
JORNAL I

17/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

Mercado interno continua a ajudar turismo no Algarve
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, diz o Turismo do Algarve
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https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjIaIyQc4XSmXSqNrxDikm3mpJAKcEHBvuQsJEXb44-sLCBxhpHQkXHUCF8tRib3_AbXstdtHAn_IsV8v3fmEps-DEClvNbfOxnNzzX7cTXO_K9VTfrF9gKrk1y8SVRRdZAlh8i6mtOG4rNoXC8TTniBD1wHq718roEGx3wxAWWYsjnElYc4nc1iXB-Xw=s1280


JORNAL DO ALGARVE

16/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: -1

Portugueses salvaram este verão no Algarve com 3,6 milhões de
dormidas
O mercado interno contribuiu com 3,6 milhões de dormidas entre julho e setembro de
2021 na região, o que corresponde a um aumento de 30% face ao mesmo período de
2019, que foi o melhor ano de sempre para o turismo em Portugal. Os dados são do
Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Turismo do Algarve.

 

 

O mercado interno contribuiu com 3,6 milhões de dormidas entre julho e setembro de 2021 na região, o
que corresponde a um aumento de 30% face ao mesmo período de 2019, que foi o melhor ano de
sempre para o turismo em Portugal. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Turismo
do Algarve.

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
n o 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.
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https://jornaldoalgarve.pt/tag/taxa-de-dormidas/
https://www.turismodoalgarve.pt/pt/Default.aspx


Notícia
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https://jornaldoalgarve.pt/portugueses-salvaram-este-verao-no-algarve-com-36-milhoes-de-dormidas/


ALGARVE PRIMEIRO

16/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

Portugueses contribuíram com 3,6 milhões de dormidas na época
alta do verão algarvio
O mercado interno deu um «empurrão» ao 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, de acordo com dados
revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e que a Região de T urismo do
Algarve deu a conhecer em comunicado.
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O mercado interno deu um «empurrão» ao 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, de acordo com dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e que a
Região de Turismo do Algarve deu a conhecer em comunicado.

 

Segundo a RTA, 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.

 

Segundo a mesma fonte, 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.

 

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.

 

Notícia
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https://www.algarveprimeiro.com/d/portugueses-contribuiram-com-36-milhoes-de-dormidas-na-epoca-alta-do-verao-algarvio-/41587-4


ALGARVE NOTÍCIAS

16/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1465

REACH: -1

Algarve teve verão falado em português
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 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
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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 os dados do INE em https://www.ine.pt/xportal/xmain?
xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472730898&DESTAQUESmodo=2

 

Notícia
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https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472730898&DESTAQUESmodo=2
https://www.algarvenoticias.com/pt-pt/noticias/algarve-teve-ver%C3%A3o-falado-em-portugu%C3%AAs


TERRA RUIVA

16/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 630

REACH: -1

Turismo interno superou as melhores expetativas no Algarve
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 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.
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Primeiros meses de 2021 superam todo o ano de 2020

No que respeita aos dados nacionais, verifica-se que o setor do alojamento turístico registou 2,1 milhões
de hóspedes e 5,6 milhões de dormidas em setembro de 2021, correspondendo a aumentos de 52,3%
e 58,4%, respetivamente (+35,5% e +47,9% em agosto, pela mesma ordem). Os níveis atingidos em
setembro de 2021 foram, no entanto, inferiores aos observados em setembro de 2019, tendo diminuído
o número de hóspedes e de dormidas, 28,9% e 26,6%, respetivamente.

Em setembro, o mercado interno contribuiu com 2,6 milhões de dormidas e aumentou 26,8%,
continuando a superar os níveis do período homólogo de 2019 (+15,6%). As dormidas de não
residentes duplicaram face a setembro de 2020 (+100,7%) e totalizaram 3,0 milhões de dormidas, mas
foram cerca de metade das registadas em setembro de 2019 (-43,9%).

