
EXPRESSO

22/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

No adeus ao verão turismo mostra-se “animado”, mas “crise não
acabou”
Verão de 2021 foi “animador” e "superou as expectativas", mas a caminhada ainda é
longa para o turismo atingir os níveis pré-covid de 2019 (ano recorde para o setor).
Empresas turísticas querem a continuação de medidas de apoio, pois apesar da
recuperação “a crise não acabou”

Overão de 2021 já terminou e com ele a época alta do turismo. Ainda haverá uns dias de calor à nossa
frente – com os quais o sector está a contar – mas, grosso modo, o tempo para fazer contas já
passou. E o turismo recuperou, sem dúvida alguma, como mostram os últimos dados e os responsáveis.
Porém, ainda há muito a fazer até chegar aos níveis de 2019, período pré-covid.

Os últimos dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) dizem apenas respeito ao
mês de julho, mas mostram uma grande recuperação face a 2020: só no alojamento Portugal passou
de 1 milhão de hóspedes e 2,6 milhões de dormidas para 1,6 milhões de hóspedes e 4,5 milhões de
dormidas.

Tendo em conta os dados disponíveis, e as previsões, para Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP
(Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal), “os primeiros sinais são de recuperação
e o sentimento que impera no mercado é animador”.

E foi esse o sentimento que o Expresso encontrou ao contactar com a associações de turismo nas
várias regiões do país. Por exemplo, no Alentejo, além dos dados já conhecidos de julho, o Vítor Silva da
Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo (ARPTA), disse que se os dados já incluíssem o mês
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de agosto “a recuperação seria ainda mais expressiva em termos de dormidas e ainda mais em termos
de proveitos”, segundo o contacto que, enquanto presidente da associação, tem com o tecido
empresarial na região.

Voando até ao Funchal, o secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da Associação de
Promoção da Madeira (APM), Eduardo Jesus, afirmou que agosto “teve uma procura ainda mais
acentuada que a verificada em julho, pelo que o verão de 2021 é sem qualquer dúvida, muito positivo”. E
de volta ao continente, foi esta a opinião partilhada também por João Fernandes, presidente da
Associação de Turismo do Algarve (ATA), que diz que o verão “superou as expectativas”.

Também no Centro a atividade “superou, na globalidade, as expectativas”. Pedro Machado, presidente
do Turismo do Centro, indicou ao Expresso que “nestes últimos meses, vimos os portugueses a
redescobrirem o interior, a preferirem o turismo ativo, o turismo de natureza, além das praias oceânicas,
as nossas praias fluviais, as nossas barragens, mas também os nossos trilhos pedestres, as nossas
ecopistas, a nossa gastronomia”, tendo ajudado a região a crescer.

SETOR TEM MUITO A AGRADECER AOS
PORTUGUESES
Foi mesmo o mercado nacional que impulsionou o ano de 2021, tal como tinha acontecido em 2020.
Por todo o território continental e na Madeira os números não enganam: os portugueses redescobriram
o seu país. É assim que Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de (TPN) caracteriza
esta tendência: "foi uma boa oportunidade para os portugueses perceberem o porquê da fama
internacional que Portugal ia conquistando nos últimos anos (…) perceberam que bem perto de casa
conseguem fazer férias com uma grande diversidade".

Para a Madeira o mercado nacional cresceu, inclusive, acima de 2019. Só em julho o mercado nacional
atingiu "o máximo histórico daquele mês na Madeira", a nível de dormidas.

Para a AHRESP "é importante reconhecer a importância que o turismo interno teve na manutenção de
um nível mínimo de atividade no último ano e meio e será importante aos decisores políticos avaliar uma
aposta na manutenção deste mercado".

Apesar de reconhecerem a importância que os portugueses tiveram para o setor nos últimos dois
verões, as regiões anseiam por mais. No Algarve aguarda-se pelo calor dos meses de setembro e
outubro e no Porto esperam o regresso dos que se "apaixonaram" pela região com a Liga dos
Campeões (realizada em maio).

