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Turismo do Algarve começa a ver a luz ao fundo do túnel
O turismo tem sido o grande danificado pelo coronavírus num país onde, em 2019, o setor
representava 15,3% do PIB nacional, percentagem que caiu para quase metade em
2020.

O turismo tem sido o grande danificado pelo coronavírus num país onde, em 2019, o setor representava 15,3% do PIB
nacional, percentagem que caiu para quase metade em 2020.
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Após mais de ano e meio de pandemia e dois confinamentos, o turismo português começa a ver a luz ao
fundo do túnel, principalmente graças à procura interna e apesar de alguns dos seus principais mercados
externos, como o britânico, ainda estarem longe de voltar aos níveis normais.

Este ano, segundo a not+icia da agência EFE, não começou com boas notícias, com um confinamento
total de dois meses e um desconfinamento gradual que não permitiu que os turistas começassem a
chegar, a conta-gotas, até começos de maio.

Mas desde então o setor tem recuperado com algum vigor. Os últimos dados disponíveis mostram que a
recuperação está no bom caminho, e em julho foram registadas 4,5 milhões de dormidas, mais 72% do
que no mesmo mês de 2020, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Ainda não se chegou aos números pré-pandemia, mas é uma lufada de ar fresco para um setor que no
ano passado viu os seus lucros caírem 67% e a perda de 17 milhões de turistas.

Algarve, o principal destino

Segundo a EFE, a soalheira região do Algarve, no sul, fortemente dependente do turismo, foi responsável
por 35% das dormidas em julho.

Em agosto, embora ainda não existam dados do INE, a taxa de ocupação hoteleira atingiu os 76%,
segundo disse à Agência EFE o presidente da entidade Turismo do Algarve, João Fernandes.

"Agosto foi ainda melhor do que o esperado, muito graças à procura dos
portugueses e também a alguma procura externa, sobretudo de Espanha e dos
mercados francófonos, França, Bélgica, Luxemburgo e Suíça", explicou.

O principal mercado externo antes da pandemia, o Reino Unido, ficou longe das expectativas da região
algavia, especialmente depois dos altos e baixos das regras aplicadas aos viajantes que regressavam a
solo britânico desde Portugal.

Embora em maio se tenha tornado o único destino mediterrâneo na lista verde britânica, em junho foi
deixado de fora, levando a uma queda acentuada das reservas.

Ainda assim, o Reino Unido, juntamente com Alemanha e Irlanda, "estiveram a dar bons sinais em
setembro, principalmente devido ao início da época alta do golfe", diz Fernandes, que está otimista e
acredita que na próxima Páscoa, em abril de 2022, a procura se aproximará já da normalidade pré-
pandémica.

Impulso dos portugueses

Os portugueses têm sido os principais viajantes não só no Algarve mas em todo o país e a aposta no
turismo nacional levou a que se apresentasse valores superiores aos de pré-pandemia: as dormidas dos
portugueses cresceram 6,4% em julho face ao mesmo mês de 2019.

"Houve uma boa resposta por parte do mercado nacional", confirmou à EFE o
diretor-executivo do Turismo do Alentejo, António Lacerda, que garante que o
verão foi até "muito melhor do que o esperado".

A recuperação nesta região ocorreu principalmente nas receitas derivadas do setor, que entre janeiro e
julho já representavam dois terços do valor de dois anos antes. Agora espera-se que nos próximos
meses continuem a crescer e que no final do ano representem 75% dos lucros de 2019.

No Alentejo, o turismo espanhol tem sido o protagonista graças à sua "proximidade", enquanto outros
mercados anteriormente importantes como o Brasil ou os Estados Unidos ficaram paralisados.

 

https://regiao-sul.pt/2021/10/04/economia/turismo-do-algarve-comeca-a-ver-a-luz-ao-fundo-do-
tunel/554234
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Este fim de semana prolongado para muitos que tiveram o
Algarve como destino
Este fim de semana prolongado para muitos que tiveram o Algarve como destino

Este fim de semana prolongado para muitos que tiveram o Algarve como destino
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Pro.var denuncia a falta de mão de obra na restauração |
Dezanove países da UE com luz verde para avançar com PRR |
Inflação na OCDE cresceu para os 4,3% | Mais de um milhão de
dormidas no Porto e Norte em agosto
Breves - Nacional
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ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA DE PORTUGAL | ESTÃO ABERTAS
AS INSCRIÇÕES PARA O 32º CONGRESSO NACIONAL DA
HOTELARIA E TURISMO
«O TURISMO TEM FUTURO»

Programa já disponível - conheça os temas em debate nesta edição

Lisboa, 06 de outubro de 2021 – Novembro é o mês do Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo e as
inscrições já estão abertas. De 10 a 12 de novembro, o NAU Salgados Palace recebe a 32ª edição deste
que é o maior congresso do setor.

