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TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 3 ÀS 11

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 58870

REACH: -1

A taxa de ocupação nos hotéis do Algarve subiu de 34% em
Setembro, em comparação com o ano passado
A taxa de ocupação nos hotéis do Algarve subiu de 34% em Setembro, em comparação
com o ano passado

A taxa de ocupação nos hotéis do Algarve subiu de 34% em Setembro, em comparação com o ano
passado
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EXPRESSO

07/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Portugal passa a ter a terceira recuperação mais atrasada da UE,
alerta Forum para a Competitividade
A economia portuguesa terá crescido entre 3,5% e 5,5% no terceiro trimestre deste ano,
e deverá terminar 2021 com um salto entre os 3,5% e os 4,5%, estima o Forum para a
Competitividade.

Depois de o Produto Interno Bruto (PIB) para 2020 ter sido revisto em baixa, Portugal caiu uma posição
e passou a ser não a quarta mas sim a terceira economia europeia com a recuperação mais atrasada.

O alerta vem do Forum para a Competitividade, na sua mais recente nota de conjuntura. Com o PIB de
2020 a recuar 8,4%, em vez dos anteriores 7,6%, Portugal mostra uma recuperação apenas superior à
de Espanha e Malta. A revisão deu-se dada a ainda maior contração que se verificou das atividades de
alojamento e restauração e transporte e armazenagem.

O mesmo organismo indica que a economia portuguesa terá crescido entre 3,5% e 5,5% no terceiro
trimestre deste ano, em comparação com o mesmo trimestre do ano passado.

Em cadeia, a evolução do PIB entre julho e setembro ter-se-á situado entre 2% e 4%.

“O terceiro trimestre iniciou-se com uma subida de casos de Covid, que obrigou ao regresso de medidas
de confinamento, com evidentes repercussões económicas. Ao longo do trimestre, houve um aligeirar de
restrições, mas que só foram levantadas a 1 de outubro”, explica-se na nota.

Olhando aos setores, na indústria sofreram-se quedas de produção, potenciadas por outros dois
problemas, que marcaram o trimestre: a subida dos preços da energia e os constrangimentos à
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produção pela escassez de componentes. No turismo, as dormidas de residentes atingiram um novo
máximo histórico em agosto, mas as de não residentes ficaram a pouco mais de metade dos níveis pré-
pandemia.

“O quarto trimestre inicia-se sob a ameaça subida dos preços da energia e o final das moratórias, num
ambiente de recuperação internacional e nacional com algumas limitações”, aponta o Forum para a
Competitividade.

Portugal apresentou, em setembro, o segundo preço da eletricidade mais alto da Europa continental, e o
setor automóvel foi afetado pela falta de componentes - a Autoeuropa já teve mesmo de suspender a
produção.

No final do mesmo mês, terminaram as moratórias, pelo que empresas e particulares vão voltar a pagar
as prestações como era habitual. O Forum para a competitividade afere, contudo, que esta transição
“deverá ocorrer sem sobressaltos de maior, ainda que possa gerar algumas insolvências e desemprego”.

Nesta linha, o crescimento estimado para o conjunto do ano de 2021 ficará no intervalo de 3,5% a
4,5%
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JORNAL DE NEGÓCIOS

07/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 4800

REACH: 3700

Alojamento local perdeu sete mil reservas diárias
Com as medidas impostas para conter a pandemia, o setor do alojamento local perdeu
mais de sete mil reservas diárias e um total de 136 milhões de euros só nas cidades de
Lisboa e do Porto, ao longo do ano passado, conclui um estudo publicado pela Nova SBE
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ALGARVE RESIDENT

07/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • COVER STORY

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • NATASHA DONN

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Finally! Algarve shows positive signs for recovery of tourism
Tourism entities are facing the autumn with hope
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JORNAL DO ALGARVE

07/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Portugueses salvaram o verão algarvio
Com avanços, recuos e solavancos nos fluxos dos nossos principais mercados emissores,
foi aos visitantes portugueses que coube a “árdua tarefa” de salvar o verão algarvio
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THE PORTUGAL NEWS

07/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • NEWS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4590

REACH: -1

Staycations at all time high
In August, overnight stays by resident tourists reached the highest monthly value since
records began, increasing 24.2 percent year-on-year to 4.2 million.

According to the National Institute of Statistics (INE), overnight stays by tourists from foreign markets
also grew 94.5 percent in August, totalling 3.3 million, thanks to the easing of restrictions in travel due to
Covid-19.