NÍVEIS PRÉ-COVID AINDA ESTÃO LONGE, MENOS
NA MADEIRA
A atividade turística do verão de 2021, ainda que tenha apanhado a aceleração das campanhas de
vacinação em vários países, ainda foi marcada pela pandemia de covid-19. E, por isso, acabou por ficar
aquém dos valores de 2019, algo que seria muito difícil pois como recorda João Fernandes, "2019 foi o
melhor ano de sempre para o turismo".

Tal como indicou ao Expresso Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal:
“À semelhança do ano passado, é expectável que se verifique uma quebra na atividade acima dos 50%
[face a 2019].”

E os dados comprovam a sua declaração. Segundo o INE, em julho o número de hóspedes diminuiu
42,5% e o de dormidas 45,0% face ao mesmo mês em 2019 (-50,1% e -52,6%, respetivamente, em
junho). O mesmo foi reconhecido por Rita Marques, secretária de Estado do Turismo na conferência de
turismo sustentável "A World for Travel”: “No plano de reativação do turismo perspetivámos este ano
ter 50% das receitas de 2019, o que se deverá concretizar, muito em linha com os países europeus, e
até tivemos um verão melhor que pensávamos.”

E quase todas as regiões do país ficaram aquém dos níveis pré-covid. No Alentejo, por exemplo, a ARPTA
estima que “se nada de novo vier a acontecer, [a região] encerre na casa dos dois terços do que foi
registado em 2019”.
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Mas a exceção chegou à ilha da Madeira onde, pelo menos no mês de agosto, o movimento de
passageiros nacionais, no Aeroporto Cristiano Ronaldo, superou 2019, tendo o tráfego internacional
“ficado a apenas 6%”, segundo o secretário regional. Ou seja, tendo em conta estes dados, mesmo que
o turismo na Madeira esteja ainda ligeiramente abaixo dos níveis pré-covid, já se encontram perto.

Apesar de os níveis pré-pandemia ainda estarem longe na maioria do país, a secretária-geral da AHRESP
mantém-se positiva e espera que se chegue lá já em 2022 “num cenário mais otimista ou em
2023/2024 num cenário mais realista”. Metas essas que vão ao encontro das expectativas das várias
regiões.

O QUE FALTA FAZER?
Uma coisa é certa: é preciso regressar à tão desejada normalidade e devolver a confiança a quem viaja -
pelo menos, é esta a opinião partilhada por todas as associações.

Mas há mais. Por exemplo, na região Norte, estão a aguardar a decisão da TAP quanto ao plano
estratégico da companhia para o Porto. Se a decisão não for a esperada - isto é, que a TAP dê menos
importância ao Aeroporto Sá Carneiro - "a região tem de reagir com outras soluções, continuar
a trabalhar com outras companhias", disse Luís Pedro Martins. Isto porque a TAP transporta alguns
mercados essenciais para a região, como o brasileiro e o norte-americano.

Adicionalmente, a CTP apelou ao Governo para que cheguem, com urgência, às empresas os “apoios
inerentes aos programas e investimentos já aprovados e anunciados” e que sejam fornecidos às
empresas “instrumentos” para voltarem a investir e a contratar profissionais.

No geral, passo a passo aproximamo-nos dos valores registados de 2019, mas a AHRESP deixou um
aviso: “a crise não acabou para as empresas do alojamento turístico e da restauração e similares e vai
perdurar para além da crise pandémica propriamente dita e é por isso fundamental que se mantenham
os apoios e os incentivos ao consumo”.
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Municípios devem reforçar orçamento para o turismo no próximo
mandato, diz estudo
O Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do T urismo analisou "o impacto que o
setor do turismo teve nas políticas autárquicas no mandato 2017/2021".

Os municípios têm um papel “fundamental” no desenvolvimento turístico e devem, no próximo mandato,
até 2025, reforçar o orçamento para potenciar a comunicação, estratégia e capacitação de recursos
humanos, promovendo um “turismo sustentável”, indica um estudo divulgado esta quarta-feira.

