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Restaurantes e cafés sem limites
Governo prepara-se para decretar 1 de outubro como o dia da “libertação” das
restrições contra a pandemia
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Retoma ganha força em 40% do mercado de exportação
português
Retoma de Espanha, França e Itália neste ano em grande nas novas contas da OCDE. Já
os crescimentos de Alemanha, Reino Unido e EUA foram despromovidos
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Algarve espera recuperar turistas britânicos em outubro, com a
revisão do sistema de semáforos do Reino Unido
A partir de 4 de outubro, Portugal fica equiparado aos países da lista verde, libertando os
ingleses de quarentena no regresso, e beneficiando a época do golfe, que está com as
reservas em alta. O receio é a concorrência da Turquia, que sai do vermelho

Está confirmado: o Reino Unido vai avançar com a revisão do sistema de semáforos a partir de 4 de
outubro, e Portugal, que estava na lista âmbar, fica equiparado aos países da lista verde - ou seja, os
turistas britânicos já não terão de fazer quarentenas, no regresso ao seu país, como medida de
prevenção da covid-19.

No anúncio relativo ao aligeirar de regras de viagens avançado pelo ministro britânico dos transportes,
Grant Schapps, a 17 de setembro, veio também outra boa notícia para o turismo português: os turistas
ingleses, que estavam obrigados a fazer um teste PCR no segundo dia após chegarem ao Reino Unido,
poderão substituí-lo por um teste rápido, de antigénio, "o que reduz bastante os encargos de viagens,
sobretudo para famílias", nota João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA).

"O aligeirar das regras do Reino Unido é uma boa notícia para o golfe no Algarve, e outubro poderá ser
mais próximo de uma procura de britânicos que traduz realmente uma retoma mais sustentável. Só
esperamos é que o elevado nível de reservas que temos para o próximo mês se concretize", adianta o
presidente da Região de Turismo do Algarve, lembrando que desde a pandemia as reservas se tornaram
mais voláteis, podendo ser canceladas a qualquer momento sem custos.

"Na primeira quinzena de setembro já começou a haver no Algarve uma procura britânica mais
significativa, o que se nota numa maior ocupação dos aviões que fazem ligações ao Reino Unido e
Irlanda no aeroporto de Faro", faz notar João Fernandes, referindo que este aumento de procura se
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dirige sobretudo ao segmento do golfe.

Também a Alemanha deu sinal verde a Portugal
Com regras de viagens mais leves anunciadas pelo Reino Unido, "a nossa expectativa é que haja uma
procura mais interessante de britânicos para a época de golfe, que vai de meados de setembro a final de
outubro, e é muito importante para o Algarve", frisa o responsável de turismo.

Outra boa notícia veio do lado da Alemanha, que na última sexta-feira, 17 de setembro, deixou de
considerar o Algarve como "zona de risco". Segundo o presidente da região de turismo, "também os
holandeses estão a dar melhores sinais", prevendo-se no próximo mês resultados mais favoráveis na
chegada de estrangeiros.

Os turistas do Reino Unido, que são os principais clientes do Algarve, nunca chegaram este verão a
recuperar na região a níveis satisfatórios, devido aos constantes sobressaltos gerados pelas decisões do
Governo britânico acerca da abertura de corredores aéreos, para lidar com a situação da pandemia de
covid-19.

"Tivemos 51% de ocupação média em julho, segundo a associação hoteleira do Algarve (AHETA), e 76%
em agosto, muito à custa do mercado nacional. Esperamos em setembro melhores resultados do que
tivemos em julho", adianta o presidente da RTA.

"Temos reservas elevadas nos campos de golfe, este mês de setembro tem corrido bem, mas há a
possibilidade de estas virem a ser canceladas sem ónus para o cliente, ou de serem adiadas para
períodos posteriores", nota ainda.

"Mas até à data temos tido bons sinais relativamente à procura de campos de golfe em setembro e
outubro, e também na maior consolidação de ligações aéreas no aeroporto de Faro", refere o
responsável.

Turquia sai da lista vermelha
Nesta última fase do desconfinamento, o Reino Unido acaba com o sistema de semáforos que vigorou
durante a pandemia e que esteve na origem da decisão do Governo britânico relativa a corredores
aéreos, com países na lista verde, âmbar ou vermelha. Mas o executivo de Boris Johnson irá manter
uma lista vermelha, de países onde é desaconselhado viajar.

