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Ryanair retoma base e voos de Cork – Voo para Faro volta no
Verão
A Ryanair anunciou nesta terça-feira, dia 28 de setembro, um investimento de 200
milhões de dólares no Aeroporto de Cork, na República da Irlanda, e uma recuperação
total da sua capacidade pré-pand…

A Ryanair anunciou nesta terça-feira, dia 28 de setembro, um investimento de 200 milhões de dólares no
Aeroporto de Cork, na República da Irlanda, e uma recuperação total da sua capacidade pré-pandémica
de passageiros com a reabertura da sua base com duas aeronaves. Este investimento levará de volta ao
aeroporto irlandês duas dezenas de rotas para diversas cidades europeias e a introdução de novos
serviços para Birmingham e Edimburgo, duas cidades britânicas, que deixaram de estar ligadas a Cork
desde o colapso da companhia regional Stobart Air.

O Aeroporto de Cork, no sul da Irlanda, está encerrado devido a importantes obras, no valor total de 40
milhões de euros, que abrangem uma remodelação total da sua infraestrutura de assistência e apoio às
companhias aéreas e aos passageiros e melhoramentos na pista de aterragem principal. Melhoramentos
para os quais a Ryanair afirma ter contribuído, para repor a sua oferta na República da Irlanda, país onde
a maior companhia aérea de baixo custo da Europa nasceu. A reabertura está prevista para o próximo
dia 22 de novembro.

A Ryanair destaca em comunicado a estreita colaboração com os responsáveis pelo aeroporto de Cork,
cujo trabalho conjunto dos últimos meses permite alargar o esquema de recuperação do tráfego e
regressar aos níveis pré-pandémicos. A Ryanair reagiu reabrindo a sua base e restaurando o seu tráfego
em Cork na totalidade para o Verão de 2022, esperando que no final de outubro desse ano, estejam
recuperados os números de movimentos e passageiros verificados antes da pandemia. “Esta é uma
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notícia fantástica para o Aeroporto de Cork e toda a região Sudoeste, uma vez que o restabelecimento
da base com a permanência de dois aviões assegurará 60 postos de trabalho da Ryanair e proporcionará
milhares de postos de trabalho turísticos na região de Cork”, afirma a companhia aérea em comunicado.

Com este anúncio, a Ryanair restabelece agora o tráfego a níveis pré-pandémicos para o Verão 2022
nos aeroportos irlandeses de Cork, Shannon, Knock, e Kerry. O Aeroporto de Dublin, na capital,
continuará a ser prejudicado, diz a companhia, já que deverá ter uma redução de 35% no tráfego da
Ryanair para o Verão 2022. Uma discordância com os programas de apoio às companhias aéreas que
utilizam o aeroporto da capital da Irlanda, levam a Ryanair a recomendar um nova atitude do Governo
de Dublin, para apoiar a DAA, empresa concessionária dos aeroportos, a fim de desonerar custos da
operação aeroportuária.

Com a reposição da base de Cork o Aeroporto de Faro/Algarve, no sul de Portugal, recupera as ligações
aéreas com a cidade irlandesa na próxima temporada de Verão de 2022.
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Pedro Nuno Santos quer novo aeroporto construído antes de
2035
O ministro das Infraestruturas e da Habitação assegurou que o futuro aeroporto de
Lisboa vai ser construído antes de 2035, ao contrário do que admitiu na segunda-feira o
presidente da ANA - Aeroportos de Portugal

O ministro das Infraestruturas e da Habitação assegurou que o futuro aeroporto de Lisboa vai ser
construído antes de 2035, ao contrário do que admitiu na segunda-feira o presidente da ANA -
Aeroportos de Portugal.

"Eu não sei qual é a ideia do presidente da ANA, mas o aeroporto vai ter que estar feito antes. Não sei
quando, não vai ser é em 2035, de certeza absoluta", disse Pedro Nuno Santos, depois de lembrar que
está em causa o interesse público.

"Temos que entender que a ANA é uma empresa privada e, portanto, colocar cada um nos seus planos.
A ANA tem os seus próprios interesses - e nós respeitamos os interesses das empresas privadas - mas,
obviamente, estamos aqui a falar de um grande interesse público", sublinhou o ministro.

Na conferência do Dia Mundial do Turismo, organizada pela Confederação Turismo de Portugal (CTP), que
decorreu na segunda-feira, em Coimbra, o presidente da ANA, José Luís Arnaut, falou de uma situação
"esquizofrénica", em que existe um concessionário que quer investir e há "um conjunto de vicissitudes
externas e de constrangimentos de contexto" que não permitem avançar.

José Luís Arnaut disse também que, se tivesse sido cumprido o acordo assinado com o Governo em
2019, que previa a construção do novo aeroporto no Montijo, em 2024 o país teria "uma nova
infraestrutura aeroportuária".

José Luís Arnaut afirmou ainda que a TAP e o país precisam do novo aeroporto, que poderia receber
anualmente mais 10 milhões de passageiros, lembrando que 95% dos turistas chegam a Portugal de
avião e que, sem uma nova infraestrutura, "o turismo não cresce".
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O ministro Pedro Nuno Santos lembra que a decisão de construir o novo aeroporto no Montijo estava
tomada, mas não pôde avançar porque houve o veto de dois municípios, de acordo com o que está
previsto na lei, uma lei que considerou "errada".

"Nós defendemos a alteração da lei, mas não temos maioria absoluta. Conseguimos o acordo do PSD
para proceder à alteração da lei, mas o PSD exigiu uma avaliação ambiental estratégica [que irá avaliar
vantagens e desvantagens da construção do futuro aeroporto no Montijo e em Alcochete]. E é isso que
nós vamos ter que fazer, uma avaliação ambiental estratégica, para conseguirmos o consenso que
permita alterar a lei", disse Pedro Nuno Santos.

"Essa avaliação ambiental estratégica levará tempo", acrescentou Pedro Nuno Santos, reafirmando, no
entanto, a ideia de que a construção do novo aeroporto deverá avançar muito antes de 2035, ao
contrário do que sugeriu o presidente da ANA.

No sábado, em entrevista à Lusa, o presidente da CTP disse sentir "vergonha" quando se discute o
assunto aeroporto, um dos que mais preocupa os seus associados - a par da TAP -, pedindo, por isso,
um "pacto de regime" de "uma vez por todas".