Estas são as principais conclusões apontadas por um estudo feito pelo Instituto de Planeamento e
Desenvolvimento do Turismo — Turismo e Consultoria (IPDT), que questionou técnicos superiores e
elementos de executivos municipais e de Entidades Regionais de Turismo, analisando “o impacto que o
setor do turismo teve nas políticas autárquicas no mandato 2017/2021” e identificando apostas para o
horizonte pós-eleitoral.

“É através da sua visão e das suas políticas que os destinos — mesmo aqueles com menor população
— podem alcançar um papel central e de destaque na oferta turística nacional”, justificou o presidente do
IPDT, António Jorge Costa, citado num comunicado.

Com a atividade turística a ter “um papel determinante no desenvolvimento dos territórios e das
comunidades locais”, o IPDT destacou que as autarquias “desempenham um papel fundamental no
âmbito do turismo”.

O estudo que aquele organismo realizou teve como objetivo perceber quais as áreas que devem orientar
a ação autárquica no mandato resultante das eleições marcadas para o próximo domingo.

A mesma fonte referiu que o inquérito, efetuado entre julho e agosto, permitiu traçar “quatro grandes
linhas orientadoras para o mandato que se avizinha”, sendo uma delas a criação de um “pelouro de uma
vereação, ao contrário do que acontece atualmente na maior parte das autarquias”.

A equipa promotora do estudo defendeu que “os orçamentos municipais devem reforçar a verba
destinada ao setor, de forma a permitir implementar novas soluções e tornar os territórios mais
atrativos”, e que a aposta no próximo mandato se deve centrar na comunicação, estratégia e
capacitação de recursos humanos.

“Por último, a orientar todas estas prioridades de intervenção, está a aposta num desenvolvimento
sustentável do setor do turismo”, completou o IPDT.

Quanto ao atual mandato autárquico, os resultados do inquérito aos responsáveis municipais do turismo
e das entidades regionais do setor mostram que “o turismo foi um setor prioritário para a maioria das
autarquias, que tiveram nos eventos e no desenvolvimento de estratégias as suas principais áreas de
aposta”.

“O estudo revela ainda que desde o aumento da notoriedade dos territórios à reabilitação urbana e à
geração de emprego, o turismo teve um impacto significativo no desenvolvimento dos territórios”,
constatou a mesma fonte.

A “deficiente colaboração entre privados e públicos” e um “número insuficiente de recursos humanos
integrados nas equipas técnicas” foram os “principais obstáculos à dinamização turística” que os
resultados do inquérito identificaram, contrapôs.

Os resultados deste estudo estão contidos no ‘e-book’ intitulado “10 prioridades para o turismo no
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mandato 2021/2025”, que ficou esta quarta-feira disponível para consulta no seu sítio de Internet do
IPDT.
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Sindicatos voltam a pressionar a AHETA
Em causa está um «bloqueio salarial» que se arrasta desde 2019
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O país não esperou pelo fim das restrições para começar a
desconfinar | Certificado covid deixa de ser obrigatório na
restauração
O país não esperou pelo fim das restrições para começar a desconfinar | Certificado covid
deixa de ser obrigatório na restauração
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Agências de viagens pedem ao Governo que “resolva problema
das moratórias”
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e T urismo (APAVT ) pediu ontem ao
Governo que "resolva o problema das moratórias"
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Famílias sem isenção de selo na reestruturação de dívidas
A proposta que o Governo enviou para o Parlamento para isentar de imposto do selo as
operações de reestruturação ou refinanciamento da dívida em moratória aplica-se
apenas às empresas, deixando de fora as famílias. “Não se percebe porquê”, lamenta a
Deco.
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Credores aprovam recuperação da Groundforce por unanimidade
Próximo passo é a elaboração do plano de recuperação, na sequência da assembleia de
credores que se realizou ontem
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TAP já está de olhos postos nos voos para o Brasil, EUA e
Canadá para o próximo inverno
A companhia prevê 941 voos por semana durante o período entre outubro e março, mais
91 face à oferta atual.

A TAP já está de olhos postos nos voos para o Brasil, Estados Unidos e Canadá para recuperar a sua
operação no segundo semestre do ano e no inverno IATA – entre outubro e março.