A partir de 4 de outubro, segundo foi avançado por Grant Schapps (que recorre ao Twitter para antecipar
decisões do Governo britânico), a Turquia é um dos países que irá sair da lista vermelha de viagens do
Reino Unido, sendo um destino que concorre diretamente com o Algarve a nível de golfe.

O receio dos operadores de golfe na região é que, com a saída da Turquia da lista vermelha dos
britânicos, ocorra uma fuga de reservas dos campos do Algarve em benefício dos turcos, cujo nível de
preços é mais económico. Mas segundo o presidente da RTA, não se verificaram até ao momento
cancelamentos significativos nos golfes da região originados pela abertura da Turquia aos viajantes
britânicos.

Para outubro, as perspetivas do turismo do Algarve relativamente aos britânicos mantêm-se em alta,
também porque a última semana do mês é tradicionalmente um período de férias escolares no Reino
Unido.

"Tendo julho e agosto superado os resultados previstos em 2021, a nossa expectativa é que os
portugueses também continuem a procurar o Algarve em setembro, outubro ou em novembro, até
porque temos dois grandes eventos: o Moto GP, em que o nosso Miguel Oliveira corre pela primeira vez
com público, e o torneio de golfe Portugal Masters, a 6 e 7 de novembro", enumera João Fernandes.

Os portugueses ajudaram a 'salvar' o verão no Algarve este ano, mas sem atingir o volume de turistas
que a região costumava receber antes da pandemia.

"Além dos portugueses, durante o verão tivemos uma procura interessante de espanhóis e de turistas de
países francófonos, como França, Bélgica, Luxemburgo e Suíça, e por isso se dizia que se ouvia falar
muito francês no Algarve", faz notar João Fernandes, referindo que "o Reino Unido e a Alemanha, que
são os principais mercados externos, foram os que mais se retraíram".
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"Num ano normal dependemos 75% de mercados externos, e até julho, segundo o Instituto Nacional de
Estatística (INE), dois terços das dormidas de hotel foram de portugueses, e por aqui se vê bem como a
equação está distorcida", sublinha o responsável de turismo do Algarve.

Segundo conclui o presidente da RTA, "os resultados no Algarve estão a ser muito melhores que em
2020, mas só em abril do próximo ano, com a Páscoa, esperamos uma retoma em relação a um ano
normal".
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É desta que o Algarve vai recuperar os turistas britânicos ? O
receio é a concorrência da Turquia, que sai também do vermelho
A partir de 4 de outubro, Portugal fica equiparado aos países da lista verde, libertando os
ingleses de quarentena no regresso. Par já, a época do golfe está com as reservas em
alta, mas subsiste o receio da concorrência da Turquia

Está confirmado: o Reino Unido vai avançar com a revisão do sistema de semáforos a partir de 4 de
outubro, e Portugal, que estava na lista âmbar, fica equiparado aos países da lista verde - ou seja, os
turistas britânicos já não terão de fazer quarentenas, no regresso ao seu país, como medida de
prevenção da covid-19.

No anúncio relativo ao aligeirar de regras de viagens avançado pelo ministro britânico dos transportes,
Grant Schapps, a 17 de setembro, veio também outra boa notícia para o turismo português: os turistas
ingleses, que estavam obrigados a fazer um teste PCR no segundo dia após chegarem ao Reino Unido,
poderão substituí-lo por um teste rápido, de antigénio, "o que reduz bastante os encargos de viagens,
sobretudo para famílias", nota João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA).

"O aligeirar das regras do Reino Unido é uma boa notícia para o golfe no Algarve, e outubro poderá ser
mais próximo de uma procura de britânicos que traduz realmente uma retoma mais sustentável. Só
esperamos é que o elevado nível de reservas que temos para o próximo mês se concretize", adianta o
presidente da Região de Turismo do Algarve, lembrando que desde a pandemia as reservas se tornaram
mais voláteis, podendo ser canceladas a qualquer momento sem custos.

"Na primeira quinzena de setembro já começou a haver no Algarve uma procura britânica mais
significativa, o que se nota numa maior ocupação dos aviões que fazem ligações ao Reino Unido e
Irlanda no aeroporto de Faro", faz notar João Fernandes, referindo que este aumento de procura se
dirige sobretudo ao segmento do golfe.

