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Algarve teve o verão mais falado em português
Região algarvia consolida dormidas do mercado interno no terceiro trimestre.

O mercado interno superou as melhores expectativas do setor do alojamento turístico no Algarve para a
época alta do verão, ao contribuir com 3,6 milhões de dormidas entre julho e setembro de 2021,
correspondendo a um aumento de 30 por cento face ao mesmo período de 2019, que foi o melhor ano
de sempre para o turismo em Portugal. Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE).

O Algarve registou 858 mil dormidas de turistas portugueses em setembro (+30,5%), 1,7 milhões em
agosto (+37%) e 1 milhão em julho (+19,2%), resultados que representam em cada mês máximos
históricos do mercado interno na região algarvia.

Deste modo, o mercado interno contribuiu para consolidar o processo de retoma da atividade turística
no Algarve, que concentrou 38,1 por cento das dormidas de portugueses no trimestre em território
nacional.

Os turistas estrangeiros, por sua vez, realizaram cerca de 2,6 milhões de dormidas no terceiro trimestre
do ano, um decréscimo de 58,4 por cento ou menos 2,8 milhões face a 2019, penalizando a
performance do destino.

No total, contabilizando as dormidas de residentes e não residentes, os estabelecimentos de alojamento
turístico do Algarve registaram perto de 6,2 milhões de pernoitas em julho, agosto e setembro, um
recuo de 31,2% face ao período homólogo de 2019.

Consulte aqui os dados do INE.
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Golfe anima procura a Sul. ″Retoma próxima de ano regular″ em
2022
Dormidas até setembro no Algarve superam as de 2020, mas foram menos de metade
das registadas nos primeiros 9 meses de 2019. Região espera retoma no próximo ano.

Há muito que a expressão "vá para fora cá dentro" entrou no léxico dos portugueses. E durante este
ano, o Algarve - tal como as outras regiões - contou sobretudo com os residentes para suportar a
atividade turística e minimizar a perda de estrangeiros, cuja procura se retraiu devido à pandemia. Com o
regresso às aulas em meados de setembro, o golfe tem dado oxigénio ao setor a Sul, havendo campos
com "alguma procura relevante" até à primeira quinzena de dezembro. Os mercados europeus devem
regressar em força, para um "ano regular", em 2022. Mas, até lá, é preciso ajudar as empresas a
suportar o primeiro trimestre.

"Tivemos um arranque do ano de 2021 marcado por um confinamento prolongado", lembra João
Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA). Em maio, a janela de oportunidade criada
pela integração na lista verde do Reino Unido animou a procura mas durou apenas três semanas. Logo
de seguida, o destino foi integrado na lista de países com mais restrições do próprio Reino Unido mas
também da Alemanha. Os feriados nacionais em junho levaram os residentes ao Algarve. Já "julho não
foi um mês com bom desempenho no mercado nacional nem no mercado externo. Agosto foi muito
marcado, e à semelhança do que tinha acontecido em 2020, com níveis recorde de dormidas em hotel
do mercado nacional que se prolongou para setembro, portanto, até 10 de setembro, quando a escola
recomeçou".

Entre janeiro e setembro de 2021, o Algarve contou com 8,2 milhões de dormidas, segundo o Instituto
Nacional de Estatística (INE). Um número superior ao registado na totalidade do ano passado, quando a
região captou 7,8 milhões de dormidas. Ainda assim, os 8,2 milhões de dormidas até setembro
representam menos de metade das ocorridas nos primeiros nove meses de 2019, quando o Algarve
contou com 17,5 milhões (20,9 milhões de dormidas no total). Além disso, os residentes foram
responsáveis por mais de metade das dormidas a Sul até setembro: 4,6 milhões, um valor superior ao
de 2020 - no total do ano foram 3,8 milhões. E já próximo dos níveis de 2019. Na altura, os residentes
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foram responsáveis por 4,9 milhões de dormidas no Algarve.

João Fernandes explica que a quebra que o regresso às aulas gerou na procura doméstica foi "logo a
seguir compensada pelo arranque da época de golfe e pelo retomar dos mercados britânico, alemão e
irlandês". "A partir de meados de setembro tivemos uma procura muito marcada pelo golfe, uma
característica que tem a ver com o facto de as três últimas épocas terem sido marcadas por ou
confinamento ou por restrições de mercados internacionais. O Algarve é o melhor destino do mundo de
golfe e havia muita gente com adiamentos de reservas e com a vontade de vir, o que gerou estes fluxos
de remarcações e de reservas de última hora", acrescenta.

