desde outubro de 2019. É uma subida de 40,9% em relação a 2020 (com 20.945 viagens no período
homólogo), apesar de ainda estar 27,1% abaixo dos 40.481 voos de agosto de 2019.
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À frente na tabela, está a Grécia, que em agosto ficou a 7,1% do número de voos realizados no último
agosto antes da pandemia. Segue-se a Roménia (-18%), Croácia (-21,5%), Luxemburgo (-23,5%),
Malta (-23,7%), Chipre (-23,8%), Bélgica (-25%) e Espanha (-27%).

No lado contrário da lista está a Finlândia com a maior quebra na aviação relativamente ao período
anterior à pandemia, de 60%, seguida da Irlanda (-54,5%) e Eslovénia (-53,5%).

 

6/14



JORNAL I

14/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5060

REACH: 11000

Turismo. Portugueses foram os que mais ajudaram na
recuperação
Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmam um crescimento de 6,4% nas
dormidas de residentes em julho face ao mesmo mês de 2019, período pré-pandemia.

O setor do alojamento turístico registou 1,6 milhões de hóspedes e 4,5 milhões de dormidas em julho
deste ano, valores que compara com o um milhão de hóspedes e 2,6 milhões de dormidas em julho do
ano passado.

Os números foram divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística e confirmam as
recentes previsões do gabinete de estatística. No entanto, apesar do crescimento face a 2020, os
valores ainda são inferiores aos registados em julho de 2019, tento diminuído o número de hóspedes e
de dormidas, 42,5% e 45,0%, respetivamente.

E, tal como o INE já tinha acrescentado, as dormidas de residentes cresceram 6,4% face ao mesmo
mês de 2019, mostrando que é o mercado interno a principal ajuda da recuperação do setor turístico. Já
as dormidas de não residentes caíram, 67,6% face a 2019.

Já os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico chegaram aos 296,9 milhões de
euros no total e 223,4 milhões de euros relativamente a aposento. Ainda assim, números abaixo dos
registados em julho de 2019, tendo os proveitos totais diminuído 44,5% e os relativos a aposento
decresceram 46,7%.

No que diz respeito ao rendimento médio por quarto disponível (RevPAR), este situou-se em 40,4 euros
em julho, valor superior aos 31,4 euros registados em junho. Já o rendimento médio por quarto
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ocupado (ADR) atingiu 99,9 euros em julho (86,8 euros em junho). Em julho de 2019, o RevPAR e o
ADR foram 70 euros e 106,8 euros, respetivamente.

A nível de zonas, o destaque vai para o Algarve que concentrou 34,5% das dormidas em julho,
seguindo-se o Norte (15,5%), a Área Metropolitana de Lisboa (14,6%) e a Região Autónoma da Madeira
(12,1%).

No mês em análise, destacaram-se ainda os crescimentos expressivos das dormidas de residentes, face
ao mesmo mês de 2019, na Região Autónoma da Madeira (+60,2%), Região Autónoma dos Açores
(+26,3%), Algarve (+19,3%) e Alentejo (+13,1%), enquanto nas restantes regiões se registaram
decréscimos.
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Algarve com recuperação económica a caminho mas ainda
distante dos níveis de 2019
A pandemia de COVID-19 trouxe consigo vários desafios. Uma realidade, até então,
desconhecida, que provocou consequências negativas, sobretudo no setor económico.
Depois de ano e meio de pandemia, os turistas começaram a regressar ao Algarve

Depois de ano e meio de pandemia, os turistas começaram a regressar ao Algarve, tornando possível
assistir a uma ligeira recuperação na economia da região, contudo os números estão ainda bem
distantes dos alcançados em 2019. Recorde-se que o número de desempregados inscritos nos centros
do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), no Algarve, aumentou 154%, em média, no
mês de junho de 2021, face ao mesmo mês em 2019, segundo avançou, recentemente, o Jornal
Negócios.

Em contraponto, apesar da quebra registada na economia mundial, o mercado do entretenimento tem
crescido a olhos vistos e o universo dos jogos digitais também se tem destacado por contribuir de forma
positiva para o desenvolvimento económico. A reinvenção dos jogos tradicionais para o mundo online
tem chamado a atenção de cada vez mais jogadores. Assim, se sente saudades de jogar, saiba que
agora existem vários casinos online legais em Portugal, onde o poderá fazer sem sair de casa. No
entanto, com o aumento deste tipo de casinos, é importante determinar quais são os melhores, para
obter uma experiência importante. Pode confirmar a fiabilidade destes operadores em sites como o
Bet.pt Código Promocional.