O TURISMO TEM FUTURO

O Turismo atravessou nestes quase 2 anos a mais grave crise económica de que há memória, e
nenhuma nação do Mundo foi poupada aos efeitos devastadores que a pandemia desencadeou. A
gigantesca dimensão da tarefa de recuperação do Turismo exige esforços adicionais, cooperação estreita
entre Indivíduos, Empresas, Estados e Instituições Internacionais. A mensagem de António Guterres,
Secretário-geral das Nações Unidas, é simultaneamente, um comando e um apelo: “It is imperative that
we rebuild the tourism sector in a safe, equitable and climate friendly manner and so ensure tourism
regains its position as a provider of decent jobs, stable incomes and the protection of our cultural and
natural heritage”.

Sobre que linhas de reflexão e ação deverá ser feita a retoma da atividade? Por onde passará o futuro?

PROGRAMA

O Congresso começa no final do dia 10 de novembro, com o já habitual Get Together que reúne os
participantes num momento de descontração e networking entre os congressistas e as empresas
parceiras e marca o início do evento.

No dia 11 de novembro, às 9h00, terão início os trabalhos.

Para lá das sessões plenárias, este ano serão realizadas 3 sessões paralelas, com temáticas urgentes e
pertinentes para a retoma e futuro: RH, Digitalização e Sustentabilidade.
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O programa provisório está disponível aqui.

INSCRIÇÕES

As inscrições já estão abertas, podendo todos os interessados aproveitar as condições especiais até 10
de outubro.

Este ano, porque vivemos tempos excecionais, a AHP oferece uma inscrição por unidade hoteleira
associada.

Esteja a par de todas as novidades sobre painéis, oradores, entre outros, no site do Congresso:
https://congresso.hoteis-portugal.pt
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Ryanair transportou 31 milhões de passageiros em mais de 200
mil voos este Verão
A low cost Ryanair mais do que duplicou o transporte de passageiros no terceiro
trimestre, época alta da aviação europeia, face a 2020, a mas ainda ficou cerca de 25%
abaixo do que fez no Verão de 2019, pré-pandemia.

A low cost Ryanair mais do que duplicou o transporte de passageiros no terceiro trimestre, época alta da
aviação europeia, face a 2020, a mas ainda ficou cerca de 25% abaixo do que fez no Verão de 2019,
pré-pandemia.

Dados de tráfego divulgados pelo grupo irlandês indicam que em Setembro fez cerca de 69,5 mil voos
com cerca de 10,6 milhões de passageiros, depois de cerca de 11 milhões em 71 mil voos em Agosto e
9,3 milhões em 61 mil voos em Julho.

De acordo com estes dados, o grupo passou, assim, de 16,6 milhões de passageiros, no Verão de 2020,
para 31 milhões no período homólogo deste ano, ainda assim muito aquém dos 43,8 milhões da época
estival de 2019.

O grupo indicou também que em média vendeu 82% dos lugares que teve no mercado em Setembro, tal
como em Agosto e depois de 80% em Julho, o que permite calcular que no terceiro trimestre teve no
mercado aproximadamente 38 milhões de lugares de avião, de que vendeu em média aproximadamente
81%.

Os dados para o conjunto dos nove meses deste ano já com dados publicados pelo grupo da maior low
cost europeia indicam um total de 41,4 milhões de passageiros, em queda de 5,7% face ao período
homólogo de 2020 devido às restrições que penalizaram muito a sua actividade no primeiro trimestre, e
em queda de 64,4% ou cerca de 75 milhões em relação aos primeiros nove meses de 2019, pré-
pandemia.

Clique para mais notícias: Ryanair

Clique para mais notícias: Aviação
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A revolução de outubro | Fazer o Caminho | A República e as
eleições locais
Por: Manuel Serrão | Por: António Cunha | Por: José Luís Carneiro

9/21



10/21



JORNAL DE NOTÍCIAS

05/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • PORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

Turismo cresce mas ainda está longe dos valores pré-covid
Mercado nacional representa 71,3% das dormidas no Norte
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Regras das viagens para Inglaterra simplificadas para vacinados
contra a Covid-19
"A nossa prioridade continua a ser a proteção da saúde pública", afirmou o ministro dos
Transportes britânico, Grant Shapps.

Pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19 que viajem de Portugal deixam esta segunda-feira de
ser obrigadas a apresentar testes ao coronavírus para entrar em Inglaterra, mas o sistema simplificado
deixa de fora países africanos e sul-americanos. O novo sistema substituiu o antigo modelo que
classificava os países com as cores do semáforo de acordo com o grau de risco, embora o Governo
britânico mantenha em vigor uma lista vermelha que inclui Angola e Moçambique. "A nossa prioridade
continua a ser a proteção da saúde pública, mas, com mais de oito em cada 10 pessoas agora
totalmente vacinadas, podemos tomar estas medidas para reduzir o custo dos testes e ajudar o setor
[da aviação] a continuar a sua recuperação", afirmou o ministro dos Transportes britânico, Grant
Shapps. A partir de esta segunda-feira, pessoas com a vacinação completa, bem como os
acompanhantes menores de 18 anos, ficam isentos de teste antes de viajar e, no caso dos países da
anterior "lista amarela", de um teste PCR oito dias após a chegada a Inglaterra ou quarentena de 10
dias.  Leia também "Uma decisão cuja lógica não se alcança", diz Santos Silva sobre saída de Portugal da
lista verde do Reino Unido Todos os viajantes, exceto crianças menores de cinco anos, continuam
obrigados a pagar um teste de PCR nas primeiras 48 horas após a chegada, o qual deverá passar a ser
teste antigénio, mais barato, antes do final do mês. Este modelo favorece países com vacinas
reconhecidas pelas autoridades de saúde britânicas, nomeadamente aquelas aprovadas pela Agência
Europeia do Medicamento (EMA), territórios britânicos ultramarinos, e outros como Estados Unidos,
Malásia, Japão, Nova Zelândia, Arábia Saudita ou Qatar.  Porém, países como Guiné-Bissau, São Tomé e
Príncipe, Timor Leste e Guiné Equatorial, que antes estavam na "lista amarela", não beneficiam porque as
suas vacinas anti-covid-19 não são reconhecidas pelo Reino Unido.  O mesmo acontece com a Índia, que
na sexta-feira decidiu retaliar, determinando que os cidadãos britânicos que cheguem ao país sejam
submetidos a testes à covid-19 e a uma quarentena obrigatória de 10 dias.  Leia também Maiorca, Ibiza
e Menorca "despromovidas" para "lista amarela" de viagens britânica Nova Deli tem manifestado
indignação contra Londres porque, embora a vacina AstraZeneca seja reconhecida pelo Reino Unido, a
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versão da mesma produzida pelo Serum Institute of India foi excluída.  Assim, os viajantes destes países,
bem como os não vacinados ou parcialmente vacinados, continuam sujeitos às regras anteriores,
nomeadamente de apresentar testes pré-partida e no segundo e oitavo dia.  Entretanto, Angola,
Moçambique, Brasil e Cabo Verde continuam na "lista vermelha" de Londres, pelo que os viajantes que
cheguem daqueles países ou ali tenham feito escala estão obrigados a cumprir quarentena de 10 dias
num hotel designado em Inglaterra a um custo de 2285 libras (2672 euros), além de testes no segundo
e oitavo dia.  A imprensa britânica noticiou nas últimas semanas que o Governo britânico pretende
reduzir esta lista, atualmente com 54 países, mas não foi adiantada uma data.  As mudanças aplicam-se
apenas a Inglaterra, pois as regras na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte são determinadas pelos
respetivos governos regionais autónomos, embora até agora se tenham mantido alinhadas na
generalidade.  O Reino Unido registou 43 mortes e 30.439 casos no domingo, tendo somado 136.953
óbitos deste o início da pandemia covid-19. Leia também Governo britânico estuda isenção de
quarentena para vacinados da Covid-19 Governo britânico coloca Madeira "sob vigilância" e alerta para
risco de despromoção da lista verde
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OMT: Vacinas e reabertura de fronteiras impulsionam
recuperação do turismo | Ambitur
De acordo com a mais recente edição do Barómetro Mundial do T urismo da OMT , cerca
de 54 milhões de turistas atravessaram fronteiras internacionais em julho de 2021,
menos 67% do que em igual mês de 2019, mas os resultados mais altos desde abril de
2020. Comparam com as cerca de 34 milhões de chegadas internacionais registadas em
julho de 2020, embora muito abaixo dos 164 milhões registados há dois anos.