TAMBÉM A ALEMANHA DEU SINAL VERDE A PORTUGAL

7/26



Com regras de viagens mais leves anunciadas pelo Reino Unido, "a nossa expectativa é que haja uma
procura mais interessante de britânicos para a época de golfe, que vai de meados de setembro a final de
outubro, e é muito importante para o Algarve", frisa o responsável de turismo.

Outra boa notícia veio do lado da Alemanha, que na última sexta-feira, 17 de setembro, deixou de
considerar o Algarve como "zona de risco". Segundo o presidente da região de turismo, "também os
holandeses estão a dar melhores sinais", prevendo-se no próximo mês resultados mais favoráveis na
chegada de estrangeiros.

Os turistas do Reino Unido, que são os principais clientes do Algarve, nunca chegaram este verão a
recuperar na região a níveis satisfatórios, devido aos constantes sobressaltos gerados pelas decisões do
Governo britânico acerca da abertura de corredores aéreos, para lidar com a situação da pandemia de
covid-19.

"Tivemos 51% de ocupação média em julho, segundo a associação hoteleira do Algarve (AHETA), e 76%
em agosto, muito à custa do mercado nacional. Esperamos em setembro melhores resultados do que
tivemos em julho", adianta o presidente da RTA.

"Temos reservas elevadas nos campos de golfe, este mês de setembro tem corrido bem, mas há a
possibilidade de estas virem a ser canceladas sem ónus para o cliente, ou de serem adiadas para
períodos posteriores", nota ainda.

"Mas até à data temos tido bons sinais relativamente à procura de campos de golfe em setembro e
outubro, e também na maior consolidação de ligações aéreas no aeroporto de Faro", refere o
responsável.

TURQUIA SAI DA LISTA VERMELHA

Nesta última fase do desconfinamento, o Reino Unido acaba com o sistema de semáforos que vigorou
durante a pandemia e que esteve na origem da decisão do Governo britânico relativa a corredores
aéreos, com países na lista verde, âmbar ou vermelha. Mas o executivo de Boris Johnson irá manter
uma lista vermelha, de países onde é desaconselhado viajar.

A partir de 4 de outubro, segundo foi avançado por Grant Schapps (que recorre ao Twitter para antecipar
decisões do Governo britânico), a Turquia é um dos países que irá sair da lista vermelha de viagens do
Reino Unido, sendo um destino que concorre diretamente com o Algarve a nível de golfe.

O receio dos operadores de golfe na região é que, com a saída da Turquia da lista vermelha dos
britânicos, ocorra uma fuga de reservas dos campos do Algarve em benefício dos turcos, cujo nível de
preços é mais económico. Mas segundo o presidente da RTA, não se verificaram até ao momento
cancelamentos significativos nos golfes da região originados pela abertura da Turquia aos viajantes
britânicos.

Para outubro, as perspetivas do turismo do Algarve relativamente aos britânicos mantêm-se em alta,
também porque a última semana do mês é tradicionalmente um período de férias escolares no Reino
Unido.

"Tendo julho e agosto superado os resultados previstos em 2021, a nossa expectativa é que os
portugueses também continuem a procurar o Algarve em setembro, outubro ou em novembro, até
porque temos dois grandes eventos: o Moto GP, em que o nosso Miguel Oliveira corre pela primeira vez
com público, e o torneio de golfe Portugal Masters, a 6 e 7 de novembro", enumera João Fernandes.

Os portugueses ajudaram a 'salvar' o verão no Algarve este ano, mas sem atingir o volume de turistas
que a região costumava receber antes da pandemia.

"Além dos portugueses, durante o verão tivemos uma procura interessante de espanhóis e de turistas de
países francófonos, como França, Bélgica, Luxemburgo e Suíça, e por isso se dizia que se ouvia falar
muito francês no Algarve", faz notar João Fernandes, referindo que "o Reino Unido e a Alemanha, que
são os principais mercados externos, foram os que mais se retraíram".
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"Num ano normal dependemos 75% de mercados externos, e até julho, segundo o Instituto Nacional de
Estatística (INE), dois terços das dormidas de hotel foram de portugueses, e por aqui se vê bem como a
equação está distorcida", sublinha o responsável de turismo do Algarve.