João Fernandes diz que "temos os campos com um bom nível de procura até ao final de novembro"
sendo que "há campos que até à primeira quinzena de dezembro têm alguma procura relevante".

Quanto ao próximo ano, o presidente da RTA aponta que "sobretudo de março em diante, [temos a
expectativa de ter] uma retoma mais próximo do que é um ano regular, muito centrada nos
movimentos intra-europeus, que se perspetiva que sejam os primeiros a reagir de forma substancial".

Depois de 18 meses de pandemia, e mesmo com apoios públicos, as empresas do turismo têm
dificuldades, uma vez que não foi gerada uma almofada financeira durante a época alta para suprir a
quebra da época baixa. Algo que no Algarve poderá ser mais notório dada a sazonalidade. "Temos de
nos lembrar que o verão correu muito bem e este período da shoulder season [período entre a época
alta e a época baixa] correu bem. Mas, a seguir, vem uma época baixa que vem testar a resistência das
empresas. O que é importante e que pode ajudar é o prolongamento das medidas que o governo referiu
continuarem a ser necessárias. O caso da retoma progressiva, que é essencial que se prolongue até à
Páscoa [de 2022] e que mantenha as mesmas características de apoio", remata.

Proveitos acima de 1,6 mil milhões De janeiro a setembro, os proveitos totais das unidades de
alojamento ncionais ascenderam a 1,6 mil milhões de euros, mais 33,3% que nos primeiros nove meses
de 2020. E mais do que os proveitos totais gerados pelas unidades de alojamento no ano passado.
Ainda assim, os 1,6 mil milhões de euros obtidos até ao final do terceiro trimestre são cerca de metade
do alcançado até setembro de 2019.

Os proveitos de aposento contribuíram com a fatia de leão para os proveitos totais. Ascenderam a 1,2
mil milhões até ao final do terceiro trimestre.
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Turismo no Algarve já deve ter um 2022 “normal”, mas há
preocupações: falta de mão de obra e de voos da TAP, a covid-
19 e a extinção do SEF
Em 2021, o Algarve deverá atingir 60% dos proveitos que teve em 2019 e a operação
aérea no aeroporto de Faro prevê-se regularizada na próxima Páscoa face ao que era
antes da pandemia, segundo o presidente da Região de T urismo. Mas há riscos a
enfrentar, como uma nova vaga de covid-19 nos países emissores de turistas e a perda
de 85 mil trabalhadores face ao pré-pandemia, de acordo com os números da Segurança
Social. “É preciso que as empresas aguentem o inverno”, frisa o presidente da região de
turismo

Oturismo está em retoma crescente no Algarve neste último trimestre, prevendo a região já ter níveis
'normais' de procura, comparativamente com o pré-covid, a partir de março do próximo ano, segundo
adianta João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA).

"Podemos chegar ao final do ano com 60% dos proveitos hoteleiros que foram gerados em 2019",
explicita o responsável, lembrando que, apesar do primeiro semestre ter sido muito penalizador e
marcado por confinamentos e restrições à circulação, verificou-se um crescimento sobretudo a seguir ao
verão, desde meados de setembro, com o regresso progressivo dos turistas externos.

O responsável frisa que, ainda assim, o Algarve ficará em 2021 com os proveitos 40% abaixo do que
seria um 'ano normal', e que se avizinham meses de época baixa, dezembro, janeiro e fevereiro, que
sempre foram "os mais difíceis" para o turismo.

"As perspetivas do sector apontam para um 2022 já com um nível de procura mais próximo de um ano
normal, de março em diante. Mas é preciso que as empresas aguentem o inverno", adianta João
Fernandes, sublinhando que os apoios continuam a ser fundamentais nesta fase de retoma.

Referindo que "os portugueses já descobriram o Algarve fora da época alta", o presidente da RTA
antecipa que o mercado nacional "pode ser muito relevante também em 2022, para este arranque se
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dar logo em março, antes mesmo da Páscoa". E cita alguns "eventos-âncora que geram motivação de
visitantes" e estão previstos para março e abril, como o Moto GP e o torneio de golfe Portugal Masters
(e que este ano tiveram de ser adiados para novembro devido à situação da covid).

NOVE COMPANHIAS AÉREAS 'DE BANDEIRA' A
APOSTAR EM FARO. A EXCEÇÃO CONTINUA A SER
A TAP
A previsão do Algarve poder ter um ano turístico 'normal' a partir do primeiro trimestre "é corroborada
pelas companhias aéreas e os seus planos de capacidade no aeroporto de Faro, onde preveem em 2022
ter um nível de voos próximo de uma operação regular", salienta João Fernandes.