Francisco Calheiros lembrou também que a falta de capacidade aeroportuária e uma TAP em 'espera' são
grandes constrangimentos à retoma e crescimento do setor do turismo, logo da economia portuguesa,
e, por isso, fortes motivos de preocupação.

"Se retomar tudo em 2023, isto [aeroporto] é um dos assuntos que mais nos preocupa porque temos
que pensar a médio prazo, porque existem investimentos em 'pipeline' [projeto] de novas unidades
hoteleiras, etc. Que eu saiba o caderno de encargos do estudo de impacto ambiental estratégico não
está feito", afirma o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP).

"Ora, o caderno de encargos não está definido. Se correr bem, o estudo demora no mínimo um ano e
meio. Vamos para a hipótese mais rápida: Montijo como segundo aeroporto. Três anos e meio para
construir. Todos os que estão aqui já fizeram obras em casa, pequenas obras, um mês demora três. A
solução mais rápida é daqui a cinco anos. Agora vamos para 27 [2027] todos os estudos dizem que no
máximo em 2024 já estamos a fazer [o mesmo número de turistas que em] 2019", quando o
aeroporto em Lisboa demonstrava sinais de rutura, lembrou.
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Marcelo quer reforma do Estado até às legislativas de 2023
Recusando comentar o resultado das eleições autárquicas, o Presidente da República
disse que fará com que exista orçamento todos os anos e diz ser necessário debate
sobre reforma do Estado.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou primeira vez após as eleições autárquicas na
tarde desta segunda-feira, à margem da Conferência Mundial do Turismo, em Coimbra. Recusando-se a
comentar os resultados concretos, o chefe de Estado disse que considera difícil deixar de se fazer uma
discussão sobre a reforma do Estado até 2023, salientando que “não vale a pena escamotear” o debate.

Em termos de reajustamento do Estado, penso que dificilmente se poderá deixar de fazer uma discussão
até às eleições legislativas de 2023”, disse Marcelo Rebelo de Sousa,

Segundo Marcelo, “há temas que não podem deixar de ser discutidos”, tais como “o papel a dimensão
do Estado, os vários níveis de Estado e o destino da descentralização”. “Não vale a pena escamotear
esse debate, qualquer que seja a conclusão”, asseverou, salientando ainda a necessidade de também se
refletir sobre o relacionamento do Estado com a sociedade civil, por ser por aí “que passa a reforma do
Estado”.

Quanto às eleições, o Presidente salientou apenas foi “obra fazer uma campanha eleitoral ainda em
pandemia”, salientado o desafio que todos os candidatos tiveram de enfrentar nestas eleições.

Questionado novamente sobre se falaria sobre os resultados das autárquicas, voltou a dizer que não ia
comentá-los. “Nem onde já fui autarca [comento]”, referiu. Quanto a efeitos destas eleições, Marcelo
recusou ainda que terão consequências em mandatos legislativos e deixou um aviso: “Crises políticas
nos próximos anos não fazem sentido”.

Durante a sua intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa chamou também atenção para a aplicação dos
fundos europeus, destacando os próprios verbos escolhidos para o Plano de Recuperação e Resiliência
(PRR), considerando que a sua denominação é “enganadora”. “Não basta recuperar e resistir”, insistiu,
salientando que é necessário “reconstruir” e ir “mais além”.

Ou nós entramos naquilo que é o conjunto dos estados da União Europeia com um papel de alguma
liderança em domínios em que temos aptidão para essa liderança — o turismo é um deles, o digital é um
deles, a transição energética é um deles, a qualificação deveria e deverá ser outro deles — ou
perderemos, uma vez mais, uma oportunidade histórica, como perdemos ao longo dos séculos”,
salientou.

“Já disse uma vez, daquilo que depender de mim, haverá orçamento todos os anos”, reiterou. Frisando
que só haverá eleições legislativas “em 2023”, Marcelo referiu ainda: “Estamos a começar a aplicar
fundos europeus e do PRR e fundos europeus que são cada vez mais importantes”. “A ideia não é
regressar ao que era antes da pandemia — é fazer para o futuro mais e melhor, com as lições da
pandemia. Prefiro a expressão reconstrução a recuperação”, afirmou.

Marcelo gostava de ver definido novo aeroporto antes do final do seu mandato

Usando o exemplo de um novo aeroporto de Lisboa, o chefe de Estado referiu que o país precisa de
“preparar já”, e não apenas para quando for necessário — “só quando voltar a haver turistas” –,
projetos de grande magnitude, referindo que não lhe agrada a ideia de poder terminar o seu segundo
mandato sem que esteja definido a construção do novo aeroporto de Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou que não o anima o facto de poder “terminar o mandato presidencial
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sem que uma matéria que vinha de mandato presidencial anterior tenha sido equacionada, decidida e
objeto, sendo esse o caso, de começo de execução”.

Sobre a construção da nova infraestrutura aeroportuária, o Chefe de Estado referiu que se conhecem as
“vicissitudes por que passou” e que, numa visão de curto prazo, “já não é um problema tão premente”.

“Uma visão de médio/longo prazo já não se pode compadecer com esta visão de curto prazo. Continua
a ser um problema urgente, porque importa ainda tomar a decisão e urgente porque importa dar passos
prévios à tomada de decisão e urgente porque entre a tomada de decisão e a concretização do que vier
a ser decidido ainda passam alguns anos”, disse.

Em relação à TAP, o Presidente da República referiu que lhe parece, à partida, “feliz a postura dos
responsáveis da transportadora naquilo que consideram ser o plano para o futuro imediato da
instituição”.

“Sabemos que há uma intervenção europeia que é decisiva, sabemos que há calendários que não são
menos relevantes, mas diria que é muito importante haver um projeto, uma ideia e uma líder”, afirmou
Marcelo Rebelo de Sousa.