Segundo conclui o presidente da RTA, "os resultados no Algarve estão a ser muito melhores que em
2020, mas só em abril do próximo ano, com a Páscoa, esperamos uma retoma em relação a um ano
normal".
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Alemanha retira Algarve da zona de alto risco
Desde o passado domingo, dia 19, que o Algarve deixou de ser zona de alto risco da
covid-19 para a Alemanha. O  governo federal retirou a região portuguesa da lista, o que
significa que já não há nenhuma destino português nesta categoria.

Desde o passado domingo, dia 19, que o Algarve deixou de ser zona de alto risco da covid-19
para a Alemanha. O governo federal retirou a região portuguesa da lista, o que significa que já
não há nenhuma destino português nesta categoria.

A região oeste da Irlanda, o Chipre, Brasil, Índia, Nepal, Bangladesh e alguns países africanos também
foram removidos da lista de áreas de alto risco. Por sua vezArmênia, Venezuela, Guiana, Belize,
Moldávia, Barbados e Antígua e Barbuda foram recentemente classificados como áreas de alto risco.

Recorde-se que os viajantes que regressem à Alemanha provenientes de um país ou zona de alto risco
que não estejam totalmente vacinados ou recuperados estão obrigados a uma quarentena de dez dias
ou, em alternativa, apresentar ao fim de cinco dias um teste negativo.

“Estamos muito satisfeitos que as últimas restrições de viagem para hóspedes da Alemanha tenham
caído. O Algarve espera agora uma temporada forte de outono e inverno, cada vez mais apreciada,
principalmente entre os alemães ”, disse o presidente da Associação de Turismo do Algarve, João
Fernandes, em declarações à Agência Alemã de Imprensa. Em 2019, o último ano antes da pandemia,
mais de 1,5 milhão de alemães passaram férias em Portugal.
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Companhias aéreas: o que têm feito para recuperar da crise que
abalou o sector
Com o regresso das viagens com mais frequência e menos restrições, as transportadoras
têm introduzido novas políticas e procurado estratégias para recuperar da crise em que o
vírus as mergulhou.

O sector das viagens, tal como os restantes, sentiu os efeitos negativos da pandemia. Agora, com o
regresso as companhia aéreas têm introduzido novas políticas e arranjado novas estratégias para
recuperar da crise em que estão mergulhados, entre estas mudanças está o aumento de preços. No
entanto, as mudanças não têm agradado a alguns dos passageiros.

EasyJet e a mala de mão

A companhia aérea considerada low cost, ou seja de baixo custo, além de ter aumentado os preços das
viagens, por exemplo da Madeira para Lisboa, com viagens, apenas de ida, a variar entre os 150 e 300
euros, também alterou as suas políticas relativamente à mala de mão. Segundo informação do site da
empresa “Todos os clientes podem trazer para bordo. Uma mala de cabine pequena que deverá caber
debaixo do assento máximo 45 x 36 x 20 cm, por passageiro”.

No entanto, alguns passageiros ficaram surpreendidos com a nova política. Maria de Fátima Valério
explicou ao Jornal Económico que “a viagem de Lisboa para a Madeira foi ótima. Eu recebi um papel
oficial da Easyjet na qual dizia que a minha mala precisava de ter 45 a 36cm , a minha mala tem 45-33.
No aeroporto de Lisboa perguntaram-me se eu podia tirar as rodas da minha mala porque a minha mala
entrava [no medidor de malas], mas as rodas estavam a atrapalhar. Entretanto, disseram que não
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houve problema, fui com a mala de mão para o avião”.

“Para minha grande surpresa quando cheguei ao aeroporto do funchal fizeram-me pagar 29 euros
porque como não podia tirar as rodas da mala. É o mesmo país, é a mesma política. Acho uma
ingratidão, um insulto”, sublinhou Mária de Fátima Valério.

O mesmo aconteceu a Cristina Flores que viajou de Madrid para Lisboa e depois para a Madeira. No
regresso a Lisboa, Cristina Flores disse ao JE que “fizeram-me pagar e tive de pagar 29”, um valor que
anteriormente não lhe foi pedido. Quanto às rodas da mala de mão não lhe pediram que removesse,
contou. No site da companhia aérea não é dada indicação sobre a remoção das rodas das malas de
mão.

Recentemente a transportadora também anunciou que hoje que vai colocar um novo avião na base de
Faro para o verão de 2022, criando cerca de 30 postos de trabalho diretos no Algarve, segundo a
agência “Lusa”.