Compared with August 2019, there is a 22.6 percent growth in overnight stays from residents and a
decrease of 46.9 percent in overnight stays from non-residents.

In total, the tourist accommodation sector in Portugal registered 2.5 million guests and 7.5 million
overnight stays in August 2021, corresponding to increases of 35.6 percent and 47.6 percent,
respectively (+60.4 percent and +73.0 percent in July, in the same order).

The levels reached in August 2021 were, however, lower than those of the same month in 2019, with
the number of guests and overnight stays decreasing by 23.6 percent and 22.1 percent, respectively.

(Link)
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JORNAL DE NOTÍCIAS

07/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8086

REACH: 109166

Vendas no alojamento no Algarve cresceram 45,6% em
setembro
O volume de vendas no alojamento no Algarve cresceu 45,6% em setembro em
comparação com o período homólogo de 2020, registando-se uma taxa de ocupação
média global de 64,1%, anunciou esta quarta-feira a maior associação hoteleira algarvia.

O volume de vendas no alojamento no Algarve cresceu 45,6% em setembro em comparação com o
período homólogo de 2020, registando-se uma taxa de ocupação média global de 64,1%, anunciou esta
quarta-feira a maior associação hoteleira algarvia.

De acordo com os dados provisórios revelados pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA), o volume de vendas aumentou 45,6% em setembro deste ano, face ao
mesmo mês de 2020, mas baixou 21,9% em relação a igual período de 2019.

Contudo, ressalva a AHETA, as vendas efetuadas através de plataformas online "não incluem o
pagamento das respetivas comissões, o que influencia o aumento homólogo do volume de vendas e,
por essa via, os preços praticados".

Em setembro deste ano, "15,4% das vendas foram efetuadas através de operadores turísticos
tradicionais, valor que compara com os 40% de 2019".

De acordo com os dados avançados pela AHETA no resumo da evolução mensal da atividade do setor, a
taxa de ocupação global média por quarto foi de 64,1%, uma subida de 33,8% em comparação com o
mesmo mês do ano passado, mas 26,3% abaixo do valor registado em 2019.

O mercado nacional cresceu 55,1% e o externo diminuiu 50,2% face a setembro de 2019, registando-se
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as maiores descidas em Albufeira (-33,1%), Carvoeiro/Armação de Pêra (-24,8%) e Portimão/Praia da
Rocha (-23,5%).

Segundo a associação dos hoteleiros do distrito de Faro, em termos acumulados, desde o início do ano,
regista-se uma descida média de 54,1% na ocupação por quarto e de 46% no volume de vendas,
comparativamente com 2019.

A AHETA adianta que as médias "não se refletem de igual modo em todos os estabelecimentos, havendo
discrepâncias em função das categorias e zonas geográficas".
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VISÃO

07/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • ALMANAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 1948

REACH: 33100

NÚMEROS DA SEMANA
€990 milhões | 4,2 milhões | 10 307 | 40%

15/34



16/34



CORREIO DA MANHÃ

07/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Ocupação sobe 33,8%
Hotéis do Algarve
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JORNAL I

07/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 902

REACH: 14000

Algarve
Ocupação cresce 33,8% face a 2020
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JORNAL DE NOTÍCIAS

07/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 35000

Alojamento no Algarve cresceu 45,6% em setembro
Ocupação média hoteleira global de 64,1%
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AMBITUR

06/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 2889

REACH: -1

AHETA: Taxa de ocupação em setembro sobe 33,8% face a
2020, mas ainda abaixo de 2019 | Ambitur
A AHET A acaba de divulgar os dados provisórios para o mês de setembro nas unidades
de alojamento do Algarve. Assim, a taxa de ocupação global média/quarto foi de 64,1%,
26,3% abaixo do valor registado em 2019. Já comparativamente a 2020, a ocupação
média subiu 33,8%.

A AHETA acaba de divulgar os dados provisórios para o mês de setembro nas unidades de alojamento do
Algarve. Assim, a taxa de ocupação global média/quarto foi de 64,1%, 26,3% abaixo do valor registado
em 2019. Já comparativamente a 2020, a ocupação média subiu 33,8%.

O mercado nacional aumentou 55,1% e o externo diminuiu 50,2% face a setembro de 2019.

Em termos acumulados, desde o início do ano, a ocupação quarto regista uma descida média de -54,1%
e o volume de vendas uma descida de -46,0% face ao mesmo período de 2019.

Por zonas geográficas, face a setembro de 2019, as maiores descidas verificaram-se em Albufeira (-
33,1%, Carvoeiro / Armação de Pêra (-24,8%) e Portimão / Praia da Rocha (-23,5%).

