
JORNAL DO ALGARVE

14/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 840

REACH: -1

Ocupação turística em setembro cresceu 33,8% face a 2020
A taxa média de ocupação nos hotéis do Algarve durante o mês de setembro foi de
64,1%, uma subida de 33,8 % face a 2020 mas ainda 26,3% abaixo da registada em
2019, no período pré-pandemia, revelou a AHETA
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DN

14/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA MEIRELES

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Portugal é o primeiro país do mundo com laboratório que certifica
segurança do turismo
Um turismo mais seguro em termos sanitários é o objetivo da parceria entre a NOVA
Medical School e o T urismo de Portugal. Um dos resultados práticos deste projeto é a
atualização do programa Clean & Safe
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DINHEIRO VIVO

14/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

Turismo: Proveitos totais em agosto superam 515 milhões, mas
ficam quase 20% abaixo de 2019
Os dados do INE, relativos à atividade turística, mostram que em agosto o setor do
alojamento para turistas contou 2,5 milhões de hóspedes e 7,5 milhões de dormidas.
Grande parte dos hóspedes e das dormidas foram realizados por residentes.

Osetor do alojamento para turistas deu sinais de continuar no caminho da retoma neste mês de agosto.
Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que os proveitos totais em agosto
ascenderam a 515,8 milhões de euros, mais quase 59% que em igual mês de 2020 (quando os
proveitos totais alcançaram os 325,1 milhões de euros), mas ainda assim abaixo dos níveis pré-crise.
"Comparando com agosto de 2019, os proveitos totais diminuíram 19,2%", diz o gabinete de
estatística.

O mês de agosto contou com 2,5 milhões hóspedes nos estabelecimentos que acolhem turistas, mais
35,6% que em agosto de 2020, sendo que 1,5 milhões eram portugueses. Foram registadas 7,5
milhões de dormidas, uma subida de 47,6% face ao mesmo período de 2020.

A maioria dos turistas escolheu o Algarve para passar uns dias de descanso, com a região a registar mais
de 621 mil hóspedes e mais de 2,7 milhões de dormidas. Os números do gabinete de estatística indicam
ainda que o Norte de Portugal foi a segunda região que acolheu mais hóspedes - 557,3 mil pessoas - e a
terceira com mais dormidas - 1,13 milhões - a seguir à Área Metropolitana de Lisboa, que contou 1,17
milhões de dormidas, mas com 485 mil hóspedes.

Os hotéis foram a tipologia de alojamento mais escolhida, tendo contado em agosto com 1,5 milhões de
hóspedes e 4,1 milhões de dormidas. Os hotéis-apartamento contaram com 197,5 mil hóspedes e mais
de 884 mil dormidas. O alojamento local com 10 ou mais camas (que são os que são contabilizados
para efeitos estatísticos) registou mais de 402 hóspedes e 980 mil dormidas.

Quanto aos proveitos, os totais escalaram 58,6% em agosto face ao período homólogo do ano
passado, sendo que o principal impulsionador deste resultado foram os proveitos de aposento que
subiram quase 60% para os 410 milhões de euros. "Comparando com agosto de 2019, os proveitos
totais diminuíram 19,2% e os relativos a aposento decresceram 19,3%. O rendimento médio por quarto
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disponível (RevPAR) situou-se em 71,4 euros em agosto (40,2 euros em julho). O rendimento médio
por quarto ocupado (ADR) atingiu 115,8 euros em agosto (98,7 euros em julho). Em agosto de 2019, o
RevPAR e o ADR foram 84,4 euros e 116,2 euros, respetivamente", diz o INE.
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JORNAL I

14/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Estudo. Vendas em resorts com crescimento de 30%
Preços também subiram. Brexit e levantamento das restrições contribuíram para esta
tendência
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OPÇÃO TURISMO

14/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

OE22 com olho no turismo para aumentar exportações
O Governo estima, segundo a proposta do Orçamento de Estado para 2022 que as
exportações podem crescer no próximo ano puxadas pelo sector do turismo, enquanto
as importações deverão abrandar.