TAP e as novas rotas

Viajar pela TAP também poderá ser caro. Utilizando o mesmo termo de comparação da Easyjet, uma
viagem de ida da Madeira para Lisboa pode custar pelo menos 150 euros.  A companhia aérea
portuguesa que tem feito correr muita tinta na imprensa e durante a pandemia ficou marcada pelos
sucessivos despedimentos. As últimas notícias associadas aos despedimentos da TAP dão conta de 78
despedimentos.

Ainda assim, a empresa não perde a esperança. A companhia aérea já anunciou oito novas rotas para
este Verão, para a Europa e África: Fuerteventura, Ibiza, Santiago de Compostela, Zagreb, Djerba,
Agadir, Monastir e Oujda. Além destas, a empresa referiu que terá cinco voos diários de Lisboa para o
Funchal, e mais dois voos diários entre o Porto e o Funchal, em agosto. A companhia aérea disse
também que vai retomar a partir de junho, com cinco voos semanais, a ligação com o Porto Santo.

Alterações previsíveis

A retoma do sector das viagens tem sido feita lentamente, mas a Associação Internacional de
Transportes Aéreos já previa que as companhias aéreas iriam debater-se com diversos desafios.
“Embora as perdas sejam significativamente reduzidas em 2021, a recuperação da indústria será
demorada e cheia de desafios”, indicava a Associação Internacional de Transportes Aéreos.

Relativamente ao aumento de custos, a IATA previa, em junho de 2020, que os valores fossem
aumentar com a retoma e crescente procura das viagens. A maioria das companhia aéreas as empresas
funcionaram com a maioria dos trabalhadores em lay-off o que reduziu significativamente os custos com
os funcionários.

Em Junho Luis Gallego, diretor executivo da Iberia e Juan José Hidalgo, dono da Globalia, revelavam, ao
“El Economista”, que seria muito difícil competir na Europa, onde as companhias aéreas receberam
menos apoios e que as companhias aéreas espanholas, por exemplo, poderiam “menos do que um
noticiário” tendo em conta as injeções na Alemanha, de 9 mil milhões para a Lufthansa ou na França, de
7 mil milhões para a Air France.

Reino Unido e o corredor aéreo

As decisões de Boris Johnson também têm afetado o mercado, principalmente o nacional. A par com as
escolhas sobre incluir ou excluir Portugal do corredor aéreo vieram os aumentos de preços. A 4 de
junho, depois de se saber que Portugal tinha sido removido da lista ‘verde’ de países seguros a viajar dos
britânicos o preço dos voos disparou 180%.

Na altura, o voo mais barato a sair de Faro, para sair de Portugal custava 94 euros, mas depois do
anuncio do Governo de Boris Johnson ter anunciado o preço do voo disparou para os 265 euros. Nesse
dia registaram-se ainda preços mais elevados: o da WizzAir custava 291 euros, a British Airways 549
euros e o voo da BA 549 euros.
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O futuro da GroundForce é decidido hoje
O futuro da GroundForce é decidido hoje

O futuro da GroundForce é decidido hoje
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"O turismo é inevitável na condução da política económica"
O sector tem um peso superior a 20% nas exportações e faz de Portugal o 12º destino
mais competitivo do mundo. No entanto, a sazonalidade e a excessiva dependência de
certos mercados continuam a ser problemas por resolver. Conheça estas e outras
conclusões de mais um “Encontro Fora da Caixa”, uma parceria entre o Expresso e a
Caixa Geral de Depósitos, que decorreu esta tarde em Portimão

Fora da sala ouvem-se os aceleradores das motos que já aquecem os motores para o Prémio Moto GP,
que decorre entre 1 e 3 de outubro no Autódromo Internacional do Algarve. No interior, empresários,
hoteleiros e investidores debatem problemas como a sazonalidade do turismo no Algarve, e a
atratividade do destino para o turismo de elevado valor acrescentado, esperando que as soluções para
estas questões estruturais possam ir dos zero aos 100 com a mesma rapidez com que os pilotos
profissionais aceleram na pista.