"Durante a pandemia não deixámos sair a base da Ryanair do Algarve (ao contrário de destinos
concorrentes, como o sul de Espanha), e ainda fomos capazes de atrair a base da EasyJet", faz notar o
responsável de turismo, enfatizando o peso destas duas transportadoras, que em 2019 representavam
60% dos passageiros desembarcados no aeroporto de Faro.

O facto de a região contar com bases da Ryanair e da EasyJet "é um enorme fator para a retoma" e
graças a isso "nunca houve no Algarve problemas de falta de voos no pós-confinamento e no período
em que era preciso reforçar rotas, porque as aeronaves das companhias estavam cá", frisa João
Fernandes.

"O aeroporto de Faro tem ligações ponto a ponto de nove companhias aéreas 'de bandeira' de outros
países, como a British Airways, a Lufthansa ou a Air France, que começou durante a pandemia", destaca
ainda.

A TAP continua a ser aqui um caso de exceção. "A TAP só mantém três ligações semanais Faro-Lisboa, o
que é claramente reduzido como serviço à maior região turística do país", constata João Fernandes.

A Região de Turismo do Algarve aguarda resposta "às propostas feitas à anterior administração, no
sentido de haver melhor conectividade no hub de Lisboa em voos de mercados emissores para os quais
Faro não tem ligações ponto a ponto, bem como para o reforço de ligações entre Faro e Lisboa para
reduzir tempos de espera nos voos que têm escala em Lisboa", explica o presidente da RTA.

Frisando ser importante a TAP começar a fazer voos ponto a ponto a partir do Algarve, a principal
reivindicação da região de turismo é que a transportadora melhore os horários nos voos de ligação entre
Lisboa e Faro, para quem vem do Brasil, Estados Unidos, Canadá ou mesmo países da Europa, "para que
as pessoas que vêm ao Algarve a partir de Lisboa não fiquem quatro horas à espera para chegar a Faro".

Contar com as bases da Ryanair e da Easyjet no aeroporto de Faro é "um enorme fator para a retoma",
frisa o presidente da RTA

 
Portuguese Gravity/Unsplash

Sobre a opção da TAP em não avançar com rotas ponto a ponto a partir de Faro, o responsável da RTA
diz perceber "o modelo de hub numa empresa que enfrenta constrangimentos", mas quando entra em
equação o esforço público e o dinheiro dos contribuintes, é "bom lembrar que no Algarve também há
contribuintes".

EXTINÇÃO DO SEF E SITUAÇÃO PANDÉMICA NOS
PAÍSES EMISSORES PREOCUPAM O ALGARVE
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Mas a retoma turística que nesta fase se sente em Portugal, o país mais avançado na Europa em taxa de
população vacinada, ainda apresenta vários "fatores dicotómicos", segundo João Fernandes.

"Se em Portugal há de momento a esperança de não passarmos uma nova vaga, o que assistimos nos
nossos principais mercados emissores europeus gera-nos alguma apreensão sobre eventuais restrições
às viagens", refere.

Outro motivo de preocupação da região é a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF),
"pois a transição para outras forças de segurança vai ocorrer numa altura em que se prevê um maior
volume de procura", evidencia o responsável.

O presidente da RTA apela a que haja um reforço rápido de agentes da PSP e da GNR no Algarve, "já
experientes no controlo de fronteiras", para evitar estrangulamentos e longas filas de espera no
aeroporto de Faro, sobretudo de turistas "de países terceiros, como já é o caso do Reino Unido, e que
envolve processar muita documentação".

TURISMO PERDEU 85 MIL TRABALHADORES COM
A COVID - E SENTE AGORA FALTA DE PESSOAL
Porém, o principal motivo de apreensão do turismo no Algarve - e em todo o país - é a falta de mão-de
obra. João Fernandes lembra que o sector tinha cerca de 400 mil trabalhadores no país e desde a
pandemia perdeu 85 mil, de acordo com os números da Segurança Social.

E não é um problema só do turismo, mas estende-se a vários outros sectores, salienta o presidente da
RTA.

