
JORNAL DE NEGÓCIOS

15/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2960

REACH: 3700

Tráfego de passageiros ainda a um terço de 2019
O tráfego nos aeroportos portugueses no verão praticamente duplicou os números do
ano passado, mas ainda se situam 46% abaixo dos valores da época alta de 2019, o
último ano antes da pandemia
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DN

15/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Dormidas de portugueses no norte e Algarve no valor mais alto
em oito anos
O Algarve contou com 1,7 milhões de dormidas de residentes em agosto e o norte com
mais de 641 mil dormidas no mesmo mês
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JORNAL I

15/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Número de hóspedes cresce 35,6% em agosto, mas está abaixo
de 2019
O mercado interno contribuiu com 4,2 milhões de dormidas, o valor mensal mais alto
alguma vez registado
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CORREIO DA MANHÃ

15/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Agosto regista mais hóspedes e dormidas
Continuam abaixo dos registados antes da pandemia, apesar das subidas homólogas
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JORNAL DE NOTÍCIAS

15/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

Nacionais dão ao Norte o valor mais alto de dormidas
Agosto foi assinalável para o turismo nortenho e algarvio com os residentes a elevarem o
dinamismo no setor
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DINHEIRO VIVO

15/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 5976

REACH: -1

Dormidas de portugueses no Norte e Algarve em agosto no valor
mais alto em 8 anos
A atividade turística em Portugal tem sido suportada pela procura interna. Agosto não foi
exceção. O  Algarve contou com 1,7 milhões de dormidas de residentes e o Norte com
mais de 641 mil dormidas em agosto, o valor mais alto, pelo menos, desde 2013.

A atividade turística tem vindo a dar sinais de retoma desde o segundo trimestre, com o número de
hóspedes, dormidas e proveitos totais a subir. Neste agosto, os portugueses escolheram fazer turismo
cá dentro. Pelo menos desde 2013 que os residentes não eram responsáveis por tantas dormidas quer
no Algarve quer no Norte.

Os portugueses têm sido quem tem dado um empurrão ao turismo, contrariando a tendência registada
antes da pandemia, quando o mercado interno representava cerca de um terço. Em agosto de 2021,
dos 2,5 milhões de hóspedes que passaram pelas unidades de alojamento para turistas, 1,5 milhões
moravam em Portugal e foram responsáveis por 4,2 milhões de dormidas, de acordo com os dados do
INE. Em ambos os casos, são crescimentos face ao mesmo período de 2020, mas abaixo de 2019.

Olhando por regiões, é possível verificar que o Algarve contou com 1,7 milhões de dormidas de
residentes, o que representa o melhor mês em termos de portugueses a pernoitar nos estabelecimentos
de alojamento para turistas desde, pelo menos, 2013, ano a partir do qual são disponibilizados dados do
INE. O Norte contou com mais de 641 mil dormidas de residentes, o melhor agosto desde 2013.

Mas se olharmos para os proveitos, a realidade é um pouco diferente. Os proveitos totais em Portugal
foram superiores a 515 milhões de euros, acima de 2020, mas abaixo dos 638 milhões registados em
2019. No caso do Norte, os proveitos totais ascenderam a 65,2 milhões de euros, acima do registado
em agosto de 2020, mas abaixo dos 82,3 milhões registados no oitavo mês de 2019. No Algarve, os
proveitos totais foram de 229 milhões de euros, abaixo dos 265 milhões registados em 2019.

Proveitos 1,7 mil milhões abaixo Nos oito primeiros meses do ano, o número de hóspedes superou os
7,7 milhões de pessoas, acima dos 7,2 milhões de pessoas em 2020. Mas comparando com os
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números de 2019 é possível perceber que os números ficam aquém: foram 11,1 milhões até agosto.
Evolução idêntica registou-se nas dormidas e proveitos. As dormidas ficaram acima dos 20,2 milhões
nos primeiros oito meses de 2021, quase 12% acima do registado no mesmo período em 2020.

Em 2019, foram 48,5 milhões até agosto. No caso dos proveitos totais, foram de 1,2 mil milhões de
euros , mais do que os 1,01 mil milhões até agosto de 2020. Mas abaixo dos 2,9 mil milhões nos oito
meses de 2019. A diferença entre este ano e até agosto de 2019 é na casa dos 1,7 mil milhões.