De acordo com a mais recente edição do Barómetro Mundial do Turismo da OMT, cerca de 54 milhões
de turistas atravessaram fronteiras internacionais em julho de 2021, menos 67% do que em igual mês
de 2019, mas os resultados mais altos desde abril de 2020. Comparam com as cerca de 34 milhões de
chegadas internacionais registadas em julho de 2020, embora muito abaixo dos 164 milhões registados
há dois anos.

A maioria dos destinos com dados de junho e julho de 2021 assistiram a uma retoma moderada das
chegadas internacionais face a 2020. No entanto, 2021 continua a ser um ano desafiante para o turismo
global, com as chegadas internacionais entre janeiro e julho a menos 80% do que em igual período de
2019. A região da Ásia Pacífico continuou a sofrer mais nestes meses, com uma quebra de 95% nas
chegadas internacionais. O Médio Oriente (-82%) registou a segunda maior descida, seguindo-se a
Europa e a África (ambas com -77%). As Américas (-68%) tiveram uma queda significativamente
inferior, com as Caraíbas a mostrar o melhor desempenho. Entretanto, algumas ilhas pequenas nas
Caraíbas, África e Ásia Pacífico, juntamente com alguns pequenos destinos europeus, registaram a
melhor performance em junho e julho, com as chegadas a aproximarem-se, ou por vezes a superarem,
os níveis pré-pandémicos.

Confiança nas viagens regressa lentamente Esta melhoria foi sustentada pela reabertura de muitos
destinos às viagens internacionais, sobretudo na Europa e nas Américas. O alívio de restrições para os
viajantes vacinados, juntamente com o progresso na vacinação de Covid-19, contribuíram para
aumentar a confiança dos consumidores e gradualmente restaurarem a mobilidade em segurança na

14/21



Europa e em outras partes do mundo. Por outro lado, a maioria dos destinos na Ásia permaneceu
fechado a viagens não essenciais.

O secretário geral da OMT, Zurab Pololikashvili, afirmou: “Existe claramente uma forte procura do
turismo internacional e muitos destinos começaram a receber visitantes em segurança e de forma
responsável. Contudo, a verdadeira retoma do turismo e os benefícios que traz, permanece em pausa já
que regras e normas inconsistentes e ritmos de vacinação diferentes continuam a afetar a confiança nas
viagens”.

Embora os destinos tenham continuado a registar receitas turísticas internacionais baixas nos primeiros
sete meses de 2021, muitos tiveram uma ligeira melhoria em junho e julho, e alguns até ultrapassaram
as receitas de 2019. Entre os maiores destinos, o México ganhou praticamente as mesmas receitas
turísticas em junho de 2021 face a junho de 2019, e em julho aumentou 2%.

O mesmo se verifica nas viagens para o exterior. Entre os principais mercados, França (-35%) e os EUA
(-49%) viram uma melhoria significativa em julho, embora o gasto turístico continuasse muito abaixo
dos níveis de 2019.

As perspetivas para o período de setembro a dezembro de 2021 permanecem incertas, segundo o
último inquérito da OMT ao Painel de Peritos, com 53% dos inquiridos a acreditarem que o período será
pior do que esperado. Somente 31% dos peritos esperam melhores resultados para o final do ano. O
inquérito também revela que a maior parte dos profissionais do turismo continuam a prever uma retoma
impulsionada pela procura reprimida no que diz respeito ao turismo internacional em 2022, sobretudo
durante o segundo e terceiro trimestres.

Quase metade dos peritos (45%) continua a prever que o turismo internacional regresse aos níveis de
2019 em 2024 ou mais tarde, enquanto 43% apontam para uma recuperação em 2023. Por regiões, a
maior percentagem de peritos que apontam para uma retoma aos níveis de 2019 somente em 2024 ou
depois, estão na Ásia Pacífico (58%). Na Europa, metade dos inquiridos indicam que isso poderá
acontecer em 2023. No Médio Oriente estão mais otimistas, aguardando a recuperação total em 2022.
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MAR IMENSO
COSTA VICENTINA
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