O volume de vendas baixou 21,9% face a setembro de 2019 e aumentou 45,6% face ao mesmo mês
de 2020.

As vendas efetuadas através de plataformas online não incluem o pagamento das respetivas comissões,
o que influencia o aumento homólogo do volume de vendas e, por essa via, os preços praticados.

Em setembro de 2021, 15,4% das vendas foram efetuadas através de operadores turísticos tradicionais,
valor que compara com os 40% de 2019.

As médias não se refletem de igual modo em todos os estabelecimentos, havendo discrepâncias em
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função das categorias e zonas geográficas.
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RTP 1

07/10/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 24939

REACH: -1

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares apresentou
22 propostas para o Orçamento do Estado do próximo ano
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares apresentou 22 propostas para o
Orçamento do Estado do próximo ano

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares apresentou 22 propostas para o Orçamento do
Estado do próximo ano
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PÚBLICO

07/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • FRANCISCO ALVES RITO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Presidente da Moita admite aeroporto no Montijo e isola autarca
do Seixal
Com novo presidente, se a Avaliação Ambiental Estratégica for favorável, o município da
Moita dará luz verde à construção da infra-estrutura aeroportuária.
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ALGARVE 7

07/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Pine Cliffs Resort apresenta-se como destino de entretenimento
O Algarve é mais do que um destino de sol e mar e o Pine C liffs Resort, em Albufeira, vem
reforçar esta realidade
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O Algarve é mais do que um destino de sol e mar e o Pine Cliffs Resort, em Albufeira, vem reforçar esta
realidade. Numa altura em que a região está a registar uma procura crescente no que diz respeito a
concertos e gravações, nacionais e internacionais, o resort de luxo posiciona-se agora como o destino
perfeito para acolher eventos de entretenimento. 

Com uma área total de 72 hectares, vasta diversidade de espaços interiores e exteriores, e uma
localização perfeita em Albufeira, o Pine Cliffs Resort conta ainda com uma grande capacidade para alojar
grandes equipas de produção, mesmo que o evento não decorra no resort.

Na área da música, o resort foi já palco de grandes concertos como Ne-Yo, Leona Lewis, UB40, Aloe
Blacc ou Heather Small, entre outros nomes da música nacional e internacional. O ambiente perfeito
aliado à total privacidade e segurança fazem com que o Pine Cliffs Resort acabe por ser uma escolha
natural onde é possível optar entre espaços exteriores, como o Tabu Garden, o Pine Tree Garden, a
Academia de Golfe ou o campo de futebol, ou o Salão Pinhal ou o Aldar para eventos mais intimistas. 

O Pine Cliffs Resort tem sido também a escolha de produtoras nacionais e internacionais com especial
destaque para gravação de anúncios, programas de televisão, videoclips e emissões televisivas. A grande
dimensão do resort e a diversidade de cenários e ambientes que podem ser recriados são, sem dúvida,
fatores únicos no Algarve. Último videoclip gravado no resort disponível aqui.
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https://www.youtube.com/watch?v=1puQxRSE080


JORNAL DO ALGARVE

07/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • AUTÁRQUICAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Comissão Transfronteiriça apela a que se faça TGV Sevilha/Faro
A Comissão Luso/Espanhola para a Cooperação T ransfronteiriça (CLECT F) acaba de
aprovar um conjunto de recomendações aos governos de Portugal e de Espanha,
nomeadamente a concretização da ligação ferroviária de alta velocidade entre Sevilha
(Andaluzia) e Faro
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JORNAL DO ALGARVE

07/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Albufeira desafia visitantes a fazer cidade a pé
O Município de Albufeira tem um novo percurso pedestre e desafia residentes e turistas a
partirem à descoberta do Centro Antigo da cidade, num circuito urbano, com um traçado
principal e três trajetos complementares, que permite a quem gosta de caminhar
descobrir a história, o património e os principais pontos de interesse da zona, anunciou a
autarquia
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BARLAVENTO

06/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Já são visíveis alterações ambientais no Festival de Observação
de Aves
Serão várias as causas, algumas mais fáceis de explicar do que outras. A verdade é que
os mais experientes participantes no Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza, em Sagres, passadas 12 edições, já notam muitas mudanças nas espécies
observadas
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BARLAVENTO

06/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Portimão vai ter nova Escola de Hotelaria e Turismo
As novas instalações vão ocupar o antigo Estabelecimento Prisional no centro da cidade
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