Espanhóis ganham força Até à pandemia, o Reino Unido era o principal mercado emissor de turistas para
Portugal tendo, em 2019, sido responsável por 9,3 milhões de dormidas. Mas com a pandemia e com as
restrições aplicadas por Londres ao longo dos últimos 18 meses, o número de britânicos a visitar
Portugal recuou e, consequentemente, também as dormidas. No ano passado, foram responsáveis por
pouco mais de dois milhões de dormidas e, até agosto, mais de 297 mil hóspedes foram responsáveis
por 1,3 milhões de dormidas.

Por outro lado, e dado que períodos de crise os turistas costumam procurar mercados de proximidade, o
mercado espanhol tem dado um impulso: até agosto, passaram pelas unidades de alojamento mais de
587 mil hóspedes residentes em Espanha, tendo concretizado 1,4 milhões de dormidas.
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RTP 3

15/10/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 18/20

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 13452

REACH: -1

Os portugueses continuam a ser os principais responsáveis pela
recuperação do Turismo
Os portugueses continuam a ser os principais responsáveis pela recuperação do Turismo

Os portugueses continuam a ser os principais responsáveis pela recuperação do Turismo
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OPÇÃO TURISMO

15/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

INE: turismo interno salvou Agosto em Portugal
Os estabelecimentos hoteleiros em Portugal registaram em Agosto 2,5 milhões de
hóspedes e 7,5 milhões de dormidas, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo
INE, que indica ainda que a actividade turística no país continua abaixo dos níveis pré-
pandemia.

Os estabelecimentos hoteleiros em Portugal registaram em Agosto 2,5 milhões de hóspedes e 7,5
milhões de dormidas, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo INE, que indica ainda que a
actividade turística no país continua abaixo dos níveis pré-pandemia.

Mesmo assim, num cenário de novo recorde na procura interna neste típico mês de Verão, as receitas
ficaram 20% abaixo das obtidas no mesmo mês de 2019.

O sector do alojamento turístico registou 2,5 milhões de hóspedes e 7,5 milhões de dormidas em
Agosto de 2021, o que corresponde a um crescimento de 35,4% e de 47,6%, respectivamente, face ao
mesmo mês do ano anterior.

A impulsionar a recuperação da actividade turística em Portugal esteve a procura interna. Em Agosto, os
turistas residentes contribuíram com 4,2 milhões de dormidas, valor mensal mais elevado desde que há
registos, conforme revela o INE, destacando que se trata de um crescimento de 22,6% face a 2019. Em
contrapartida, no que toca aos turistas estrangeiros, estes representaram 3,3 milhões de dormidas, uma
quebra de 46,9% face a 2019.

Além disso, também os proveitos nos alojamentos turísticos aumentaram face ao ano passado, tendo
atingido os 515,8 milhões de euros no total e 410,2 milhões de euros relativamente a aposento. Porém,
comparativamente com Agosto de 2019, os proveitos totais diminuíram 19,2% e os relativos a
aposento caíram 19,3%.

O rendimento médio por quarto disponível situou-se em 71,4 euros em Agosto, ou seja mais 30 euros
quando comparados com Julho, enquanto o rendimento médio por quarto ocupado atingiu 115,8 euros 
(98,7 euros em Julho).

Agosto foi também sinónimo de elevadas taxas de ocupação. Segundo os dados, esse valor situou-se
nos 61,6%, mais 15 p.p. que o observado no mesmo mês de 2020, mas 11 pontos percentuais abaixo
do registado em Agosto de 2019 (72,6%).

O INE destaca ainda que, entre Janeiro e Agosto de 2021, considerando a generalidade dos meios de
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alojamento, registaram-se 8,8 milhões de hóspedes e 23,9 milhões de dormidas, correspondendo a
crescimentos de 8,1% e 11,8%, respectivamente

13/26



THE PORTUGAL NEWS

15/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • TOURISM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4590

REACH: -1

Top 7 Algarve activities for adrenalin junkies
If you are looking for something a little different to do in the Algarve and want to get
your adrenalin pumping, then look no further!

Sky diving

This one is definitely not for the faint hearted! The fantastic weather in the Algarve means that the
conditions are great for sky diving much of the year and with clear skies dominating you are sure to be
able to book a day when you will be able to see across the entire region as you skydive. Book your
session and head for the skies from the aerodrome near to Portimão. Experienced sky divers can jump
alone and for those who are new to it all then a tandem jump is the ideal solution.