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. Comparando com setembro de 2019, os
proveitos totais diminuíram 29,1% e os relativos a aposento decresceram 29,8%. O rendimento médio
por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 47,9 euros em setembro (71,9 euros em agosto). O
rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 92,0 euros em setembro (116,2 euros em
agosto). Em setembro de 2019, o RevPAR foi 66,3 euros e o ADR 97,2 euros.

Os proveitos registados nos primeiros nove meses de 2021 já superaram o valor registado para a
totalidade do ano de 2020. Neste período, verificaram-se aumentos de 33,3% nos proveitos totais e de
35,3% nos relativos a aposento. Comparando com o mesmo período de 2019, registaram-se variações
de -53,0% e -52,7%, respetivamente.

Entre janeiro e setembro de 2021, considerando a generalidade dos meios de alojamento
(estabelecimentos de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude),
registaram-se 11,1 milhões de hóspedes e 30,2 milhões de dormidas, correspondendo a crescimentos
de 14,5% e 18,7%, respetivamente
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ALGARVE NOTÍCIAS

16/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Mercado interno superou expetativas no Verão algarvio
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.
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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.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, o Algarve registou 858 mil dormidas de
turistas portugueses em setembro (+30,5 por cento), 1,7 milhões em agosto (+37 por cento) e 1
milhão em julho (+19,2 por cento), 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 por cento face ao período homólogo de 2019.

 

Notícia
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https://algarveinformativo.blogspot.com/2021/11/mercado-interno-superou-expetativas-no.html


JORNAL DE NEGÓCIOS

17/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 3700

PS Lisboa propõe suspensão de novas licenças de AL. PCP apoia
Habitação
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JORNAL DE NEGÓCIOS

17/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

NAV garante mais 20 anos no centro que vigia o Atlântico
A empresa pública investiu 5,2 milhões de euros na remodelação do Centro de Controlo
Oceânico em Santa Maria
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JORNAL DE NEGÓCIOS

17/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CELSO FILIPE

FAV: 4

AVE: € 2960

REACH: 3700

Costa Terra já rendeu 285 milhões a americanos
“Resort” da Discovery Land Company, em Melides, no concelho de Grândola, já vendeu
71 dos 300 lotes residenciais disponíveis.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

17/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • EDUARDO PINTO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

Douro Vinhateiro perdeu 30 mil pessoas em 20 anos
Presidente da CCDR-Norte diz que é preciso criar mais valor na região para travar a
hemorragia populacional
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JORNAL I

17/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

SMN. Governo admite “ajudar empresas” para atenuar custos
Medida vai ao encontro do que é exigido pelos patrões face ao valor proposto de 705
euros. Sindicatos discordam da proposta
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JORNAL DE NOTÍCIAS

17/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA CAETANO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Compensar subida do SMN pode custar agora mais 70%
Manter o nível de apoio de 2021 para mais trabalhadores, e encargos mais elevados, terá
peso superior na despesa em 2022. Mas execução ficou muito aquém do previsto neste
último ano
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PRESSTUR

16/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 68

REACH: -1

Receitas da TAP superam previsões do plano de reestruturação,
diz Pedro Nuno Santos
O ministro das Infraestruturas afirmou hoje que as receitas da T AP superam actualmente
o previsto no plano de reestruturação e que o facto de ainda não haver aprovação de
Bruxelas não põe em perigo a implementação da estratégia.

O ministro das Infraestruturas afirmou hoje que as receitas da TAP superam actualmente o previsto no
plano de reestruturação e que o facto de ainda não haver aprovação de Bruxelas não põe em perigo a
implementação da estratégia.

"O facto de o plano de reestruturação não ter sido ainda aprovado não faz perigar a estratégia, nem a
implementação do plano de reestruturação que nós estamos a implementar ao mesmo tempo que o
estamos ainda a negociar com Bruxelas [Comissão Europeia], mas ele está a ser implementado", disse
aos jornalistas Pedro Nuno Santos, à margem da assinatura de acordos de colaboração entre as
Câmaras Municipais de Gondomar e Baião e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU),
em Baião.