"Há que perceber que, pelos níveis de desemprego historicamente baixos, não há na população ativa
portuguesa a resposta para a necessidade associada a uma retoma no turismo, que se fará
progressivamente, e que terá no Algarve a partir de março de 2022 níveis próximos de um ano habitual.
No pico da procura podemos encontrar nos estudantes ou nos habitantes do Baixo Alentejo uma
pequena parte da fonte de mão de obra, mas o facto é que, tal como em 2018 ou 2019, esta
necessidade tem de ser eminentemente suprida por via da imigração", conclui o presidente da RTA.
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Elidérico Viegas vai ter concorrência nas eleições para a
associação do turismo do Algarve, que lidera há 26 anos
O principal sector económico do Algarve vai a votos, com Hélder Martins a ameaçar a
histórica liderança de Elidérico Viegas há mais de duas décadas.

O ex-presidente da Região de Turismo do Algarve, Hélder Martins, vai ser candidato a presidente da
Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), com eleições marcadas para o
próximo dia 7 de Janeiro. A disputa promete ser renhida já que vão estar em jogo duas visões diferentes
do que deve ou não ser uma associação empresarial e a forma de se relacionar com o poder político

Hélder Martins é proprietário de uma pequena unidade hoteleira, a “Quinta do Marco”, no interior do
concelho de Tavira. Desempenhou vários cargos políticos à escala regional pelo PSD. Porém, nos últimos
oito anos afasta-se da militância partidária para se dedicar à vida empresarial.

“Tenho condições para liderar a AHETA pois a gestão do hotel está a cargo da minha filha”, disse o
candidato ao PÚBLICO, adiantando que a lista que encabeça, constituída por nove elementos, será
formada por “cinco representantes de pequenas unidades, mais quatro em nome dos grandes grupos
hoteleiros”.

O actual presidente, Elidérico Viegas, não parece disposto a abandonar a associação de que foi co-
fundador e dirige há 26 anos. “Tenho a decisão tomada, mas ainda não abriu o período eleitoral”, disse,
quando interrogado pelo PÚBLICO sobre a eventual recandidatura.

Elidérico Viegas tem sido, na região, uma das vozes mais críticas do poder central em nome da defesa
dos interesses empresariais. Por seu lado, Hélder Martins apresenta-se a votos como sendo o elemento
que fará a “ponte” entre os vários protagonistas que representam o principal sector economia da região.
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Golfe anima procura a sul. “Retoma próxima de ano regular” em
2022
Dormidas até setembro no Algarve superam as de 2020, mas foram menos de metade
das registadas nos primeiros nove meses de 2019. Região espera retoma no próximo ano
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A retoma do turismo em Portugal prossegue a bom ritmo, mas
no Algarve, os números estão ainda longe dos registados em
2019
A retoma do turismo em Portugal prossegue a bom ritmo, mas no Algarve, os números
estão ainda longe dos registados em 2019

A retoma do turismo em Portugal prossegue a bom ritmo, mas no Algarve, os números estão ainda
longe dos registados em 2019
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Verão ajudou, mas dois terços dos alojamentos estão vazios
A retoma da atividade turística foi mais evidente durante o verão, mas não chegou para
compensar o resto do ano. No conjunto dos nove primeiros meses do ano, a taxa de
ocupação é de apenas 35%.
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Portugal usa ″trunfo″ da vacinação para captar turistas alemães
Em 2019, o mercado alemão, "extremamente importante" para Portugal, representou
seis milhões de dormidas e 1,5 milhões de hóspedes.

Portugal está a usar "todos os trunfos que tem", entre eles a alta taxa de vacinação contra a covid-19,
para captar turistas alemães e recuperar os números de 2019, quase dois mil milhões de euros de
receita.

"Portugal está a usar todos os trunfos que tem. Estamos a jogar com o baralho todo", sublinhou a
secretária de estado do Turismo, Rita Marques, especificando os argumentos usados nos três dias de
reuniões presenciais nas cidades alemãs de Frankfurt e Dusseldorf.

"Está a usar o trunfo a taxa da vacinação, que, como sabemos, é uma das mais altas da Europa. Está a
jogar com uma estratégia para o setor do turismo, desenhada em 2017, ancorada nos grandes pilares
da sustentabilidade (...) Com o trunfo de ser o primeiro país do mundo a apresentar um selo de
segurança sanitária, e de ter formado durante a pandemia mais de 170 mil profissionais do setor (...)",
adiantou a governante, em declarações à agência Lusa.

Em 2019, o mercado alemão, "extremamente importante" para Portugal, representou seis milhões de
dormidas e 1,5 milhões de hóspedes. No segundo dia de reuniões presenciais com companhias aéreas,
operadores turísticos e imprensa especializada, Rita Marques salientou a importância de "estabelecer um
contexto de confiança redobrado", depois de 20 meses de pandemia de covid-19.