O Chefe de Estado alertou que depois “há outras condições que tem de ser preenchidas, mas que já é
meio caminho a existências destas três”.
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“Estamos todos muito empenhados em fazer do turismo um
novo e melhor motor para a economia” | Ambitur
A secretária de Estado do T urismo esteve ontem em Coimbra, na conferência ‘Retomar o
Crescimento’, organizada pela Confederação do T urismo de Portugal, onde pôde fazer
um balanço do plano Reativar o T urismo, apresentado em maio deste ano. Rita Marques
fez questão de frisar que “o setor do turismo pode e deve assumir novamente uma
posição importante enquanto motor da nossa economia”, e que foi esta convicção que
levou à definição de um plano “ambicioso”, que representa um esforço de seis mil milhões
de euros, para a retoma da atividade turística

A secretária de Estado do Turismo esteve ontem em Coimbra, na conferência ‘Retomar o Crescimento’,
organizada pela Confederação do Turismo de Portugal, onde pôde fazer um balanço do plano Reativar o
Turismo, apresentado em maio deste ano. Rita Marques fez questão de frisar que “o setor do turismo
pode e deve assumir novamente uma posição importante enquanto motor da nossa economia”, e que
foi esta convicção que levou à definição de um plano “ambicioso”, que representa um esforço de seis mil
milhões de euros, para a retoma da atividade turística.

E, diz-nos a governante, o plano tem vindo a ser executado, sendo que das 52 medidas previstas, 42
estão já em execução, e algumas mesmo já concluídas. O objetivo é claro: “reconquistar o crescimento”
tendo sido definido como meta chegar a 2027 com 27 mil milhões de euros de receita turística,
originalmente uma meta traçada na ET 2027.

Desenvolvido em quatro grandes eixos, três mil milhões de euros do valor total estimado estão alocados
ao primeiro destes eixos, que diz respeito a apoiar as empresas no que diz respeito à liquidez, através de
instrumentos que foram sendo operacionalizados, mas também ao investimento, de modo a garantir a
retoma. Inserem-se aqui várias linhas de crédito com garantia e a principal preocupação é o
reescalonamento da dívida pré-Covid e a gestão do crédito sob moratória. “Com a criação da medida
Retomar entendemos que estão criadas as melhores condições para que se necessário as empresas
possam reescalonar os respetivos serviços de dívida junto da banca”, explicou Rita Marques,
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acrescentando porém que este exercício deve ser bem assessorado. Assim, foi criada uma equipa
técnica especializada no Turismo de Portugal para poder prestar apoio às empresas no âmbito de
programas específicos, particularmente as micro, pequenas e médias empresas, “para poderem melhor
dialogar com a banca; pareceu-nos fundamental para poderem ter êxito na negociação do crédito sob
moratória”.

A secretária de Estado do Turismo chama ainda a atenção para a criação do Fundo de Capitalização e
Resiliência, a 28 de julho, com o objetivo de aportar apoio público temporário para resolver a solvência
das sociedades comerciais. E avançou que, no último trimestre deste ano, este fundo estará em
condições de ser operacionalizado, garantindo que as empresas possam, no início de 2022, ter o seu
capital social reforçado. Também na dimensão de dar maior apoio às empresas, tem havido, de “forma
contínua”, um reforço da linha de apoio à tesouraria de micro e pequenas empresas, já disponível desde
abril. A responsável disse igualmente que, na semana passada, ficou operacional uma outra linha de
apoio também para micro e pequenas empresas, gerida pelo próprio IAPMEI, e que também é aplicável
às empresas do setor turístico.

Num segundo eixo, mais relacionado com questões de natureza sanitária, o Plano Reativar o Turismo
criou um conjunto de atividades com vista a instigar a confiança do consumidor, do turista, do residente,
“de modo a garantirmos uma retoma do crescimento mais exequível”, esclareceu a oradora. Foi assim
lançada a versão 2.0 do Selo Clean & Safe e, até à data, há 23 mil aderentes. Por outro lado, Rita
Marques avançou que o Governo está pronto para lançar uma campanha, a nível nacional e internacional,
que estimule a adoção de comportamentos seguros. “É importante alavancar a nossa competitividade
neste fator competitivo”, defendeu. E adiantou que a parte da promoção internacional do destino tem
vindo a ser “muitíssimo” trabalhada. Até agora, houve um investimento de cerca de 20 milhões de euros
já executado, por parte do Turismo de Portugal, e “temos a estimativa de, até ao final do ano,
podermos reforçar com mais 15 milhões de euros no que toca a todas as atividades que
consubstanciam a nossa estratégia para promoção nacional e internacional do destino”. No âmbito das
atividades, está incluída a retoma da presença nas feiras, esclareceu.

Importante é também, frisou a governante, dar especial atenção à reposição e captação da capacidade
aérea, e garantiu que “tem sido feito um investimento importante a nível de partilha de risco com os
parceiros que trabalham este setor”. Além de várias rotas novas, a oradora afirmou que tem havido um
trabalho a dois níveis: na reposição de rotas e numa taxa de ocupação que garanta modelos de negócio
sustentáveis. “Temos um investimento feito, até ao momento, de cerca de 2,5 milhões de euros só
nesta componente, sendo certo que estamos com expectativa de, até ao final do ano, podermos atingir
cerca de 60% da reposição da capacidade aérea face aos valores de 2019”, referiu.

Por fim, no que toca ao eixo de construir o futuro, Rita Marques informou a plateia que está prestes a ser
lançada a Empresas 360º, que pretende trabalhar com os operadores económicos em toda a cadeia de
valor do turismo para implementação de uma política ESG (sustentabilidade ambiental, social e de
governação). Estão ainda em curso várias iniciativas, como o recente reforço da linha de apoio à
qualificação da oferta, partilhada entre o Turismo de Portugal e a banca, “um apoio adicional ao
investimento”. Desde que esta linha foi aberta, conta com 200 operações propostas, em análise, das
quais 52 (cerca de 25%) estão já aprovadas pela banca, representando 62 milhões de euros de
investimento, com 20 milhões de euros de financiamento. “Parece importante que continuemos a apoiar
a tesouraria, a liquidez das empresas, mas também esta perspetiva de futuro, reconquistando o
crescimento”, sublinhou a secretária de Estado do Turismo.