 

High speed racing

The Algarve is home to an incredible racetrack, located near to Portimão. Not only can you go and watch
the professionals in action (the site has hosted a Formula 1 Grand Prix and MotoGP rounds) you can also
take to the track yourself. There are several driving experiences options, including driving your own car or
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bike around the track, using one of the speedy cars on site or being driven round by one of the
instructors – all sure to fulfil your need for speed!

 

Water parks

There are three waterparks in the Algarve, Slide & Splash, Aqualand and Aquashow and while all have
plenty of slides to suit all ages, including toddlers, they all also have slides that will push you to your limit!
Aquashow is home to two free fall slides that the biggest in Europe, both standing at 32 metres in height
and certain to challenge even the most hardy of waterpark fans. Aquashow also has a water
rollercoaster and a top swing amusement park ride for those who fancy some adrenalin but don’t want
to get wet.

 

Cross border zip line

Start in Spain and finish in Alcoutim in the Algarve when you try out the World’s only cross border zip line.
The Limitezero zip line is a whopping 720 metres in length and crosses over the Guadiana River, offering
amazing views as you speed along the wire. You will reach speeds of up to 80 kilometres per hour as
you gain speed before coming to a halt in the pretty village of Alcoutim. This really is a once in a lifetime
experience that shouldn’t be missed – you also gain an hour as you cross into Portugal!

 

Parasailing

You can book your parasailing experience from several places in the Algarve, including in Albufeira and
Vilamoura. Hop onto the speed boat and then get strapped into the harness and soon enough you will be
high above the ocean and enjoying a bird’s eye view of the beautiful Algarve. You can go up in tandem to
enjoy the experience with friends and family and choose whether you splash down in the water or take
the other option of landing on the boat!

 

Speeding through nature

Combine a high-speed boat ride while also seeing incredible dolphins in the wild on a specialist boat
experience. There are various companies that offer this service across the Algarve, including in Lagos,
Albufeira, Portimão and Vilamoura. The boats speed along the coast and the dolphins love to swim
alongside, while you can also take in the amazing rock formations and iconic caves along the route – one
for the whole family to enjoy.

 

Off road buggies

Explore the lesser known Algarve while challenging your driving skills on an off-road buggy tour. Several
different companies offer this service and you can drive yourself through the mountains, across rivers
and streams and through the undiscovered Algarve. Prepare to get wet, muddy, dusty and to enjoy the
drive of a lifetime. If you cannot drive, then bring along a friend to take the wheel while you soak up the
entire experience as a passenger.

Getting to the Algarve to enjoy all this amazing adrenalin filled experiences is easy, with flight times from
most major northern European cities coming in at around only three hours. There are regular flights
throughout the week to Faro airport in the Algarve, including from Munich with Lufthansa, from Frankfurt
with either Lufthansa or Ryanair and from Dusseldorf with Eurowings or Ryanair.

As soon as you land in Faro then your Algarve adventure can truly begin, with the airport only a short
drive to most of the major destinations in the region.
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https://www.lufthansa.com/pt/en/homepage
https://www.lufthansa.com/pt/en/homepage
https://www.ryanair.com/gb/en
https://www.eurowings.com/en.html
https://www.ryanair.com/gb/en


ALGARVE 7

15/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Projeto inovador de estúdio digital marca arranque de ano letivo
na escola de hotelaria e turismo do Algarve
Criação de conteúdos digitais e audiovisuais, transmissões em live streaming para todo o
mundo, gravação de showcookings, concepção de E-Books
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Criação de conteúdos digitais e audiovisuais, transmissões em live streaming para todo o mundo,
gravação de showcookings, concepção de E-Books. O novo mundo em que a Escola de Hotelaria e
Turismo do Algarve vai entrar e apostar é infinito e trará à formação novas ferramentas e novas
técnicas.  

O Centro de Recurso Didáticos e Digitais, que inclui um estúdio de televisão com régie, vai ser criado no
espaço da escola e resultou de uma candidatura ao Programa Operacional (PO) Regional do Algarve/
CRESC Algarve 2020 para o desenvolvimento de recursos inovadores no ensino.  

Com um investimento superior a 100 mil euros o projeto inclui a aquisição de um vasto conjunto de
equipamentos audiovisuais e digitais e também a contratação de recursos humanos.  