Este tipo de sites apresenta-lhe revisões e testes profissionais. Além de saber quais são os casinos online
autorizados em Portugal, pode também tomar conhecimento de quais oferecem os melhores bónus,
jogos de excelência e as ferramentas para jogar com segurança e diversão. O processo é simples. Para
determinar quais são os fatores que tornam um casino online melhor do que outro, estes sites
comparadores têm em consideração a variedade e qualidade nos jogos, as parcerias ativas com os
melhores fornecedores de jogos do mundo, os bónus de boas-vindas e promoções, o apoio ao cliente, a
respetiva “App” e os métodos de depósitos e levantamentos.
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Entretanto, e no domínio do emprego associado ao sector do turismo, no Continente, 80% dos
concelhos registaram subidas no número de inscritos nos centros - números esses que não incluem
quem está em programas de formação. A acrescentar ao aumento do número de desempregados, a
incerteza financeira também atrasou o recrutamento habitual. Neste momento, existem unidades a
recrutar fora da região, fornecendo alojamento no próprio hotel, mas mesmo assim não é suficiente
para colmatar a procura. Há, portanto, menos desempregados, mas persistem os inscritos no centro de
emprego na região. De facto, os turistas estrangeiros no Algarve diminuíram 76% em julho, face ao
mesmo mês de 2019, mas o mercado nacional aumentou 40%.

Dados da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) indicam uma taxa de
ocupação global média por quarto de 49,5%, em julho, 40,6% abaixo do valor registado no mesmo mês
de 2019. Assim, apesar da descida a nível global, as unidades de alojamento do Algarve registaram um
aumento de 40% por parte do mercado nacional, face a julho de 2019, contrapostos por uma queda de
76% por parte do mercado externo. “Em valores acumulados, desde o início do ano, a ocupação por
quarto regista uma descida média de 68,9% e o volume de vendas uma descida de 68,6% face ao
mesmo período de 2019”, refere ainda a AHETA. Por zonas geográficas, relativamente a julho de 2019,
as descidas variaram entre menos 53,2% em Albufeira e menos 24,3% em Tavira.
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Também o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal
quer saber se a TAP vai repor as rotas brasileiras e americanas
T ambém o presidente do T urismo do Porto e Norte de Portugal quer saber se a T AP vai
repor as rotas brasileiras e americanas

Também o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal quer saber se a TAP vai repor as rotas
brasileiras e americanas
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Regras apertam para ver grutas do Algarve
Limite de pessoas e dimensão de embarcações em análise pela APA.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) está a estudar regras mais apertadas para quem visita as
grutas costeiras do Algarve, entre Odeceixe, no concelho de Aljezur, e Vilamoura, em Loulé, através de
passeios turísticos em embarcações junto à costa.

As novas limitações, segundo o CM apurou, vão ser integradas na proposta de revisão do Plano de
Ordenamento da Orla Costeira de Odeceixe-Vilamoura, que está na fase final de elaboração. As regras de
atuação vão incidir em locais com elevado valor natural ao longo da costa, que estão a sofrer uma forte
pressão turística, como é o caso da gruta de Benagil, no concelho de Lagoa. "Estamos a estudar regras
de utilização de alguns locais costeiros, que podem passar, por exemplo, pela implementação de um
número-limite de utilizadores ou imposição de dimensões máximas das embarcações que fazem os
passeios às grutas", confirmou ao CM Pedro Coelho, diretor regional da APA no Algarve. O objetivo é
"aliviar a pressão dos utilizadores" em determinados ecossistemas junto à costa que estão ter muita
procura por parte de embarcações marítimo-turísticas que operam na região.

Este novo regulamento está a ser trabalhado em parceria com a Autoridade Marítima Nacional e os
diversos municípios envolvidos e poderá entrar em vigor já no próximo verão. 
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Turismo Norte apela à TAP para dizer se vai repor rotas
brasileiras e americanas
Mercados brasileiro e americano são "dois mercados muito importantes para o turismo do
Porto e Norte de Portugal".