Portanto, resumiu Rita Marques, “temos um plano que está em execução, que tem alguns
condicionalismos porque sabemos que não valerá a pena trabalharmos algumas medidas programáticas
enquanto não tivermos do lado da segurança sanitária as condições necessárias para podermos
reconquistar o crescimento”. Com a situação sanitária mais controlada e alguma abertura dos mercados
internacionais, isso permite “ter confiança no futuro”. E frisou que “estamos todos muito empenhados,
parte pública, em fazer o turismo um novo e melhor motor para a economia”, continuando a trabalhar
na agenda existente.
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SET: atingir em 2023 valores recordes no Turismo
Portugal, como é sabido desde há muito, um dos países europeus que mais depende do
turismo.

Portugal, como é sabido desde há muito, um dos países europeus que mais depende do turismo.

No entanto e em abono da verdade, o país – e também os sectores ligados à indústria do Turismo –
está confiante que a receita anual do sector irá, num futuro, atingir valores recordes que já havia
alcançado antes da pandemia da covid-19.

Como a confirmar esta (possível) boa nova e segundo uma afirmação da secretária de Estado do
Turismo, até final de 2021, as receitas totais do turismo deverão atingir os 9.000 milhões de euros, ou
seja, metade do valor recorde de 18.000 milhões de euros registado no ano de 2019.

Rita Marques, numa estimativa para 2023, diz esperar que a receita do turismo atinja o patamar de
2019, porque estamos a ser muito positivos no sector e também porque a implantação da vacinação
está a correr muito bem.

Isso dá-nos o impulso extra necessário para continuar a diminuir as restrições.

Saliente-se que o turismo representa cerca de 17% da economia de Portugal, o que significa uma das
percentagens mais elevadas de toda a Europa Ocidental, segundo o WTTC, World Travel and Tourism
Council.
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“Vale a pena examinar qualitativamente” o turismo interno pois ”
pode ser muito importante no período de transição para 2022″ |
Ambitur
O Presidente da República esteve ontem na sessão de encerramento da Conferência da
CT P ‘Retomar o Crescimento’, que teve lugar em Coimbra, por ocasião do Dia Mundial do
Turismo

O Presidente da República esteve ontem na sessão de encerramento da Conferência da CTP ‘Retomar o
Crescimento’, que teve lugar em Coimbra, por ocasião do Dia Mundial do Turismo. Marcelo Rebelo de
Sousa fez questão de salientar que, num momento em que a pandemia parece estar a querer finalmente
abrandar, é necessário “ter resistência, suplemento de alma e visão coletiva a prazo”. E explicou:
resistência foi o que os empresários tiveram ao longo deste mais de ano e meio, que se traduziu “numa
capacidade de recuperação notável, sempre e logo que os desconfinamentos o permitiram”. Suplemento
de alma pois os meses de agosto e setembro vieram atenuar suavemente a situação e abriram caminho
para aquela que terá de ser “a aposta dupla de início de outubro”, que deverá traduzir-se num novo
apelo ao turismo interno, “imaginando para esse turismo interno razões para um suplemento de
contributo nos próximos três a quatro meses”. Por outro lado, pensando também no turismo externo
“agora que superámos de maneira definitiva os temores que a perceção de Portugal e de evolução
pandémica, de alguns meses atrás, fizeram vingar, em diversos países europeus, tradicional origem de
muitos dos nossos visitantes”, como é o caso da Alemanha, por exemplo.

Por fim, visão coletiva a prazo pois, frisou o chefe de estado, “para converter este esforço destes
últimos meses, que foi muito intenso, da parte do setor, e o suplemento de empenho que importa reter
nos quatro próximos meses, em algo mais duradouro, é preciso que haja uma visão de médio prazo –
dos privados mas também dos poderes públicos”. E acrescentou: “Os privados sabem que a retoma
requer esse horizonte, a vários anos. É bom que o Estado, as regiões autónomas, as autarquias locais,
partilhem dessa necessidade de uma visão a médio e longo prazo para o turismo”.

Marcelo Rebelo de Sousa pediu à Confederação do Turismo de Portugal e ao setor que fizessem um
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esforço para fazer um balanço analítico destes anos de 2020 e 2021, não apenas a nível quantitativo
mas também e sobretudo qualitativo. E tentassem perceber algumas questões ao nível da “excecional
resposta” dos turistas internos, nomeadamente, procurar saber se foram os mesmos turistas nacionais
de sempre ou novos; quais as suas escolhas, de que idades e grupos sociais. “Será que as crises abriram
a clientelas novas e mercados internos diferentes? E com formas e modos de atuação distintos? A minha
intuição é afirmativa. Vale a pena examinar qualitativamente este turismo interno. Ele pode ser muito
importante no período de transição dos próximos meses para 2022?, destacou o orador.

Do lado do turismo externo, entender quem foi mais fiel e ousado, motivos pelos quais viajaram, se
devido a novos nichos de investimento imobiliário e residência em Portugal, se se tratava de nómadas
profissionais, digitais ou não digitais. “Sabemos que são nichos diferentes do turismo como um todo mas
haverá vasos comunicantes”, questiona o Presidente da República, acrescentando que só com uma
análise deste género se poderá perceber onde “apostar nos meses e anos imediatos em termos
externos”.

E reforçou a ideia: “Estamos num momento de jogar com o turismo interno naquilo que é preciso jogar,
observando atentamente a evolução do turismo externo”, defendendo que “os passos a dar têm de ser
bem pensados, alicerçados em ponderações qualitativas e não apenas quantitativas”.

Marcelo Rebelo de Sousa abordou também a questão do emprego, em duas óticas: recuperar o
emprego perdido durante a pandemia e reajustar o emprego no mercado. “São vários os empresários
turísticos que me dizem que há problemas de reajustamento”, admite, até porque parte dos postos de
trabalhos anteriores desapareceram e agora, “encontrar, de imediato, à medidas necessidades, resposta
eficiente, é um problema duplo para o setor, de resposta não fácil”.

Ainda no curto prazo, salientou que seria importante analisar o motivo pelo qual as linhas de crédito
abertas não terem tido o sucesso esperado. “Entende o Governo, e penso que bem, que isso não é
razão para não abrir outra linha de crédito. Mas vale a pena ponderar porque é que aquelas que tinham
por destinatários agências de viagens, operadores turísticos, por um lado, e médios e grandes empresas
turísticas, acabaram por não ter a procura que se pensava iriam ter”, alerta. E esclarece que isso
significará que, também no curto prazo, há que ir ajustando as medidas de transição, para que surtam
efeito.