A empresa “espera progressos em termos de forward bookings [reservas para o médio prazo] e a
recente abertura do Brasil deverá representar um aumento importante na mesma curva mas existe
ainda incerteza sobre a sua sustentabilidade”, segundo  “Adicionalmente, a TAP já apresentou o plano
para o seu inverno IATA de 941 voos/semana o que representa um aumento de 91 voos face à oferta
atual, retomando as rotas para os EUA e Canada (para além do Brasil)”, pode-se ler no relatório e
contas da empresa.

“Estes planos estão baseados num conjunto de pressupostos em termos de fronteiras que caso não se
concretizem, comprometem as estimativas. As perspetivas financeiras para o 2º semestre de 2021 são
condicionais à evolução da pandemia nomeadamente ao aparecimento de novas variantes do vírus e à
velocidade da vacinação que pode resultar em novas restrições que afetam as estimativas do Grupo”,
alerta a transportadora aérea.

No primeiro semestre, a empresa apresentou prejuízos de 493 milhões de euros, mais 88 milhões face a
período homólogo. Em 2020, a companhia registou um prejuízo de 1,23 mil milhões de euros, um
prejuízo doze vezes superior ao registado em 2019, resultado fortemente afetado pela pandemia da
Covid-19 e as interdições de voos entre vários países como os Estados Unidos ou o Brasil.
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A empresa presidida por Christine Ourmières-Widener destaca que “tem ainda desafios e riscos muitos
importantes pela frente que podem impactar a sua performance económica e financeira. É inegável que o
setor está a recuperar à medida que o número de indivíduos vacinados aumenta e é esperado que a
imunidade de grupo seja atingida em Portugal e em países onde a TAP opera”.

Mas deixa vários alertas sobre o “aparecimento de novas variantes em diferentes países continua a
incerteza sobre quão rápido o tráfico aéreo irá recuperar e se será gradual ou em picos, dependendo de
vários fatores. Estas situações podem resultar em repentinas restrições às viagens com cada país a
tomar as suas próprias medidas limitando a atividade das companhias aéreas”.

Nas suas previsões, a TAP diz que tem seguido o cenário moderado de recuperação da IATA que prevê
um aumento de 51% nos voos na Europa face aos registados pré-pandemia (em 2019).

Em termos de gestão da empresa, a equipa de Christine Ourmières-Widener diz que está a trabalhar em
coordenação com o Governo Português por forma a ter o Plano de Restruturação aprovado pela
Comissão Europeia. Não obstante, este processo não é controlado pela TAP e atrasos adicionais
poderão impactar a liquidez do Grupo”..
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Reservas de hotéis em Portugal em níveis pré-pandemia com
turistas internacionais
Em termos regionais, destaque para Lisboa e Porto que "apresentam um forte
desempenho" e cujo as reservas aumentaram em 99,35% e 85,2% comparativamente
ao ano de 2019.

As reservas de hotéis em Portugal já chegaram aos níveis pré-pandémicos tendo no passado dia 14 de
setembro registado uma subida de 100,58% quando comparado com o mesmo período de 2019 e a 19
de setembro uma valorização de 107,51% comparativamente ao período homólogo de há dois anos
atrás.

Os dados são da World Hotel Index, da Siteminder, divulgados esta quarta-feira, que informam que
“Portugal tem registado um aumento de reservas que estão a ser conduzidas por  visitantes
internacionais” e que representaram “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”. Com base na análise dos
valores dos mais de 35 mil hotéis onde opera a nível mundial, o índice informa que, 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”, lê-se na nota divulgada, revelando que em Espanha, o
aumento do número de reservas em hotéis também atingiu, no passado mês de junho, valores pré-
pandémicos, “colocando assim a Península Ibérica mais próxima de completar o  ‘hotel booking reset’,
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um processo de cinco fase que contempla a recuperação do mercado do turismo.

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 cerca de 10% deverá chegar
em novembro.

“Os 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”, lê-se no comunicado da SiteMinder.

Em termos regionais, destaque para Lisboa e Porto que “apresentam um forte desempenho” e cujo as
reservas aumentaram em 99,35% e 85,2% comparativamente ao ano 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 Amsterdão (70,46%).