Paulo Macedo, presidente da Caixa Geral de Depósitos apresenta um cenário económico pós-pandemia,
com alguns desafios para empresas e particulares, nomeadamente com o fim das moratórias. “Não
podemos ignorar esta questão que, apesar de tudo, não será tão catastrófica como foi antecipado”,
afirma. No entanto, o responsável pelo banco do Estado, alerta para outros desafios que se adivinham,
como a falta de capitais próprios nas empresas – o que pode travar investimentos – e a falta de
formação e de qualificação dos recursos nas empresas. Sobre o turismo, destaca as dificuldades que a
pandemia trouxe ao sector, mas antecipa uma recuperação relativamente rápida.

“Algarve todo o ano” e “Turismo com valor acrescentado” foram os painéis que se seguiram, ambos
moderados pelo jornalista Camilo Lourenço. À mesa do debate no primeiro painel estiveram José João
Guilherme, administrador executivo da CGD, Elidérico Viegas, presidente da AHETA (Associação dos
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Hoteleiros e Empresários do Turismo do Algarve), Margarida Almeida, CEO da Amazing Evolution, Pedro
Costa Ferreira, presidente da APAVT (Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo). Já no
segundo momento de discussão, marcaram presença Francisco Cary, administrador executivo da CGD,
Jorge Marrão, da Deloitte, José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties Portugal, e Rui Meneses
Ferreira, partner da Kronos Homes Portugal.

Para a unanimidade dos oradores, o Algarve é um destino privilegiado, só que sofre de uma grande
sazonalidade, que deve ser combatida através da valorização dos vários elementos endógenos da
região, através de políticas públicas e privadas. Atrair investimento estrangeiro e ‘novos residentes’ deve
ser, na opinião da maioria, uma prioridade. Claro que, para tal, será necessário elevar a qualidade e
diversificar a oferta. Contudo, alertam os participantes, há condicionantes que é preciso combater e
solucionar, nomeadamente a falta de mão de obra, o que pode, e deve, ser feito pelo decisor público,
através de novas políticas de imigração e de legislação laboral. A terminar a conferência, uma conversa
improvável juntou Pedro Abrunhosa e Manuel Sobrinho Simões. O músico desafio o médico e
investigador para uns momentos de reflexão sobre a ciência, a saúde, o corpo, mas também a alma

Leia aqui outras conclusões desta conferência:

Estabelecer um patamar de sustentabilidade para acabar com a sazonalidade é um dos caminhos
apontados por José João Guilherme e corroborado por João Taborda Gama, ex-secretário de
Estado da Administração Local, que marcou presença numa breve conversa entre os dois painéis.
“O turismo é inevitável na condução da política económica”, salientou.
Elidérico Viegas partilha da mesma opinião e dá como exemplo a necessidade de criar e dinamizar
espaços multiusos que possam atrair fluxos turísticos importantes, fora da época alta. Pedro Costa
Ferreira acrescenta a possibilidade de desenvolver novos segmentos turísticos como o Turismo de
Saúde ou de luxo, através de políticas de atração de investimento estrangeiro. “É preciso atenuar a
sazonalidade, mas também tratar do verão. O produto Sol e Mar continua a vender, mas é
importante ter uma oferta complementar diversificada”.
Margarida Almeida defende a importância de criar valor, apostando na identidade dos produtos.
“Temos que pensar fora da caixa e procurar o turismo a quem pode interessar o nosso produto”.
Para a responsável da Amazing Evolution, “as pessoas hoje viajam com propósito, procuram
viagens temáticas”. Já Pedro Costa Ferreira aponta a falta de iniciativa e de empreendedorismo
como um dos problemas a ultrapassar no turismo algarvio, recomendando que o Governo possa
dar “mais campo de manobra económica para os empresários”.
A criação de produtos turísticos de valor acrescentado deverá assentar, na opinião de Rui Meneses
Ferreira, no Turismo Residencial e no Imobiliário. “Ambos tiveram já um papel essencial na
recuperação da crise e são indústrias a proteger”. O partner da KHP recorda que as vendas a novos
residentes (estrangeiros que estão a investir em Portugal para viver) foram, em 2020, de 3,3 mil
milhões de euros, sendo 38% deste valor correspondente a investimentos no Algarve.
Por outro lado, defende José Cardoso Botelho, “a marca é fundamental para puxar o valor e a
qualidade do destino para cima”. O responsável da VPP aponta a preferência de norte-americanos e
canadianos em Portugal, sustentada pelos empreendimentos que exibem uma gestão ou hotel de
marca americana. “O Algarve tem que se diferenciar porque não queremos concorrer com algumas
zonas de Espanha ou com a Turquia”. Jorge Marrão recorda a evolução do Algarve, ao longo das
décadas, após ter nascido como destino de baixo valor. “Agora é preciso criar marcas e nichos”.
Para a banca, diz Franscisco Cary, este é um momento positivo e de interesse para financiar os
investidores estrangeiros que escolham investir em Portugal e no Algarve.