No que diz respeito à TAP, o Presidente da República mostrou-se satisfeito com a postura dos
responsáveis da companhia. “Sabemos que há uma intervenção europeia que é decisiva, sabemos que
há calendários que não são menos relevantes, mas diria que é muito importante haver um projeto, uma
ideia e uma líder”, destacou.

Já no que se refere ao aeroporto de Lisboa, reconhece que este continua a ser um problema urgente
confessando não se sentir animado com a ideia de “ver terminado o meu segundo mandato presidencial
sem que umm matéria que vinha de mandato presidencial anterior tenha sido equacionada, decidida e
objeto de começo de execução, já não ouso dizer de concretização plena de execução”.

Para o chefe de estado português, há uma ideia que deve dominar o período imediato do turismo em
Portugal: “Não nos basta recuperar e resistir; é preciso reconstruir, ir mais além”. E vai mais longe
dizendo que ou Portugal entra naquilo que é conjunto dos estados da União Europeia com um papel de
alguma liderança em domínios em que tem aptidão para essa liderança – e o turismo é um desses casos
– “ou perderemos uma vez mais uma oportunidade histórica, como perdemos ao longo dos séculos, é
secular, embora isso não nos console”. E considera que este raciocínio se aplica também a decisões
estruturais, que não podem ficar dependentes de vicissitudes meramente conjunturais.

“Estamos num momento de amanhãs. Mais depressa de um amanhã de reconstrução do que de mera
recuperação e resiliência conjuntural. Com incertezas, ainda muitas, mas com expectativas que surgem e
que se vão reforçando por mérito dos protagonistas do setor”, concluiu Marcelo Rebelo de Sousa,
terminando ao acreditar que “este dia 27 de setembro de 2021 é promissor”.
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Setor do turismo passou de números recorde para queda 'sem
precedentes'
Antes da pandemia o aeroporto de Lisboa trabalhava acima da capacidade, longe dos
números de hoje.

Números recorde. Era desta forma que o setor turístico se encontrava em Portugal antes da pandemia.
Em 2019, o nosso país recebeu 27 milhões de turistas, dos quais 16,3 milhões eram estrangeiros, de
acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nessa altura, os proveitos totais (que incluem os valores gastos pelos turistas com o alojamento mas
também outros serviços disponibilizados pelas unidades hoteleiras) aumentaram 7,3% para mais de 4,2
mil milhões de euros. Os hotéis registaram proveitos totais de 2,9 mil milhões de euros e o alojamento
local contribuiu com 377 milhões de euros o valor global dos proveitos. Os proveitos de aposento
cresceram 7,1% em 2019 para 3,2 mil milhões de euros.

Números que ficam longe daqueles que foram registados com o início da pandemia. No ano passado,
Portugal recebeu 6,5 milhões de turistas não residentes em 2020, uma quebra de 73,7% vista como
“sem precedentes”. Já os proveitos totais rondaram os 1,4 mil milhões de euros (-66,3%) e os de
aposento a 1,1 mil milhões de euros (-66,7%).

Em relação a 2021, os valores ainda não fechados. O verão terá dado algum fôlego ao setor –
principalmente impulsionado pelo mercado interno – , mas ainda temos três meses pela frente para
conhecer os resultados finais. Os números mais recentes publicados pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE) mostram que, entre janeiro e julho deste ano, os alojamentos turísticos nacionais receberam 5,22
milhões de turistas. No ano passado, no mesmo período, contaram-se 5,36 milhões de turistas, o
equivalente a uma quebra de 2,7%, mas em 2019 a descida foi bastante mais acentuada, quando se

12/26



registaram 15 milhões de turistas (-65,4%).

Até julho, o turismo obteve 757,5 milhões de euros em proveitos, mais 21% do que no mesmo período
do ano passado (693,5 milhões de euros), refere o INE. A maior fatia destes proveitos foi da
responsabilidade da hotelaria (637 milhões de euros), enquanto o alojamento local canalizou 68,5
milhões e o turismo de espaço rural e habitação registou cerca de 52 milhões de euros. No que diz
respeito aos proveitos por aposento (valores resultantes das dormidas de todos os hóspedes nos meios
de alojamento turístico), estes fixaram-se em 564,1 milhões de euros até julho.

Aeroporto: de esgotado a longe disso Antes da pandemia, também o aeroporto de Lisboa estava no
centro das atenções com a ANA - Aeroportos de Portugal a garantir que perdia 1,8 milhões de
passageiros por ano por estar lotado. “Estamos a colocar no mercado a oferta que temos e estamos
perto da oferta máxima”, referiu, na altura, Francisco Pita. “As estimativas feitas há uma década não
indicavam níveis e o ritmo de crescimento que tivemos nos últimos cinco anos. Ninguém apontava para
este nível de crescimento. E isto não quer dizer que as previsões estivessem erradas”, afirmava.

Em 2019, o aeroporto de Lisboa acolheu cerca de 30 milhões de passageiros, bem acima da sua
capacidade, o que estava a gerar uma degradação do serviço prestado.

Mais uma vez, uma realidade muito distante da atual. Nos primeiros seis meses, o aeroporto de Lisboa
movimentou 46% do total de passageiros (2,5 milhões) e registou um decréscimo de 55,4%, o mais
acentuado dos três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros.

Hotelaria desolada A pandemia tirou 73% da faturação das empresas da hotelaria, revelaram os últimos
dados dados da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP). Com o aparecimento da pandemia no país,
em março, 40% dos hotéis fecharam portas, uma percentagem que disparou nos meses seguintes:
85% em abril e 84% em maio. “No verão houve uma alteração importante”, diz a responsável, notando,
contudo, que mesmo na época alta, “só basicamente 70% dos hotéis é que estiveram abertos”.
Novembro e dezembro foram novamente meses de “apertar o cinto”.

Para 2021, as expectativas são um pouco mais positivas, mas controladas. Janeiro e fevereiro tiveram
64% dos hotéis fechados, sobretudo no Algarve, que sai ainda mais prejudicado pelo facto de “não haver
de todo procura”. O inquérito da AHP mostra que 20% dos empresários da hotelaria estima não abrir
portas até ao final do ano, nem sequer na época alta.