Este novíssimo equipamento estará à disposição das outras 11 escolas do Turismo de Portugal, que se
poderão deslocar a Faro para a utilização do estúdio e todos os conteúdos e suportes pedagógicos
produzidos serão disponibilizados para a rede de escolas. No entanto, a utilização deste moderno
Laboratório está igualmente aberta a outras entidades da região.   

«O Centro de Recursos Digitais vai lançar a nossa formação para outra dimensão. A produção de
conteúdos pedagógicos, que praticamente não existem em formatos digitais e audiovisuais e que terão a
marca de qualidade do Turismo de Portugal, a gravação de eventos e demonstrações ao vivo e que
serão disponibilizadas online, a transmissão em direto, por streaming de showcookings, por exemplo,
será um mundo novo em que vamos entrar. Os próprios alunos estarão envolvidos nesta fantástica
experiência porque será preciso demonstrar como se faz para a realização de um determinado vídeo»,
refere Paula Vicente, Diretora da Escola.   

O ano letivo 2021-2022 arranca com mais de 3 centenas de alunos inscritos, 8 turmas de iniciação e 11
de continuidade, incidindo nas áreas de formação de Cozinha, Pastelaria, Restauração e Bebidas,
Hotelaria/ Alojamento e Gestão de Turismo. A procura crescente por parte de alunos estrangeiros,
nomeadamente brasileiros e oriundos dos Países de Língua Oficial Portuguesa é uma realidade que se
volta a confirmar este ano.   

Este novo ciclo letivo marca também o regresso da presença física na escola e do acento na formação
prática, característica reconhecida e valorizada pela rede de escolas do Turismo de Portugal.     

A realização de eventos, a abertura do Restaurante de Aplicação, as atividades da Estalagem permitirão
novamente aos alunos adquirir competências no domínio do ‘Saber-Fazer’, essenciais no momento em
que ingressam no mercado de trabalho.  

É de destacar o facto de todos os cursos terem uma forte componente ligada ao desenvolvimento
pessoal, às soft skills e à preparação dos jovens para uma ação ambiental e socialmente responsável.  

Precisamente no domínio ambiental e social, a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve acaba de
conquistar a sua 4ª Bandeira Eco-Escolas, uma distinção que premeia os trabalhos desenvolvidos ao
longo do ano anterior e que visam a defesa do ambiente, sustentabilidade e responsabilidade social.
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ALGARVE
INFORMATIVO

15/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALJEZUR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 380

REACH: -1

«Algarve + Sustentável» quer aprender, debater e construir um
turismo com mais futuro
Com o intuito de promover um turismo mais consciente, ecológico e sustentável, a Bienal
de T urismo de Natureza (BT N) e a Algarve Nature Fest (ANF), dois dos mais
reconhecidos certames sobre turismo de natureza do Algarve, juntaram-se no «Algarve
+ Sustentável»

Com o intuito de promover um turismo mais consciente, ecológico e sustentável, a Bienal de Turismo de
Natureza (BTN) e a Algarve Nature Fest (ANF), dois dos mais reconhecidos certames sobre turismo de
natureza do Algarve, juntaram-se no «Algarve + Sustentável», assim nascendo o maior evento de
valorização do património natural e de divulgação do turismo de natureza, e cuja apresentação vai
decorrer, no dia 22 de outubro, às 15h, em Aljezur, com transmissão em streaming através da página
de Facebook @algarvemaissustentavel. A celebração será ainda complementada com duas caminhadas
dinamizadas pela Associação Almargem e pela Rota Vicentina, dirigidas ao público em geral, mas sujeitas
a inscrição.

Até outubro de 2022, o «Algarve + Sustentável» levará a efeito diferentes atividades, especialmente
direcionadas aos empresários, profissionais e demais stakeholders de turismo, com foco na
implementação de posicionamentos, práticas, produtos e serviços, mais conscientes e em concordância
com os padrões internacionais de turismo sustentável. Já neste mês de outubro decorrerão duas
Oficinas de Conhecimento dedicadas ao Marketing no Turismo de Natureza, a 26 de outubro, e à
Eficiência Energética e Hídrica de Unidades de Alojamento, a 29. As inscrições e demais informações
podem ser obtidas, em breve, no site do evento, em www.algarvemaissustentável.pt. Serão ainda
dinamizados vários debates, com o propósito de auscultar o setor e fomentar o diálogo entre agentes
de turismo e entidades institucionais e ações de sensibilização para o público estudantil.
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http://www.xn--algarvemaissustentvel-r0b.pt/