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal apelou esta segunda-feira à TAP para revelar
"rapidamente" se o plano de reestruturação em curso prevê a reposição das rotas com os mercados
brasileiro e americano. "Este apelo não vai só no sentido de sabermos rapidamente qual é o plano [de
restruturação da TAP], mas acima de tudo que nesse plano [de reestruturação] esteja traduzida esta
importância que estes mercados [brasileiro e americano] têm para a região", declarou Luís Pedro
Martins, numa entrevista à agência Lusa a propósito de um balanço turístico deste verão na região e
sobre as perspetivas do setor para os próximos meses. O apelo do presidente da Turismo do Porto e
Norte de Portugal (TPNP) para que a companhia aérea TAP avance de forma célere com a informação
sobre o plano de reestruturação e sobre as rotas que vai oferecer, explica-se pelo facto de os mercados
brasileiro e americano serem "dois mercados muito importantes para o turismo do Porto e Norte de
Portugal", Leia também TAP avança com "nova e última vaga" de rescisões por mútuo acordo após 690
adesões "O mercado brasileiro é o terceiro mercado emissor da região do Porto e Norte e é o quinto
mercado [emissor] para o país", destacou, lembrando que por causa da pandemia a região só se reabriu
"muito recentemente aos mercados americano e brasileiro". Para Luís Pedro Martins, é essencial
conhecer os planos da TAP para que a TPNP, em conjunto com a Comissão de Coordenação de
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e com o Turismo de Portugal, possam traçar em conjunto
estratégias para o futuro turístico da região. "Saber o que é que a TAP vai fazer é que ainda não
sabemos. É importante saber o que é que a TAP vai fazer para podermos alinhar ou desenhar outras
estratégias, nomeadamente com outras companhias [aéreas]. E, para isso, temos que contar também
com as entidades CCDR-N e Turismo de Portugal", considerou. Leia também Sindicato diz que TAP está a
ser alvo de uma "purga" de trabalhadores Luís Pedro Martins sublinhou que um dos projetos prioritários
para a região é a "conectividade aérea", algo que é um fator crítico de sucesso para a região. "Se nós
não o conseguirmos resolver, é muito preocupante para a região", assinalou. "Queremos acreditar que
logo que o próximo Programa Operacional (PO) esteja disponível, estamos muito alinhados para

13/14



conseguir financiamentos para uma série de projetos", acrescentou Luís Pedro Martins, referindo que as
prioridades para a região e os projetos estão a ser discutidos entre responsáveis da TPNP, CCDR-N e
Turismo de Portugal. Leia também TAP inicia processo de despedimento coletivo de 124 colaboradores A
TAP pretende operacionalizar o plano de reestruturação em outubro, segundo adiantou a presidente
executiva (CEO) da companhia aérea, Christine Ourmières-Widener, numa entrevista publicada na
'newsletter interna da empresa', e à qual a Lusa teve acesso. A TAP SA reduziu, no primeiro semestre
deste ano, os prejuízos, para 493,1 milhões de euros, uma recuperação de 15,3%, ou 88 milhões de
euros, face aos resultados negativos de 582 milhões de euros do período homólogo. Desde 31 de
dezembro de 2020, um total de 1.302 colaboradores saiu da empresa, o que representa uma redução
de 16% na força de trabalho, e da negociação dos acordos com os sindicatos através dos quais se
definiram revisões salariais". Leia também TAP chega a acordo com todas as estruturas dos
trabalhadores O plano da TAP irá incidir sobre a "reestruturação de custos" e ajustamento da capacidade
à procura. A CEO destacou ainda a importância de a companhia estar mais próxima dos clientes, bem
como "uma dimensão dos trabalhadores" que está a ser desenvolvida "agora" e da qual não deu mais
detalhes, disse a gestora da companhia aérea, nessa entrevista publicada na 'newsletter' interna da
empresa. Em setembro do ano passado, a TAP anunciou que ia voar para Ibiza, Fuerteventura e Zagreb
no verão de 2021, tendo ainda previstas duas novas rotas para a Tunísia e uma para Marrocos, numa
altura em que já estava a ser elaborado o plano de reestruturação. Nessa altura, a companhia aérea
informou em comunicado que as novas rotas para o verão de 2021 se enquadram na "estratégia de
rede de conexão" entre a Europa, as Américas e África, com a companhia a "aproveitar as oportunidades
de expansão sazonais para planear e otimizar a sua rede de destinos".
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