Os dados mostram ainda que cerca de metade dos hotéis aponta para o segundo semestre de 2022 e o
primeiro semestre de 2023 como a altura em que será possível regressar aos níveis de 2019. Mas a AHP
destaca ainda 24% dos hotéis que aponta 2024 para ser atingida essa meta. “Sabemos que vai ser um
ano muito difícil, em que a tendência é de viagens domésticas e regionais no limite”, disse Cristina Siza
Vieira.
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Em 2020, o Turismo em Portugal sofreu quebras enormes, as
perdas chegam aos 3 mil milhões de euros
Em 2020, o T urismo em Portugal sofreu quebras enormes, as perdas chegam aos 3 mil
milhões de euros

Em 2020, o Turismo em Portugal sofreu quebras enormes, as perdas chegam aos 3 mil milhões de
euros
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Turismo. Governo lança novo apoio e garante: 'não podemos
morrer na praia'
Aos poucos o turismo vai recuperando mas ainda há muito a fazer e uma grande distância
até aos números de 2019. C iente das dificuldades do setor, o Governo anunciou uma
nova linha de crédito de 150 milhões. Mas é preciso mais, como por exemplo o novo
aeroporto que não deverá chegar tão cedo.

Conhecido durante muitos anos como uma das tábuas de salvação do país, o setor do turismo foi
conseguindo prémios, foi atraindo nacionais e estrangeiros, empregado uma parte significativa da
população portuguesa e colocando Portugal nas bocas do mundo. De norte a sul do país há opções para
todos os gostos e idades, para todas as carteiras e também para todas as épocas do ano. Mas a
pandemia veio afetar fortemente um setor que enfrenta uma crise sem precedentes mas que espera vir
a reerguer-se brevemente.

E para que essa retoma comece a acontecer o mais breve possível, o Governo anunciou esta segunda-
feira – na data em que se comemorou o Dia Internacional do Turismo – que está prestes a ser lançada
uma nova linha de crédito de 150 milhões de euros para o setor. Os sinais de recuperação estão aí, mas
não há dúvidas: “vai ser lenta”.

A garantia dada pelo ministro da Economia que prevê, além da linha de crédito, novos apoios a fundo
perdido a empresas que comecem a reduzir o endividamento face às linhas covid. “Vamos lançar na
próxima semana uma nova linha de crédito de apoio à tesouraria” garantiu Pedro Siza Vieira na
Conferência Retomar o Crescimento, organizada pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP).

Mas as novidades para ajudar este setor tão afetado pela crise não ficam por aqui. Será lançado ainda o
programa Adaptar que tem como principal objetivo funcionar como “um sistema de incentivo” para as
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empresas que operam no setor do turismo e que vai servir para “fazer pequenos investimentos de
forma a adequar as suas ofertas às novas condições de operação”, explicou o ministro.

A vontade de ajudar um setor fustigado pela pandemia levou também o Governo a avançar com o
lançamento do programa Reforçar – mas só no início do próximo ano – que vai “apoiar as empresas que
pretendam começar a reduzir o seu endividamento, ao abrigo das chamadas linhas covid”. As empresas
terão acesso a um apoio máximo de 15 mil euros a fundo perdido, mas apenas “desde que coloquem
montantes do mesmo valor para amortizarem o seu endividamento atual ao abrigo das linhas covid”,
explicou o ministro.

Para o governante é claro que o turismo tem que continuar a ser apoiado. “É um momento em que
começamos a ter claros sinais de recuperação, mas ainda temos de fazer mais um esforço. Não
podemos agora morrer na praia”, disse.

Alavancar o turismo e o país Mas, num altura em que o país começa a desconfinar a sério – quase quase
como o conhecíamos em 2019 – o turismo pode começar a ver a verdadeira luz ao fundo do túnel.
“Portugal tem uma taxa de vacinação das mais elevadas do mundo e é importante – entendemos nós –
alavancar a nossa competitividade também nesse fator distintivo”, afirmou Rita Marques, secretária de
Estado do Turismo na conferência dedicada ao turismo.

Já António Brochado Correia, da consultora PwC, não esquece as dificuldades que o setor enfrentou – e
enfrenta – mas destacou que o país “tem hoje uma oportunidade” de se posicionar no mercado global
devido à taxa de vacinação elevada no país. “A curto e a médio prazo o país pode aproveitar o bom
trabalho que fez nesta área e captar mais turismo”, acrescentou.

Mas que não haja dúvidas: o turismo levou “uma pancada forte” com a pandemia e é apenas esperado
que a Europa regresse aos níveis pré-pandémicos em 2024.

Novo aeroporto? Não tão cedo “Não antevejo que antes de 2035 ou 2040 possamos ter”. O lamento
foi feito por José Luís Arnaut chairman da ANA – Aeroportos de Portugal, que baseia a previsão no facto
de duvidar que o estudo estratégico ambiental fique pronto no final de 2023. No entanto, o responsável
não tem dúvidas que “é evidente que a nova estrutura aeroportuária é necessária e torna-se urgente”.

Na conferência organizada pela CTP, José Luís Arnaut frisou: “Queremos investir e temos um conjunto
de vicissitudes externas que não nos permitem avançar”.

Este é um assunto que tem feito correr muita tinta até porque, antes da pandemia e com o crescimento
do turismo, uma nova estrutura aeroportuária fazia parte das necessidades urgentes (ver texto ao lado).

Sobre o novo aeroporto, também o Presidente da República destacou a sua importância, apelando a
uma rápida decisão sobre o assunto uma vez que, se assim não acontecer, Portugal poderá “perder uma
oportunidade histórica”. Marcelo Rebelo de Sousa assumiu que não gostava de terminar o seu segundo
mandato sem haver uma decisão tomada quanto à localização do novo aeroporto. E foi claro: “O novo
aeroporto continua a ser um problema urgente”.

Sobre o turismo, o Chefe de Estado diz que é preciso haver uma visão médio prazo tanto dos públicos
como dos privados.

Garantindo que o turismo “é um dos motores da economia”, o Presidente deixou claro que “é bom que o
Estado, as regiões autónomas, as autarquias locais, partilhem dessa necessidade de uma visão a médio
e longo prazo para o turismo”.
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Google revela novas funcionalidades para apoiar o turismo |
Ambitur
Por ocasião do Dia Mundial do T urismo, a Google acaba de revelar um novo conjunto de
novas funcionalidades e iniciativas para ajudar as empresas do setor do turismo a
ligarem-se às pessoas online.