VIDA ECONÓMICA

15/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

Ordem dos Economistas: que futuro? | O Estado não cumpre
com o RGPD! E quem paga as coimas aplicadas pela CNPD –
Comissão Nacional de Proteção de Dados? Os contribuintes! |
Turismo sustentável – um desafio atual
Por: ANT ÓNIO MANUEL CUNHA | Por: JOSÉ CAVALHEIRO | Por: MANUEL DE CARVALHO E
SOUSA
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JORNAL ECONÓMICO

15/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • ECONOMIA &

POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 460

REACH: 10000

Breves Economia
Católica revê crescimento em alta para 3,7% este ano e 4,3% em 2022 | Capacidade de
financiamento da economia cai para 0,3% do PIB | FMI projeta défice de 4,8% este ano
e dívida pública de 130,8% do PIB | Portugueses responsáveis pela recuperação do
turismo, diz INE
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NOTÍCIAS AO MINUTO

15/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

AO MINUTO: Dose única dificulta viagens; Itália pede passe para
trabalhar
Acompanhe aqui AO MINUTO os mais recentes desenvolvimentos sobre a Covid-19.

Com uma série de greves agendadas na área da saúde, a ministra Marta Temido afirmou que a
progressão das carreiras, o regime de dedicação plena e o fim das taxas moderadoras são alguns dos
"sinais" do Orçamento do Estado para 2022 que visam "o regresso à normalidade".

A tutela acredita que a proposta entregue à Assembleia da República procura responder às questões que
têm sido suscitadas, mas admite que alguns aspetos possam, ainda, ser melhorados com o
envolvimento dos profissionais de saúde, dos partidos políticos e de outras entidades.

Os partidos concordaram, esta quinta-feira, no Parlamento, que a solidão constitui um problema social
agravado pela pandemia de Covid-19, durante o debate de um projeto de resolução do PAN.

A iniciativa debatida recomenda ao Governo que desenvolva e implemente uma estratégia integrada de
combate à solidão, enquanto eixo estratégico de saúde pública.

Consulte os mapas da evolução da pandemia do novo coronavírus em Portugal e no Mundo.

Acompanhe aqui AO MINUTO os mais recentes desenvolvimentos sobre a Covid-19 em Portugal e no
Mundo.

07h43 - Misturar vacinas aumenta a resposta imunitária, diz estudo

Foi esta a conclusão de um estudo feito pelo National Institutes of Health, nos Estados Unidos, que
defende uma toma combinada de vacinas. A instituição acredita que inocular uma dose da J&J e uma
outra de reforço da Pfizer ou da Moderna prepara melhor o sistema imunitário para o combate contra a
Covid-19.
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07h30 - Ex-doentes travados por países que exigem vacinação completa

Os portugueses recuperados da Covid-19 e que, por isso, só receberam uma dose da vacina, estão com
dificuldades em viajar para alguns países estrangeiros, conta o Jornal de Notícias. É que, em países como
o Reino Unido e o Canadá, esses casos não são considerados como vacinação completa e, assim sendo,
são obrigados a seguir as regras aplicadas aos não vacinados.

07h13 - Itália passa a exigir passaporte sanitário a trabalhadores a partir de hoje A Itália passa, a partir
de hoje, a exigir passaporte sanitário a todos os trabalhadores dos setores público e privado, decisão
decretada terça-feira pelo primeiro-ministro italiano, Mario Draghi.

07h10 - No Reino Unido, testes rápidos vão substituir PCR para turistas vacinados

Os viajantes internacionais com esquema vacinal completo que viajem para o Reino Unido, oriundos de
países cuja entrada esteja autorizada, poderão optar por um teste rápido ao invés do mais demorado
teste PCR a partir do dia 24 de outubro, de acordo com o informado esta quinta-feira pelo governo
britânico, citado pelo Guardian.

07h00 - Bom dia! Iniciamos um novo registo de acompanhamento da pandemia. Pode consultar o
anterior aqui.

Leia Também: AO MINUTO: Brasil supera 602 mil óbitos. Covid-19 agravou solidão
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PÚBLICO

15/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 3715

REACH: 15000

TAP finaliza despedimento colectivo de 72 trabalhadores
Companhia não evitou o despedimento colectivo, num processo que entra agora em fase
de contestação nos tribunais
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