"Não queremos só os números, queremos contribuir ativamente para uma maior dispersão territorial do
turista alemão no nosso território (...) Não queremos que venham só na época alta, estamos a trabalhar
muito na sazonalidade. E queremos que tenham uma experiência cada vez mais autêntica", detalhou a
secretária de Estado.

A responsável da pasta do turismo no Governo português sublinhou que o mundo está a caminhar para
"uma nova normalidade".
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"Mais do que assustados, temos de estar ativamente a monitorizar a situação. Temos uma situação
muito diferente daquela que tínhamos há 20 meses quando foi identificada esta pandemia. Temos uma
vacina, uma taxa de vacinação muito importante, o Certificado Europeu muito funcional", lembrou.

Rita Marques assume que o perfil do cliente alemão é "muito exigente" e está "muito sedento de
experiências de nicho, muito para além de Portugal como destino sol e mar", destacando a importância
de oferecer estes produtos.
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Golfe procurado por turistas a sul. ″Retoma próxima de ano
regular″ em 2022
Dormidas até setembro no Algarve superam as de 2020, mas foram menos de metade
das registadas nos primeiros 9 meses de 2019. Região espera retoma no próximo ano.

Há muito que a expressão "vá para fora cá dentro" entrou no léxico dos portugueses. E durante este
ano, o Algarve - tal como as outras regiões - contou sobretudo com os residentes para suportar a
atividade turística e minimizar a perda de estrangeiros, cuja procura se retraiu devido à pandemia. Com o
regresso às aulas em meados de setembro, o golfe tem dado oxigénio ao setor a Sul, havendo campos
com "alguma procura relevante" até à primeira quinzena de dezembro. Os mercados europeus devem
regressar em força, para um "ano regular", em 2022. Mas, até lá, é preciso ajudar as empresas a
suportar o primeiro trimestre.

"Tivemos um arranque do ano de 2021 marcado por um confinamento prolongado", lembra João
Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA). Em maio, a janela de oportunidade criada
pela integração na lista verde do Reino Unido animou a procura mas durou apenas três semanas. Logo
de seguida, o destino foi integrado na lista de países com mais restrições do próprio Reino Unido mas
também da Alemanha. Os feriados nacionais em junho levaram os residentes ao Algarve. Já "julho não
foi um mês com bom desempenho no mercado nacional nem no mercado externo. Agosto foi muito
marcado, e à semelhança do que tinha acontecido em 2020, com níveis recorde de dormidas em hotel
do mercado nacional que se prolongou para setembro, portanto, até 10 de setembro, quando a escola
recomeçou".

Entre janeiro e setembro de 2021, o Algarve contou com 8,2 milhões de dormidas, segundo o Instituto
Nacional de Estatística (INE). Um número superior ao registado na totalidade do ano passado, quando a
região captou 7,8 milhões de dormidas. Ainda assim, os 8,2 milhões de dormidas até setembro
representam menos de metade das ocorridas nos primeiros nove meses de 2019, quando o Algarve
contou com 17,5 milhões (20,9 milhões de dormidas no total). Além disso, os residentes foram
responsáveis por mais de metade das dormidas a Sul até setembro: 4,6 milhões, um valor superior ao
de 2020 - no total do ano foram 3,8 milhões. E já próximo dos níveis de 2019. Na altura, os residentes
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foram responsáveis por 4,9 milhões de dormidas no Algarve.

João Fernandes explica que a quebra que o regresso às aulas gerou na procura doméstica foi "logo a
seguir compensada pelo arranque da época de golfe e pelo retomar dos mercados britânico, alemão e
irlandês". "A partir de meados de setembro tivemos uma procura muito marcada pelo golfe, uma
característica que tem a ver com o facto de as três últimas épocas terem sido marcadas por ou
confinamento ou por restrições de mercados internacionais. O Algarve é o melhor destino do mundo de
golfe e havia muita gente com adiamentos de reservas e com a vontade de vir, o que gerou estes fluxos
de remarcações e de reservas de última hora", acrescenta.

João Fernandes diz que "temos os campos com um bom nível de procura até ao final de novembro"
sendo que "há campos que até à primeira quinzena de dezembro têm alguma procura relevante".