O ministro realçou que "a verdade é que a TAP hoje tem já um nível de receitas que supera aquilo que
estava previsto no plano de reestruturação".

Questinado sobre o aumento do absentismo dos tripulantes de cabine da TAP, referido pela
administração, Pedro Nuno Santos afirmou que a TAP "é uma empresa que vai tendo problemas ou
dificuldades circunstanciais que vão sendo superadas pela sua gestão" e que têm de ser encaradas com
"naturalidade".

Segundo uma mensagem da administração da TAP, no fim de semana, o absentismo dos tripulantes de
cabine sofreu um "aumento expressivo, e acima da média", com baixas de curta duração e ausências,
"comunicadas em períodos inferiores a 24 horas", que afectam a operação da companhia aérea.

"O que acontece é que nós hoje também acompanhamos a vida da TAP - e bem - ao minuto e, por isso,
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esmiuçamos tudo o que acontece na vida da empresa e, por isso, temos de dar algum caráter de
normalidade a uma empresa que está a fazer o seu caminho, mas sobre um momento muito difícil e
está a recuperar", defendeu o governante.

O ministro das Infraestruturas reiterou que o facto de a TAP estar a recuperar dos efeitos da pandemia
de covid-19 é "muito importante para o país".

Em 12 de Março, o Governo apresentou à Comissão Europeia uma notificação para a concessão de um
auxílio intercalar à TAP de até 463 milhões de euros que "permitirá à companhia aérea garantir liquidez
até à aprovação do plano de reestruturação".

No âmbito do apoio estatal para fazer face às consequências da pandemia, está a ser implementado um
plano de reestruturação, que já levou à redução do número de trabalhadores, que ainda aguarda
aprovação da Comissão Europeia.
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DINHEIRO VIVO

16/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

Hélder Martins candidata-se à presidência da maior associação de
hoteleiros do Algarve
O empresário Hélder Martins anunciou hoje que se vai candidatar à presidência da maior
associação hoteleira do Algarve, nas eleições de janeiro de 2022, propondo-se encontrar
soluções para os problemas que afetam os empresários da região.

O empresário hoteleiro e antigo presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) justificou a sua
candidatura à Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) face à "inédita
vulnerabilidade e imprevisibilidade" em que se encontra o setor turístico.

Numa nota enviada à agência Lusa, Hélder Martins considera que "este é o momento de a AHETA
ambicionar mais no desenvolvimento do setor", defendendo que a associação "pode e deve dar um
relevante contributo (...) aos enormes desafios que a hotelaria e os empreendimentos e empresários
turísticos enfrentam".

"Preparar as empresas para o desafio pós-pandémico [da covid-19], nomeadamente o impacto do fim
das moratórias e do 'lay-off', para a situação do 'Brexit' e para a imprevisibilidade que afeta todo o setor,
são condições fundamentais", aponta o candidato.

Presidente da RTA (entre 2003 e 2007), Hélder Martins pretende suceder a Elidérico Viegas na
presidência da AHETA, que em março pediu a exoneração do cargo alegando "falta de solidariedade
institucional" da restante direção.

Em causa esteve uma entrevista do presidente da associação, que se debruçou sobre temas como a
vacinação, as dificuldades do setor, a falta de apoio à região ou a forma como os prémios sobre turismo
são atribuídos.

"A minha decisão fundamenta-se na falta de solidariedade institucional dos restantes membros da
direção, face à discordância de declarações que proferi a um órgão de comunicação social que, embora
descontextualizadas, por serem verdade e do conhecimento público, reitero e confirmo", afirmou então
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Elidérico Viegas, mantendo-se interinamente no cargo.