O Governo estima, segundo a proposta do Orçamento de Estado para 2022 que as exportações podem
crescer no próximo ano puxadas pelo sector do turismo, enquanto as importações deverão abrandar.

Segundo o executivo, o aumento das exportações pressupõe uma recuperação do turismo, um dos
sectores mais penalizados pelas restrições impostas pela pandemia.

As exportações devem aumentar 9,1% este ano e 10,3% em 2022, e as importações crescerão 9,4%
este ano e abrandarão para 8,2% no próximo, refere o relatório do OE 2022, citado pela Lusa.

De acordo com os dados disponíveis no documento disponibilizado na noite de segunda-feira, a
exportação de bens e serviços crescerá 9,1% este ano, depois de ter diminuído 18,6% no ano passado,
fortemente impactada pela pandemia da Covid-19. Tendência idêntica acontece nas importações, que
depois de uma quebra de 12,1% em 2020 devido à pandemia, deverão crescer 9,4% este ano.

Porém, em 2022 as tendências deverão ser diversas, já que as exportações prosseguirão um ritmo
superior de crescimento, para os 10,3%, impactadas pelo turismo, e as importações abrandarão para
8,2%.

Nos contributos para o crescimento do PIB, a procura externa líquida, que impacta nas exportações,
deverá passar de -0,4% em 2021 (tinha sido de -2,9% em 2020) para 0,6% em 2022.

– O crescimento antecipado para a área do euro para o próximo ano irá refletir-se no crescimento da
procura externa, o que irá estimular as exportações de bens e serviços em 2022, prevendo-se uma
aceleração do crescimento das mesmas para 10,3% face ao verificado em 2021 (9,1%), escreve o
Governo no relatório do OE2022.

No documento, o executivo estima que o défice das contas públicas nacionais deverá ficar nos 4,3% do
Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 e descer para os 3,2% em 2022, prevendo também que a taxa de
desemprego portuguesa descerá para os 6,5% no próximo ano, atingindo o valor mais baixo desde
2003.
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OPÇÃO TURISMO

14/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

OE22: positivo mas falha no essencial (AHRESP)
Apesar deste Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) contemple um conjunto de
medidas que a AHRESP considera como positivas, a falha no essencial, nomeadamente na
ausência de medidas estruturantes no apoio à recuperação às actividades económicas do
sector, como é o caso da aplicação temporária da taxa reduzida de IVA em todos os
serviços de alimentação e bebidas. Este é “parecer” da Associação da Hotelaria,
Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) no que concerne á proposta de
Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) entregue pelo Governo no

Apesar deste Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) contemple um conjunto de medidas que a
AHRESP considera como positivas, a falha no essencial, nomeadamente na ausência de medidas
estruturantes no apoio à recuperação às actividades económicas do sector, como é o caso da aplicação
temporária da taxa reduzida de IVA em todos os serviços de alimentação e bebidas. Este é “parecer” da
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) no  que concerne á proposta de
Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) entregue pelo Governo no parlamento.

A AHRESP explica que é urgente que possam surgir as propostas de alterações necessárias para apoiar
as empresas da restauração, similares e do alojamento turístico em áreas fulcrais, como seja no apoio à
liquidez, no incentivo ao consumo e à contratação de mão-de-obra.

Nesse sentido, a AHRESP vai reunir-se com os vários grupos parlamentares, para em sede de
especialidade serem apresentadas as medidas essenciais, de modo a que o OE2022 seja um instrumento
catalisador da actividade turística.

A associação aponta, entre as medidas consideradas positivas, a extinção do pagamento especial por
conta, a manutenção da suspensão do agravamento das tributações autónomas, o adiamento, por mais
um ano, da implementação do ATCUD em todas as facturas e o alargamento do prazo de planos
prestacionais de processos de execução fiscal.