Quanto ao próximo ano, o presidente da RTA aponta que "sobretudo de março em diante, [temos a
expectativa de ter] uma retoma mais próximo do que é um ano regular, muito centrada nos
movimentos intra-europeus, que se perspetiva que sejam os primeiros a reagir de forma substancial".

Depois de 18 meses de pandemia, e mesmo com apoios públicos, as empresas do turismo têm
dificuldades, uma vez que não foi gerada uma almofada financeira durante a época alta para suprir a
quebra da época baixa. Algo que no Algarve poderá ser mais notório dada a sazonalidade. "Temos de
nos lembrar que o verão correu muito bem e este período da shoulder season [período entre a época
alta e a época baixa] correu bem. Mas, a seguir, vem uma época baixa que vem testar a resistência das
empresas. O que é importante e que pode ajudar é o prolongamento das medidas que o governo referiu
continuarem a ser necessárias. O caso da retoma progressiva, que é essencial que se prolongue até à
Páscoa [de 2022] e que mantenha as mesmas características de apoio", remata.

Proveitos acima de 1,6 mil milhões De janeiro a setembro, os proveitos totais das unidades de
alojamento ncionais ascenderam a 1,6 mil milhões de euros, mais 33,3% que nos primeiros nove meses
de 2020. E mais do que os proveitos totais gerados pelas unidades de alojamento no ano passado.
Ainda assim, os 1,6 mil milhões de euros obtidos até ao final do terceiro trimestre são cerca de metade
do alcançado até setembro de 2019.

Os proveitos de aposento contribuíram com a fatia de leão para os proveitos totais. Ascenderam a 1,2
mil milhões até ao final do terceiro trimestre.

Ana Laranjeiro é jornalista do Dinheiro Vivo
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EXECUTIVE DIGEST

16/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 3530

REACH: -1

Golf dá oxigénio ao turismo a Sul. Algarve contou com residentes
para suportar atividade turística
Neste segundo ano de pandemia, o Algarve contou com os residentes para suportar a
atividade turística e minimizar a perda de turistas, dá conta o ‘Dinheiro Vivo’.

Neste segundo ano de pandemia, o Algarve contou com os residentes para suportar a atividade turística
e minimizar a perda de turistas, dá conta o ‘Dinheiro Vivo’.

O Golfe tem amparado a atividade a sul após o regresso às aulas, registando-se “alguma procura
relevante” até à primeira quinzena de dezembro.

“Julho não foi um mês com bom desempenho no mercado nacional nem no mercado externo. Agosto
foi muito marcado, e à semelhança do que tinha acontecido em 2020, com níveis recorde de dormidas
em hotel do mercado nacional que se prolongou para setembro, portanto, até 10 de setembro, quando
a escola recomeçou”, explica o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o Algarve registou 8,2 milhões de dormidas
entre janeiro e setembro, uma subida face aos 7,8 milhões registados em 2020.

Até setembro, os residentes asseguraram mais de metade das dormidas – 4,6 milhões -, tendo sido de
3,8 milhões no ano passado.

Segundo João Fernandes, o regresso às aulas gerou uma quebra na procura doméstica “logo a seguir
compensada pelo arranque da época de golfe e pelo retomar dos mercados britânico, alemão e irlandês”,
com “os campos com um bom nível de procura até ao final de novembro”.
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ALGARVE PRIMEIRO

16/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

Turismo: Algarve concentrou 36% dos proveitos totais em
setembro
Os proveitos do alojamento turístico cresceram 33,3% de janeiro a setembro, para
1.629.900 milhões de euros, ultrapassando o valor registado para a totalidade de 2020,
divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os proveitos do alojamento turístico cresceram 33,3% de janeiro a setembro, para 1.629.900 milhões
de euros, ultrapassando o valor registado para a totalidade de 2020, divulgou hoje o Instituto Nacional
de Estatística (INE).

 

“Nos primeiros nove meses do ano, os proveitos registaram crescimentos de 33,3% no total e 35,3%
relativos a aposento”, para um total de 1.629.900 e 1.244.700 milhões de euros, respetivamente,
concluiu o INE.

 

No entanto, quando comparando com o mesmo período de 2019, antes da pandemia de covid-19, os
proveitos totais recuaram 53% e os relativos a aposento diminuíram 52,7%.

 

Nos primeiros nove meses do ano, a evolução dos proveitos foi positiva nos três segmentos de
alojamento: hotelaria, com aumentos de 32,3% e 34,3%, respetivamente (peso de 85,2% e 83,5% no
total do alojamento turístico, pela mesma ordem); estabelecimentos de alojamento local, com subidas
de 37,1% e 41,5% (quotas de 8,6% e 10,1%) e o turismo no espaço rural e de habitação, com
aumentos de registou aumentos de 44% e 38,4% (representatividade de 6,2% e 6,4%).