Por ocasião do Dia Mundial do Turismo, a Google acaba de revelar um novo conjunto de novas
funcionalidades e iniciativas para ajudar as empresas do setor do turismo a ligarem-se às pessoas online.

É o caso de novas formas para os utilizadores na Pesquisa descobrirem atrações, passeios ou atividades.
A partir desta semana, quando as pessoas pesquisarem por atrações no Google, como a Torre Eiffel,
Torre de Belém, entre outras atrações nos respetivos países, irá aparecer um novo módulo de bilhetes
que mostrará links de reserva para entrada no espaço e outras opções, quando disponíveis. Os parceiros
de viagens poderão também promover os seus links de reserva de voos a custo zero – semelhante aos
links de reserva de hotel gratuitos lançados no início deste ano. Este recurso está disponível globalmente
em inglês.

Por outro lado, destacando a sustentabilidade dos hotéis em google.com/travel. A Google tem
observado, através dos dados de pesquisa, que as pessoas estão cada vez mais a procurar por opções
de viagens sustentáveis. Por exemplo, as pesquisas por “hotel ecológico” têm crescido continuamente
desde 2004 (com exceção de uma queda durante os estágios iniciais da pandemia). Para ajudar a tornar
as escolhas sustentáveis mais fáceis, a partir deste mês, quando se pesquisar por hotéis em
google.com/travel, o separador “Sobre” irá mostrar uma lista de hotéis e práticas “eco-friendly” através
do selo “Amigo do Ambiente” ao lado do nome.

Por fim, a Google está igualmente a juntar-se, enquanto membro fundador, à coligação Travalyst para
ajudar a desenvolver um modelo aberto e global para calcular e exibir as emissões de carbono das
viagens aéreas e contribuir para o desenvolvimento de padrões semelhantes para os hotéis. Liderada
pelo Príncipe Harry (Duque de Sussex) e fundada em parceria com a Booking.com, Skyscanner, Trip.com
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Group, Tripadvisor e a Visa, a Travalyst é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para
identificar – e ajudar a trazer – mudanças sistémicas necessárias para que as viagens sustentáveis
deixem de ser algo de nicho e se tornem algo mais popular.

18/26



PLANETALGARVE

28/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve conquista 4ª Bandeira
Verde
Apesar de ser um ano marcado pela pandemia a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve
voltou a conquistar a Bandeira Verde do projeto Eco-Escolas. As ações e projetos
desenvolvidos no ano de 2020-2021 valeram a manutenção deste galardão.

Apesar de ser um ano marcado pela pandemia a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve
voltou a conquistar a Bandeira Verde do projeto Eco-Escolas. As ações e projetos desenvolvidos
no ano de 2020-2021 valeram a manutenção deste galardão.  

Com os alunos a ter aulas em casa, durante alguns meses, tornou-se mais desafiante a implementação
de ações e medidas no âmbito do projeto Eco-Escolas, desenvolvido em Portugal pela Associação
Bandeira Azul da Europa.  
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Este projeto internacional tem como objetivo encorajar e premiar trabalhos desenvolvidos pelas escolas
tendo em vista as questões do ambiente, sustentabilidade e responsabilidade social.  

Mesmo com o confinamento, o ano letivo passado foi rico em medidas e ações tomadas a pensar no
Ambiente, Sustentabilidade, Economia Circular, Alimentação Saudável e Sustentável, Ar e Espaços
Exteriores, os temas a trabalhar nesse ano.  

“Iniciámos o ano letivo certos de que este seria um ano desafiante para a concretização de projetos que
implicam constante acompanhamento e monitorização. Com o ensino à distância, o hábito de abordar
os alunos nos corredores para os relembrar das tarefas ou atividades pelas quais estão responsáveis,
teve de ser substituído por lembretes, notificações digitais que culminavam em reuniões online”, referem
Marília Mendes e Janine Sieben, Coordenadoras do projeto Eco-Escolas.  

Apesar das dificuldades, consideram que “os resultados finais – a conquista da 4ª Bandeira Verde –
mostram que quando há vontade, a distância física não é um entrave”.   

A primeira vez que a EHTA conquistou este galardão foi em 2017 e desde então hasteia com todo o
orgulho a bandeira verde representativa do compromisso inabalável na defesa dos valores ambientais e
sociais. 

Atualmente o projeto Eco-Escolas é desenvolvido em 67 países, num total de 51.000 escolas e
envolvendo mais 19 milhões de estudantes. Em Portugal participam mais de 1500 escolas e 650.000
estudantes, em 230 municípios. 
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O caminho faz-se pedonalizando
A pedonalização das cidades pode ser o princípio da solução para uma das maiores
pedras no sapato da economia portuguesa e seria pena que o comércio não optasse por
ficar do lado certo da história.

De repente apagaram-se as luzes das autárquicas. De um dia para o outro não ouviremos mais falar de
habitação, mobilidade, segurança, educação, higiene urbana ou aeroportos. Vários destes temas estarão
nos próximos quatro anos na gaveta da agenda mediática, à espera de que o beijo de princesa das
próximas eleições locais os devolva à vida. O que é pena.

De entre os vários cabeçalhos das últimas semanas há um que não pode (ou, pelo menos, não deve)
esperar mais quatro anos para ser novamente assunto: o papel dos automóveis nos centros das
cidades.

Uma conclusão interessante do debate autárquico nacional é o relativo consenso quanto à necessidade
de subtrair os carros às paisagens urbanas centrais. Em que extensão, com que medidas e, sobretudo,
com que alternativas de mobilidade é que já é fonte de tremenda acidez política que não cumpre analisar
aqui.

Relevante, sim, é a circunstância de estarmos coletivamente a caminhar para a consciência de que os
automóveis não devem ser parte integrante dos centros urbanos portugueses. O que nos alinha com as
mais inovadoras estratégias internacionais para as cidades do futuro. E ainda bem.

A última década tem sido transformadora e são vários os exemplos desta tendência. Cidades como
Nova Iorque, Londres, Madrid, Milão ou Dublin já deram passos neste sentido.