De relembrar que o primeiro processo de debate parlamentar do OE2022 decorre entre 22 e 27 de
Outubro, dia em que será feita a votação, na generalidade. A votação final global está agendada para 25
de Novembro, na Assembleia da República.
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EXPRESSO

14/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 785

REACH: 85612

Covid-19: ilha indonésia de Bali reabre para turistas de 19 países,
incluindo Portugal
Os visitantes também terão que seguir regras rígidas em hotéis, restaurantes e praias

A ilha de Bali reabriu hoje para turistas estrangeiros de 19 países, incluindo Portugal, pela primeira vez em
mais de um ano devido à pandemia do novo coronavírus, mas com uma série de restrições, indicaram as
autoridades locais.

Entretanto, nenhum voo internacional para a ilha de Bali, na Indonésia, foi programado neste primeiro dia
da reabertura, mas as viagens de turismo deverão aumentar, aos poucos, em novembro.

O aeroporto de Bali receberá visitantes de 19 países que respeitem os critérios da Organização Mundial
da Saúde (OMS), como ter as infeções pelo SARS-CoV-2 sob controlo, disse Luhut Binsar Pandjaitan, o
ministro do Governo indonésio que lidera a resposta à covid-19 em Java e Bali, num comunicado
publicado na noite de quarta-feira.

Pandjaitan disse que todos os passageiros de voos internacionais devem apresentar prova da vacinação
completa contra o novo coronavírus ou teste negativo para o SARS-CoV-2 na chegada à Bali e passar
por uma quarentena de cinco dias em hotéis designados pelas autoridades e por conta dos visitantes.

Os visitantes também terão que seguir regras rígidas em hotéis, restaurantes e praias.

Os turistas de 19 países agora podem visitar as ilhas de Bali e Riau, nomeadamente de Portugal, Arábia
Saudita, Emirados Árabes Unidos, Nova Zelândia, Kuwait, Bahrein, Qatar, China, Índia, Japão, Coreia do
Sul, Liechtenstein, Itália, França, Espanha, Suécia, Polónia, Hungria e Noruega.
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O Presidente indonésio, Joko Widodo, referiu que a decisão de reabrir foi devido à a alta taxa de
vacinação em Bali [80% da população da ilha].

O número de casos do novo coronavírus na Indonésia também diminuiu consideravelmente, registando
cerca de 1.000 casos por dia na semana passada, após um pico de cerca de 56.000 por dia em julho.

No geral, 59,4 milhões dos 270 milhões de indonésios estão totalmente vacinados e outros 43,2
milhões já receberam a primeira dose da vacina. A Indonésia confirmou mais de 4,2 milhões de casos do
novo coronavírus e 142.811 mortes pela covid-19.
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JORNAL ECONÓMICO

13/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 6005

REACH: 30000

Queixas sobre companhias aéreas aumentam 40% em 2020 para
8.844
Segundo as informações reunidas pela Deco Proteste, sobre as queixas dos portugueses
no que respeita a companhias aéreas, o ano passado foi o pior em termos de dúvidas e
reclamações, com um total de 8.844 registos, o maior aumento (39,9%) em relação ao
ano anterior, quando tinham sido registadas 6.3

As reclamações sobre companhias aéreas na plataforma Reclamar subiram de 6.320, em 2019, para
8.844, em 2020, um aumento de quase 40%, sendo a TAP a empresa mais reclamada, mas também
uma das mais usadas, divulgou hoje a Deco Proteste.

Segundo as informações reunidas pela Deco Proteste, sobre as queixas dos portugueses no que respeita
a companhias aéreas, o ano passado foi o pior em termos de dúvidas e reclamações, com um total de
8.844 registos, o maior aumento (39,9%) em relação ao ano anterior, quando tinham sido registadas
6.320.

Já de 2018 para 2019, o número de reclamações tinha passado de 5.441 para 6.320, uma subida de
cerca de 16%.

Numa análise às três empresas mais reclamadas — TAP, easyJet e Ryanair, por esta ordem –, que são
também as que os portugueses mais usam, as queixas por atrasos prevalecem na TAP e por
cancelamentos nas ‘low cost’.

Só este ano, a Deco Proteste recebeu 826 reclamações referentes à TAP, 88 à easyJet e 45 à Ryanair.
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Segundo a Deco Proteste, “a maior parte das reclamações referentes a companhias aéreas tem a ver
com atrasos (complicados ainda por conexões que se perdem), cancelamentos, perdas de bagagem e
‘overbooking’, por esta ordem de importância”.