 

Já no mês de setembro, os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram
355,5 milhões de euros no total e 268,6 milhões de euros relativamente a aposento.

 

Contudo, numa análise comparativa com o mesmo mês de 2019, considerado o melhor ano do turismo
em Portugal, os proveitos totais diminuíram 29,1% e os relativos a aposento decresceram 29,8%.

 

O Algarve concentrou 36% dos proveitos totais e 36,1% dos relativos a aposento em setembro,
seguindo-se a Área Metropolitana de Lisboa (20,2% e 21,1%, pela mesma ordem) e o Norte (13,6% e
13,9%, respetivamente).

 

No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto disponível
(RevPAR) situou-se em 47,9 euros em setembro, tendo aumentado 58,2%, quando em setembro de
2019 o RevPAR tinha sido de 66,3 euros.

 

Os valores de RevPAR mais elevados foram registados no Algarve (63,6 euros), Madeira (58,9 euros) e
Açores (53,8 euros).

 

Já nos primeiros nove meses de 2021, o RevPAR aumentou 24,5%, com crescimentos de 26,2% na
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hotelaria, 23,3% no alojamento local e 13,9% no turismo no espaço rural e de habitação.

 

No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto ocupado
(ADR) atingiu 92 euros em setembro, tendo crescido 12,4%, quando em setembro de 2019, o ADR
tinha sido de 97,2 euros.

 

Por fim, a taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos de alojamento turístico (44,0%)
aumentou 13,2 pontos percentuais em setembro (+14,7 pontos em agosto), quando em setembro de
2019, a taxa líquida de ocupação-cama tinha sido de 57,6%.

 

Em setembro, as taxas de ocupação-cama mais elevadas registaram-se na Madeira (66,7%), Açores
(54,1%) e Algarve (48,9%).
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CORREIO DA MANHÃ

16/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ESPECIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • INÊS FERRÃO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Mais hóspedes
Nos primeiros nove meses do ano, “ já superaram o valor registado para a totalidade de
2020”
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JORNAL I

16/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3100

REACH: 14000

Turismo. Proveitos dos primeiros 9 meses superam todo o ano
2020
No entanto, ainda foram metade do observado no mesmo período de 2019, revelou o
INE.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

16/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 5

AVE: € 1675

REACH: 35000

Golfe anima procura no Algarve. 2022 deverá ser de retoma
Turismo teve 25,8 milhões de dormidas e 9,8 milhões de hóspedes
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POSTAL

16/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

CSIO3* de Portugal recebe em Vilamoura alguns “dos melhores
cavaleiros do mundo”
Evento vai voltar a abrir as portas ao público, depois de há um ano ter decorrido à porta
fechada, devido à pandemia da covid-19, e contará com a presença de cerca de 200
cavaleiros e 800 cavalos

Pelo segundo ano consecutivo o CSIO3* de Portugal vai decorrer no Villamoura Equestrian Centre, entre
18 e 21 de novembro, com a presença de alguns dos melhores cavaleiros do mundo, como David Will,
Kevin Staut e Gregory Wathelet.

O evento, que regressa ao Algarve, vai voltar a abrir as portas ao público, depois de há um ano ter
decorrido à porta fechada, devido à pandemia da covid-19, e contará com a presença de cerca de 200
cavaleiros e 800 cavalos, entre os quais cinco portugueses: António Matos Almeida, Mário Prieto,
Francisco Romão, Francisco Rocha e Duarte Seabra.

“Esta é uma prova que só se pode realizar uma vez por ano em cada país e, ao contrário do que é mais
habitual neste desporto, que é individual, é por equipas. Cada nação traz quatro cavaleiros, mais um
suplente, para uma prova que é disputada por equipa e por país, o que a torna verdadeiramente
diferente”, começa por explicar António Moura, presidente do evento, em declarações à agência Lusa.

A Taça das Nações, regida pela Federação Equestre Internacional (FEI), terá lugar no próximo domingo e
será disputada por 17 países, “desde as maiores potências europeias da modalidade, Brasil, Estados
Unidos e, entre muitos outros, alguns países da América do Sul”.