17/26



AMBITUR

21/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 200

REACH: -1

World Hotel Index: Reservas de hotéis em Portugal ultrapassam
em 100.58% o número de hóspedes de 2019 | Ambitur
Pela primeira vez, desde o início da pandemia COVID-19, as reservas de hotéis em
Portugal ultrapassaram, no dia 14 de setembro 2021, em 100.58% o número de
hóspedes de 2019, e no domingo, dia 19, chegaram aos 107.51% de reservas,
comparativamente com a mesma data há dois anos atrás. Estes são dados divulgados
hoje pelo World Hotel Index, da Siteminder.

Pela primeira vez, desde o início da pandemia COVID-19, as reservas de hotéis em Portugal
ultrapassaram, no dia 14 de setembro 2021, em 100.58% o número de hóspedes de 2019, e no
domingo, dia 19, chegaram aos 107.51% de reservas, comparativamente com a mesma data há dois
anos atrás. Estes são dados divulgados hoje pelo World Hotel Index, da Siteminder.

Portugal tem registado um aumento de reservas que estão a ser conduzidas por visitantes
internacionais, que representam este mês 70.27% das reservas de hotéis no país, e que, deverão
representar mais de 75% de todas as chegadas de hóspedes em outubro. Em termos percentuais,
relativamente às reservas internacionais, Portugal está acima de destinos comparáveis, como França
(46.48%) e Espanha (48.05%).

Com estes valores, Portugal afirma-se como um dos principais beneficiários de uma ampla recuperação
do turismo internacional em toda a Europa. Também em Espanha, o aumento do número de reservas
em hotéis atingiu, no passado mês de junho, valores pré-pandémicos, colocando assim a Península
Ibérica mais próxima de completar o ‘hotel booking reset’ tendência reconhecida pela SiteMinder que
identifica as cinco fases de um processo de recuperação do mercado de turismo para se voltar à
normalidade.

Procura moderada e distribuição mais equitativa de viagens são evidentes Mais de 72% dos viajantes
que reservaram um hotel em Portugal, nas últimas duas semanas, chegaram ou deverão chegar este
mês (27.33%) ou em outubro (45.48%) enquanto outros (10.04%) deverão chegar em novembro. Os
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prazos curtos de reserva indicam a dimensão da procura, que vem aumentando desde o início da
pandemia, com visitantes portugueses e internacionais aproveitando a oportunidade para viajar
novamente.

Embora as reservas de hotéis a nível mundial tenham estado concentradas em destinos costeiros e
rurais desde o início da pandemia, para refletir uma tendência entre os viajantes que optam por destinos
menos lotados, as reservas de hotéis em Lisboa e Porto apresentam um forte desempenho. Estão
atualmente em 99.35% e 85.2% comparativamente com os números de 2019. Estes valores de
reservas em Lisboa e no Porto são superiores a outras cidades europeias como Paris (78.94%), Roma
(61.76%) e Amesterdão (70.46%).

A tecnologia será um aliado crucial Embora as notícias estejam a encorajar a indústria hoteleira em
Portugal, André Gois, Country Manager da SiteMinder em Portugal, admite que a tecnologia nunca foi tão
importante como agora. “Hoje é um dia de celebração para a indústria hoteleira. Através do World Hotel
Index da SiteMinder, observamos um crescimento sustentado nas reservas de hotéis desde julho e
continuamos otimistas com o que está para vir para os hotéis do país”, afirma.

“O aumento da procura faz aumentar a concorrência, e os hoteleiros poderiam beneficiar ao investirem
em tecnologia de comércio de hotéis que os ajude a vender, comercializar, gerenciar e expandir os seus
negócios de agora em diante”, acrescenta.
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Consumidores acumularam 82 ME no IVAucher
O secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes,
anunciou hoje que os contribuintes acumularam 82 milhões de euros no IVAucher
durante o período de acumulação

O secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, anunciou hoje que os
contribuintes acumularam 82 milhões de euros no IVAucher durante o período de acumulação, durante
uma cerimónia no Ministério das Finanças.