Os problemas reportados pelos consumidores são ainda “exacerbados pela incapacidade de as empresas
darem resposta adequada e em tempo útil às reclamações”, acrescenta.
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CMTV

14/10/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 7068

REACH: -1

O mês de Outubro está a bater recordes no Algarve com o
aumento de turistas
O mês de Outubro está a bater recordes no Algarve com o aumento de turistas

O mês de Outubro está a bater recordes no Algarve com o aumento de turistas
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JORNAL DO ALGARVE

14/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Geoparque Algarvensis destacado em festival internacional de
ciência
O aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira vai estar em destaque na
primeira edição do Festival Internacional de C iência que vai decorrer até 17 de outubro,
em Oeiras, anunciou a Câmara Municipal louletana
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JORNAL DO ALGARVE

14/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Vilamoura acolhe cavaleiros de elite até novembro
O Clube Hípico de Vilamoura é palco da 9.ª edição do Vilamoura Champions T our até 21
de novembro, uma competição internacional que conta com um prémio superior a 1,1
milhões de euros, divulgou a organização
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JORNAL DO ALGARVE

14/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 840

REACH: -1

Portimão no calendário provisório do Mundial em 2022
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, integra o calendário
provisório do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2022, anunciou a Federação
Internacional de Motociclismo (FIM).
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JORNAL DO ALGARVE

14/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Mesmo sem Feira da Praia espanhóis invadem VRSA
Outubro seria o mês da emblemática Feira da Praia, que se realiza anualmente na cidade
de Vila Real de Santo António e que este ano volta a não alegrar as ruas da cidade. A
culpa, mais uma vez, é da pandemia. Contudo, os visitantes espanhóis (e não só) não
deixam de visitar a cidade por estes dias
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JORNAL DO ALGARVE

14/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Lagos recebe Ladies Open no Clube de Ténis e Padel
O Clube de T énis e Padel de Lagos está a receber, entre os dias 10 e 17 de outubro, a
primeira edição do International Ladies Open, anunciou a organização
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JORNAL DO ALGARVE

14/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Nau Victoria vai estar na marina de Lagos
A Nau Victoria, a réplica do navio do século XVI que deu a volta ao mundo com Fernão de
Magalhães e Elcano vai estar em exposição na marina de Lagos entre 26 e 31 de outubro
com visitas gratuitas, anunciou a organização
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TVI

14/10/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 101482

REACH: -1

Dois militares da GNR foram agredidos por 4 cidadãos britânicos
em Vilamoura no Algarve
Dois militares da GNR foram agredidos por 4 cidadãos britânicos em Vilamoura no Algarve

Dois militares da GNR foram agredidos por 4 cidadãos britânicos em Vilamoura no Algarve
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TNEWS

14/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 1190

REACH: -1

Algarve na corrida para revalidar título de “Melhor Destino de
Praia do Mundo”
O Algarve está novamente nomeado para “Melhor Destino de Praia do Mundo 2021” nos
World Travel Awards

O Algarve está novamente nomeado para “Melhor Destino de
Praia do Mundo 2021” nos World Travel Awards, na categoria que
venceu pela primeira vez no último ano. A votação é aberta tanto
a viajantes e público em geral, como a profissionais das viagens
e turismo, sendo o vencedor anunciado em novembro, durante
uma gala a decorrer em Moscovo, na Rússia.
A hotelaria da região está igualmente representada na corrida para a eleição dos melhores do mundo da
indústria turística, contando 20 nomeações em diversas categorias, incluindo a de “Melhor Resort de
Praia do Mundo”, “Melhor Family Resort do Mundo” ou “Melhor Hotel de Luxo do Mundo”, entre outras.

Às duas dezenas de nomeações de hotéis do Algarve juntam-se seis nomeações de unidades da
Madeira, cinco de Lisboa e uma do Alentejo. Portugal está ainda nomeado para “Melhor Destino do
Mundo”, “Melhor Destino Familiar do Mundo” e “Melhor Destino de Natureza do Mundo”, num total de 54
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http://www.worldtravelawards.com/vote


nomeações nacionais.