“A prova rainha, a Taça das Nações, é no domingo, mas nos dias anteriores há provas individuais, um
Grande Prémio, para os cavaleiros terem contacto com a pista e ganharem rodagem”, acrescentou o
diretor, lembrando ser a única vez que “os melhores cavaleiros do mundo se deslocam a Portugal” para
disputar "uma prova que se distingue de todas as outras.”

A defender o título do CSIO3* de Portugal, conquistado há um ano no Algarve, vai estar a Alemanha de
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David Will, que terá como grandes rivais, entre outros, a seleções de França de Kevin Staut (medalha de
ouro por equipas nos Jogos Olímpicos Rio2016 e número 11 no ‘ranking’ FEI), da Bélgica de Gregory
Wathelet e dos Estados Unidos, representada por cinco cavaleiras, num evento que deixa António Moura
orgulhoso pelo voto de confiança da Federação Equestre Portuguesa.

“É um prémio de confiança e reconhecimento pelo nosso trabalho. O VillaMoura tem, hoje em dia, as
melhores pistas para a prática deste desporto e, isso, foi valorizado. Todas as grandes competições
individuais que existem no país eram feitas em VillaMoura e, fruto desse trabalho, foi-nos dada a
oportunidade de organizar esta prova. É ainda o reconhecimento do investimento que foi feito em
infraestruturas e, em termos de organização, permite ter a garantia de estar ao mais alto nível”, aponta
o responsável.

Além da pista central já existente, António Moura conta que foram aplicados, este ano, numa segunda
pista cerca de 350 mil euros, um investimento que no total já atinge os cerca de três milhões de euros
no VillaMoura Equestrian Centre nos últimos nove anos.

“A grande exigência dos cavaleiros é em relação às condições existentes para os cavalos, que, hoje em
dia, são tratados como atletas de alta competição. Houve um grande desenvolvimento de tipo de piso,
onde os cavalos saltam, para evitar lesões. E nós temos as pistas com maior qualidade, construídas com
a nova tecnologia de ponta e por empresas alemãs, dando a garantia de serem iguais às melhores de
todo o mundo”, avança Moura.

Além de reconhecer estar a ser recompensado pelo investimento, António Moura acredita que “a cidade
de Vilamoura e o Algarve, bem como a Região de Turismo do Algarve, que também tem apoiado o
evento, estão a ter um retorno económico de dois a três milhões de euros por semana”.

Com entrada livre e a encerrar sete semanas de Saltos de Obstáculos no Champions Tour, o CSIO3* de
Portugal é ainda uma competição qualificativa para o próximo Campeonato do Mundo, em 2022 na
Dinamarca, e para os Jogos Olímpicos Paris2024.
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ALGARVE PRIMEIRO

15/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CULTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

Concertos à luz das velas chegam a Vilamoura em dezembro
O "Candlelight", concerto intimista à luz das velas que já conquistou milhares de
portugueses, anuncia um ciclo especial de Natal, que conta com 16 concertos em locais
emblemáticos das cidades de Lisboa, Porto e em Vilamoura no mês de dezembro

A proposta cultural da Fever para a época mais festiva do ano visa, unir a delicadeza da música clássica à
magia que envolve o Natal, com uma série de programas diversificados que contam com a interpretação
de algumas das icónicas músicas natalícias. Os concertos têm a duração de 60 minutos com várias
sessões disponíveis, às 19h30 e 21h30.
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Os concertos "Candlelight" chegam ao Algarve, numa altura em que muitos portugueses aproveitam as
mini-férias natalícias e se deslocam para o Sul, para passar a passagem de ano. No dia 28 de dezembro,
o Centro de Congressos do Algarve, no Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort, recebe um concerto com
o melhor de Vivaldi, interpretado por um quarteto de cordas, às 21h30. Os bilhetes podem ser adquiridos
na app ou site da Fever, e têm um custo de entre 15€ a 40€, consoante a aproximação e visibilidade
para o palco. 

 

No dia seguinte, o Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort volta a receber um concerto à luz das velas, às
21h30. Desta vez, serão ouvidas algumas das melhores bandas sonoras de animação de sempre, como
Frozen, Rei Leão, Cinderela, Aladino, Pequena Sereia, ou Pocahontas, todas interpretadas por um
quarteto de cordas. Os bilhetes podem ser adquiridos na app ou site da Fever, e têm um custo de entre
15€ a 40€, consoante a aproximação e visibilidade para o palco

 

Link Notícia
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https://www.algarveprimeiro.com/d/concertos-a-luz-das-velas-chegam-a-vilamoura-em-dezembro/41564-84