Para Hélder Martins, "a experiência adquirida ao longo de uma vida dedicada ao turismo, poderá ser um
ativo importante para que a associação, uma das mais importantes do país, volte a ter a relevância que
já teve".

"É também fundamental que a AHETA seja um agente ativo no apoio aos seus associados, procurando
estar próximo dos problemas e procurando soluções efetivas", sublinha.
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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

Helder Martins candidata-se à presidência da AHETA
Helder Martins, antigo presidente da RT A – Região de T urismo do Algarve, é candidato a
presidente da direção da AHET A - Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos
do Algarve.

Helder Martins, antigo presidente da RTA – Região de Turismo do Algarve, é candidato a presidente da
direção da AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.
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O empresário, licenciado em Gestão Turística e proprietário do Hotel Rural Quinta do Marco, em Tavira,
assume que a situação inédita de grande vulnerabilidade e imprevisibilidade em que o sector turístico se
encontra, e em especial os empresários da hotelaria e restauração, o motivou a avançar com esta
candidatura. As eleições estão marcadas para janeiro de 2022.

 

Para o candidato, preparar as empresas para o desafio pós-pandémico, nomeadamente o impacto do
fim das moratórias e do lay-off, para a situação do Brexit e para a imprevisibilidade que afeta todo o
setor são condições fundamentais, com a AHETA poder da um relevante contributo, defende em
comunicado.

 

Para Helder Martins, este seu novo desafio, resulta “da experiência adquirida ao longo de uma vida
dedicada ao turismo que poderá ser um ativo importante para a AHETA. É de destacar que esta
associação, uma das mais importantes do nosso país, volte a ter a relevância que já teve. É também
fundamental que a AHETA seja um agente ativo no apoio aos seus associados, procurando estar
próximo dos problemas e procurando soluções efetivas.”

 

O candidato diz que irá auscultar os associados de forma a consolidar um programa de ação e uma
equipa com o objetivo de dar resposta aos principais problemas que afetam os empresários da região.

 

Com uma carreira ligada ao turismo, de empresário na área da restauração a gestor de grupos
hoteleiros (CS Hotéis e Quinta da Ombria), Helder Martins tem dedicado os últimos anos da sua vida
profissional à reabilitação de uma unidade de turismo rural em Tavira. No seu precurso de vida passou
ainda por diversos cargos públicos, nomeadamente na área do turismo. Foi presidente da RTA entre
2003 e 2007, presidente da Associação de Turismo do Algarve e ainda presidente da Associação
Nacional de Regiões de Turismo. Antes passou pela Câmara Municipal de Loulé onde exerceu o cargo de
vice-presidente.

 

Notícia
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DIÁRIO ONLINE
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Helder Martins é candidato a presidente da AHETA
Afirmar a AHET A, recuperação pós-pandemia e Brexit entre os principais desafios para o
candidato

Afirmar a AHETA, recuperação pós-pandemia e Brexit entre os principais desafios para o candidato

 Helder Martins, antigo presidente da RTA – Região de Turismo do Algarve, será candidato a presidente da
direção da AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.
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O empresário, licenciado em Gestão Turística e proprietário do Hotel Rural Quinta do Marco, em Tavira,
assume que a situação inédita de grande vulnerabilidade e imprevisibilidade em que o sector turístico se
encontra, e em especial os empresários da hotelaria e restauração, o motivou a avançar com esta
candidatura. As eleições estão marcadas para janeiro de 2022.

"Em conjunto com um alargado número de associados e face aos enormes desafios que a hotelaria e os
empreendimentos turísticos enfrentam hoje, Helder Martins entendeu que este é o momento de a AHETA
ambicionar mais no desenvolvimento do sector. Preparar as empresas para o desafio pós-pandémico,
nomeadamente o impacto do fim das moratórias e do lay-off, para a situação do Brexit e para a
imprevisibilidade que afeta todo o sector são condições fundamentais para o candidato. E, nesse sentido,
a AHETA pode e deve dar um relevante contributo", explica a candidatura.