Melhor filme de turismo do mundo
Ao mesmo tempo, e depois de alcançar diversos prémios internacionais, o filme promocional “O Algarve
fica-te bem / The Algarve looks good on you” está nomeado para Melhor Filme de Turismo do Mundo
nos CIFFT “People’s Choice” Awards 2021, uma iniciativa do Comité Internacional de Festivais de Filmes
de Turismo (CIFFT), que reúne os melhores festivais de cinema de turismo do mundo.

(Link)
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http://www.cifft.com/cast-your-vote
https://tnews.pt/algarve-na-corrida-para-revalidar-titulo-de-melhor-destino-de-praia-do-mundo/


TERRA RUIVA

13/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 630

REACH: -1

Algarve está de novo nomeado para "Melhor Destino de Praia do
Mundo 2021"
O Algarve está novamente nomeado para «Melhor Destino de Praia do Mundo 2021» nos
World T ravel Awards, os Óscares do turismo, categoria que venceu pela primeira vez no
último ano. A votação é aberta tanto a viajantes e público em geral, como a profissionais
das viagens e turismo e decorre em www.worldtravelawards.com/vote, sendo o
vencedor anunciado em novembro, durante uma gala a …

O Algarve está novamente nomeado para «Melhor Destino de Praia do Mundo 2021» nos World Travel
Awards, os Óscares do turismo, categoria que venceu pela primeira vez no último ano.

A votação é aberta tanto a viajantes e público em geral, como a profissionais das viagens e turismo e
decorre em www.worldtravelawards.com/vote, sendo o vencedor anunciado em novembro, durante
uma gala a decorrer em Moscovo, na Rússia.

A hotelaria da região está igualmente representada na corrida para a eleição dos melhores do mundo da
indústria turística, contando 20 nomeações em diversas categorias, incluindo a de «Melhor Resort de
Praia do Mundo», «Melhor Family Resort do Mundo» ou «Melhor Hotel de Luxo do Mundo», entre outras.

Às duas dezenas de nomeações de hotéis do Algarve juntam-se seis nomeações de unidades da
Madeira, cinco de Lisboa e uma do Alentejo. Portugal está ainda nomeado para «Melhor Destino do
Mundo», «Melhor Destino Familiar do Mundo» e «Melhor Destino de Natureza do Mundo», num total de
54 nomeações nacionais.

Estabelecidos em 1993 para reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os setores-chave da
indústria de viagens, turismo e hospitalidade, os World Travel Awards celebram o seu 28.º aniversário em
2021. Todos os anos, uma série de cerimónias de gala regionais reconhecem a excelência em cada
continente, culminando numa Grande Final em que apenas são nomeados destinos, empresas, serviços e
equipamentos entre os melhores do mundo.
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Melhor filme de turismo do mundo

Ao mesmo tempo, e depois de alcançar diversos prémios internacionais, o filme promocional “O Algarve
fica-te bem / The Algarve looks good on you” está nomeado para Melhor Filme de Turismo do
Mundo nos CIFFT “People’s Choice” Awards 2021, uma iniciativa do Comité Internacional de Festivais de
Filmes de Turismo (CIFFT), que reúne os melhores festivais de cinema de turismo do mundo.

Lançado em 2020 para motivar os turistas a gozarem as férias de verão no Algarve, o filme “O Algarve
fica-te bem” tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso
internacional da atualidade, os @explorerssaurus_. Foi desenvolvido pela New Light Pictures para o
Turismo do Algarve e a realização é assinada por João Pedro Viegas.

A votação decorre online em www.cifft.com/cast-your-vote.

Fonte: Turismo do Algarve
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BARLAVENTO

13/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve de novo candidato ao Melhor Destino de Praia do Mundo
2021
A região algarvia está de novo nomeada para «Melhor Destino de Praia do Mundo 2021»
nos World T ravel Awards, os óscares do turismo, categoria que venceu pela primeira vez
no último ano.
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