“Através do World Hotel Index, 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 André Gois,
country manager da SiteMinder.  “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”.
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Faro vai ser palco do primeiro Festival Internacional de Teatro
Físico
MOMI junta dezenas de espetáculos, residências e workshops de oito países distintos em
diversos espaços da capital algarvia no último fim de semana de novembro. Conta com a
direção artística dos fundadores da companhia JAT - Janela Aberta Teatro
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O Corvo e a Raposa no «Jardim da Dúvida»
O projeto «No Jardim da Dúvida - arte contemporânea, intervenções temporárias no
território» inaugura no sábado, dia 25 de setembro, às 16 horas, no espaço exterior da
Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, em Vila do Bispo, com a participação de 12
artistas do Algarve, do Chile e com várias nacionalidades, no qual estão envolvidas três
associações culturais
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Já se pode fazer uma visita virtual ao património de Castro Marim
Depois de apresentar a visita virtual 3D ao Castelo de Castro Marim, o município lança
agora uma visita virtual que integra todo o património edificado da vila raiana
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Lagos assina protocolo de inovação e smart cities
Sector do Turismo será um dos enfoques desta iniciativa
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Portimão acolhe mais um Grande Capítulo da Confraria dos
Gastrónomos do Algarve
A Confraria dos Gastrónomos do Algarve volta a escolher a cidade de Portimão para
organizar mais um Grande Capítulo, desta vez em 17ª edição, cujo momento alto terá
lugar no dia 2 de outubro,

reunindo cerca de duas centenas de confrades portugueses, espanhóis, franceses e italianos para
enaltecer a gastronomia e premiar os melhores produtos, além de contar com a participação de chefes
de cozinha e restaurantes do Algarve.

Considerado o maior evento anual da Confraria dos Gastrónomos do Algarve, o Grande Capítulo inclui na
sua programação a VI Gala da Ordem de Santa Maria de Ossónoba, que condecora e premeia os
melhores da gastronomia algarvia, nacional e europeia, contando este encontro internacional com o
apoio da Câmara Municipal de Portimão.

Num primeiro momento, o XVII Grande Capítulo terá lugar no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão,
onde os presidentes da câmara local e da entidade promotora darão as boas-vindas às confrarias
representadas.

A seguir, os intervenientes seguirão em cortejo para a Igreja Matriz, acompanhados pela Sociedade
Filarmónica de Portimão, decorrendo no templo religioso uma cerimónia que reunirá cerca de 30
confrarias de todo o país, de Espanha, França e Itália. Na ocasião vão ser entronizados vários confrades,
como o historiador asturiano Roman Antonio Álvarez Gonzalez, a francesa Claudine Couderc, a mais
antiga confreira, e a presidente da Comissão Vinícola do Algarve, Sara Silva, entre outros.

À noite, a partir das 20h00, realiza-se no Tivoli Marina Hotel o jantar e a gala dos Prémios de Santa Maria
de Ossónoba, uma iniciativa bienal que distingue 13 categorias, entre as quais, “produto alimentar
Algarve”, “cozinha tradicional do Algarve”, “chefe de cozinha nacional”, “chefe de cozinha da região do
Algarve”, “vinho do Algarve”, “restaurante algarvio” e “Dedicação à Gastronomia”, entre outros.

Os prémios Santa Maria de Ossónoba correspondem a um reconhecimento àqueles que têm contribuído
para a comunidade e que tantas vezes ficam no esquecimento. A iniciativa tem como finalidade a difusão
e divulgação da raiz cultural da região do Algarve e, também, o incentivo e defesa dos interesses públicos
desta comunidade regional.
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Mesmo não pertencendo a nenhuma confraria, os interessados em participar no programa, que se
prolonga pelos dias 1, 2 e 3 de outubro, poderão inscrever-se através do email
cgalgarve@cgalgarve.com ou ligando para o telemóvel 960 064 967.

O programa e condições de inscrição podem ser consultadas em http://www.cgalgarve.com/programa-
2021.pdf.
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PORTIMÃO JORNAL

23/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Formadores nomeados para prémios ‘Hospitality Education
Awards’
Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão
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