O caso de Barcelona e os seus superblocks será, porventura, um dos mais paradigmáticos. O conceito é
simples: a partir de um conjunto de nove quarteirões permite-se a circulação automóvel no seu
perímetro, reservando todo o interior do super quarteirão à circulação pedestre ou de veículos locais a
uma velocidade extremamente reduzida (10 km/h).

A respeito de velocidade, há uma tendência de diminuir a velocidade para 30 km em Espanha, e, na
cidade de Pontevedra, um bom exemplo de priorização das pessoas aos automóveis que dá resultados:
zero mortes.

Quem historicamente se costuma posicionar na oposição a estas medidas é o tecido comercial local, cá
como lá fora. Nas várias geografias onde os modelos pedonais têm sido testados, o primeiro instinto dos
comerciantes é assumir uma proporcionalidade direta entre o tráfego automóvel e o volume de vendas,
temendo perder negócio.

Ora, precisamente, um estudo de maio deste ano, realizado em duas ruas centrais de Berlim pelo
Instituto de Estudos Avançados de Sustentabilidade de Potsdam (IASS), envolvendo 145 lojas e mais de
2 mil clientes, concluiu que os retalhistas tendem a sobrestimar a utilização do automóvel e a subestimar
clientes que acedem ao comércio através de outros meios de transporte.

O resultado foi obtido através da confirmação de algumas premissas, como o facto dos clientes viverem
muito mais próximos das ruas comerciais do que aquilo que os comerciantes tendem a percecionar –
constatando que a maioria do tráfego não chegou até às ruas comerciais com o automóvel – e que os
consumidores sem automóvel representam uma larguíssima maioria do volume de vendas dos
comerciantes de rua (91%), ainda que sejam os clientes com automóveis que fazem as compras de
mais valor.
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Parece confuso? Um pouco.

A pandemia proporcionou case studies interessantes a partir da pedonalização forçada de algumas ruas.
A plataforma de avaliações Yelp olhou, por exemplo, para restaurantes em Boston, São Francisco e
Chicago, todos localizados em ruas fechadas ao trânsito e constatou um aumento de interesse e
utilização pelos membros da plataforma nos espaços inseridos nas ruas pedonalizadas.

Pese embora haja importantes desafios logísticos a contemplar neste planeamento (e que estão longe
de ser uma questão menor), é inegável que há na pedonalização das cidades um tremendo poder
transformador e de geração de tráfego comercial, por seu turno propulsor de dinâmica económica.

Ainda assim, a desconfiança do tecido comercial é quase inevitável. Quando, em 1962, Copenhaga –
meca mundial do uso citadino da bicicleta – começou a sua pedonalização, a reação dos comerciantes
foi agressiva: “Ruas pedonais nunca vão funcionar na Escandinávia”, diziam. “Sem carros não há clientes
e sem clientes não há negócios”, foram alguns dos comentários registados à data. O resto… é história.

Portugal tem nos seus centros históricos uma pura lição de arqueologia económica sobre o que não
fazer com o comércio local. O país desespera há décadas por uma solução que resolva o paradoxo de
ser o país da Europa com mais condições para ter um comércio de rua vivo e de ser justamente aquele
que mais lhe vira as costas. Não foram os automóveis que causaram esta crise, mas pode ser a sua
subtração das cidades que venha resolvê-la.

Centros históricos verdes, sem a ensurdecedora poluição sonora automóvel (daqui a poucos anos
ficaremos chocados com a constatação do quão naturalmente tolerávamos o ruído urbano por estes
dias), sem acidentes nem sinistralidade rodoviária, com dinâmica cultural e artística, com segurança e, no
nosso caso, com sol, serão o futuro do retalho físico.

Verdadeiros centros de lazer, para as pessoas, abrindo espaço ao empreendedorismo comercial e
apresentando ao mundo o que de bom se faz por todo o país. A pedonalização das cidades pode ser o
princípio da solução para uma das maiores pedras no sapato da economia portuguesa e seria uma pena
que o tecido comercial não optasse por ficar do lado certo da história.

Tiago Quaresma tem 27 anos e é licenciado em Direito. Profissionalmente, é administrador do Grupo
Valor do Tempo e Vice-Presidente da AHRESP. É membro dos Global Shapers.

O Observador associa-se ao Global Shapers Lisbon, comunidade do Fórum Económico Mundial, para,
semanalmente, discutir um tópico relevante da política nacional visto pelos olhos de um destes jovens
líderes da sociedade portuguesa.  O artigo representa a opinião pessoal do autor, enquadrada nos
valores da Comunidade dos Global Shapers, ainda que de forma não vinculativa.
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A pensar em viajar? Ryanair tem voos por menos de oito euros
Para aproveitar as promoções, as reservas têm de ser feitas durante o dia desta quarta-
feira e é válida para viagens até ao dia 30 de novembro de 2021.

Depois de vários meses de restrições, o tráfego aéreo vai retomando a normalidade possível e muitos já
começam a planear a próxima viagem. Se é o seu caso, saiba que a Ryanair está com descontos para
reservas feitas esta quarta-feira, dia 29 de setembro. Há voos por menos de oito euros.

Com partida de Lisboa pode viajar, por exemplo, para Málaga por 7,99 euros ou para Manchester por
9,99 euros. Se sair do Porto, Málaga fica também por 7,99 euros, mas pode ir até Londres ou Palma por
9,99 euros.

Se pretende sair de Faro pode visitar a invicta por 9,99 euros ou viajar até Milão por cerca de 15 euros,
de acordo com a informação disponibilizada no site oficial da companhia aérea.

Contudo, vale salientar que as reservas têm de ser feitas durante o dia desta quarta-feira e é válida para
viagens até ao dia 30 de novembro de 2021.

A companhia aérea low-cost salienta ainda que a "taxa de alteração zero está sujeita aos Termos e
Condições. As alterações têm de ser efetuadas pelo menos sete dias antes da partida. Pode aplicar-se a
diferença de tarifa".

Leia Também: Ryanair termina negociações com Boeing sobre encomenda de MAX10
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CP abre guerra entre ministros
Em vésperas de OE de 2022, o ministro das Infraestruturas compra guerra com titular da
pasta das Finanças, João Leão. Em causa está a falta de meios para a CP. Pedro Nuno
Santos também respondeu à ANA sobre o novo aeroporto de Lisboa.
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