“O programa irá devolver aos consumidores 82 milhões de euros que podem ser utilizados a partir do dia
01 de outubro até ao dia 31 de dezembro”, anunciou hoje o governante no Salão Nobre do Ministério
das Finanças, em Lisboa.

O período de acumulação do IVAucher terminou no dia 31 de agosto, depois de se ter iniciado em junho.

O Governo assina hoje, na cerimónia, os compromissos de honra de participação no Programa IVAucher
pelas entidades emitentes de cartões bancários, bem como entrega simbolicamente o Selo IVAucher às
grandes entidades aderentes dos setores alojamento, Cultura e restauração.

JE // CSJ
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Vai ser inaugurado novo hotel em Portimão
No próximo dia 28 de setembro, o WHE Hotel vai ser inaugurado no centro de Portimão. A
cerimónia contará com a presença de Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal.
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Remodelado pelo gabinete de arquitetura Sidney Quintela, o hotel da Carthage Hotels, entidade
exploradora do WHE - Work, Holiday & Enjoy, foi renovado durante a pandemia.

 

Sobre as principais mudanças, destaca-se “uma aposta forte na tecnologia e funcionalidade. Dispõe de
66 quartos, equipados com smart tvs, acesso a canais de todo o mundo com ligação Chromecast, e
ligação rápida wifi em todo o hotel. O check-in é feito de forma contactless e online, através de aplicação
em smartphone. A sala de pequeno-almoço oferece uma vista panorâmica única para a foz do Rio Arade
e a zona histórica de Portimão”, adianta a Welcome Hospitality Management em comunicado.

 

A nível estético, “a renovação do hotel apostou na manutenção da traça original do edifício, pelo
simbolismo e a presença histórica que tem na cidade. A presença de novas texturas em madeira e vidro
procuram trazer uma nova identidade ao hotel, sem perder a sua originalidade. O projeto de
remodelação interior aposta num estilo contemporâneo casual, com mobiliário e decoração que
apresentam uma mistura do clássico provençal com o minimalista e a inclusão da biofilia para tornar os
ambientes mais confortáveis e acolhedores”. 

 

Além da presidente do Município e da equipa da Sidney Quintela, estarão presentes na inauguração,
entidades locais do sector do turismo. 

 

Veja algumas fotografias do espaço no slide inicial.
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Lagos:Clubhouse do resort Palmares Ocean Living & Golf vence
Prémio Nacional do Imobiliário
O Clubhouse do resort Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos, foi distinguido com o
Prémio Nacional do Imobiliário na categoria de T urismo. O  projeto da Kronos Homes
destacou-se entre os 10 projetos finalistas da categoria no concurso organizado pela
Magazine Imobiliário

Inaugurado em novembro de 2020, o Clubhouse foi concebido pelo atelier RCR Arquitectes, distinguido
com o Prémio Pritzker de 2017, o mais prestigiado galardão internacional da arquitetura.

 

 

“Receber este prémio deixa-nos muito orgulhosos. Estamos ainda mais confiantes de que o resort de
Palmares tem o melhor Clubhouse de Portugal e um dos mais emblemáticos do mundo. Com atributos
arquitetónicos únicos e uma oferta diferenciada, é o resultado de um investimento que aconteceu
durante um período adverso para a economia e para o turismo e uma prova da nossa aposta contínua
em Portugal” explica Rui Meneses Ferreira, sócio da Kronos Homes em Portugal.

 

O Clubhouse localizado no Resort de Palmares, é composto por um campo de golfe premiado de 27
buracos, hotel boutique de cinco estrelas (Palmares Beach House Hotel) e oferta imobiliária de luxo, com
lotes para moradias e apartamentos, também estes últimos assinados pelo mesmo ateliê de Arquitetura
da RCR.
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O Palmares Ocean Living & Golf, com uma vista panorâmica sobre a Baía de Lagos, tem uma área de
200 hectares, e uma densidade de construção baixa, de apenas 5,7%, refletindo a sustentabilidade
ambiental do projeto.

 

Link

26/26

https://www.algarveprimeiro.com/d/lagosclubhouse-do-resort-palmares-ocean-living-golf-vence-premio-nacional-do-imobiliario/40611-4