Para Helder Martins este é um desafio que encara com entusiasmo e dedicação pois “a experiência
adquirida ao longo de uma vida dedicada ao turismo poderá ser um ativo importante para a AHETA. É de
destacar que esta associação, uma das mais importantes do nosso país, volte a ter a relevância que já
teve. É também fundamental que a AHETA seja um agente ativo no apoio aos seus associados,
procurando estar próximo dos problemas e procurando soluções efetivas.”

Após anunciar a sua candidatura, o candidato irá auscultar os associados de forma a consolidar um
programa de ação e uma equipa com o objetivo de dar resposta aos principais problemas que afetam os
empresários da região.

Com uma carreira ligada ao turismo, de empresário na área da restauração a gestor de grupos
hoteleiros (CS Hotéis e Quinta da Ombria), Helder Martins tem dedicado os últimos anos da sua vida
profissional à reabilitação com sucesso de uma unidade de turismo rural em Tavira. No seu percurso de
vida passou ainda por diversos cargos públicos, nomeadamente na área do turismo. Foi presidente da
RTA entre 2003 e 2007, presidente da Associação de Turismo do Algarve e foi ainda presidente da
Associação Nacional de Regiões de Turismo. Antes passou pela Câmara Municipal de Loulé onde exerceu
o cargo de vice-presidente.

Notícia
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ALGARVE
INFORMATIVO
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PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL
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AVE: € 380
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Helder Martins candidata-se a presidente da AHETA
Helder Martins, antigo presidente da RT A – Região de T urismo do Algarve, vai ser
candidato a presidente da direção da AHET A – Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve, cujas eleições estão marcadas para janeiro de 2022.
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Helder Martins, antigo presidente da RTA – Região de Turismo do Algarve, vai ser candidato a presidente
da direção da AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, cujas eleições
estão marcadas para janeiro de 2022. O empresário, licenciado em Gestão Turística e proprietário do
Hotel Rural Quinta do Marco, em Tavira, assume que a situação inédita de grande vulnerabilidade e
imprevisibilidade em que o sector turístico se encontra, e em especial os empresários da hotelaria e
restauração, o motivou a avançar com esta candidatura.

Em conjunto com um alargado número de associados, e face aos enormes desafios que a hotelaria e os
empreendimentos turísticos enfrentam hoje, Helder Martins entendeu que este é o momento de a AHETA
ambicionar mais no desenvolvimento do sector. Preparar as empresas para o desafio pós-pandémico,
nomeadamente o impacto do fim das moratórias e do lay-off, para a situação do Brexit e para a
imprevisibilidade que afeta todo o sector, são condições fundamentais para o candidato. E, nesse
sentido, a AHETA pode e deve dar um relevante contributo. “Este é um desafio que encaro com
entusiasmo e dedicação, pois a experiência adquirida ao longo de uma vida dedicada ao turismo
poderá ser um ativo importante para a AHETA. É de destacar que esta associação, uma das
mais importantes do nosso país, volte a ter a relevância que já teve. É também fundamental
que a AHETA seja um agente ativo no apoio aos seus associados, procurando estar próximo dos
problemas e procurando soluções efetivas”, entende Helder Martins.

Após anunciar a sua candidatura, o candidato irá auscultar os associados de forma a consolidar um
programa de ação e uma equipa, com o objetivo de dar resposta aos principais problemas que afetam
os empresários da região. Com uma carreira ligada ao turismo, de empresário na área da restauração a
gestor de grupos hoteleiros (CS Hotéis e Quinta da Ombria), Helder Martins tem dedicado os últimos
anos da sua vida profissional à reabilitação com sucesso de uma unidade de turismo rural em Tavira. 

 

No seu percurso de vida passou ainda por diversos cargos públicos, nomeadamente na área do turismo.
Foi presidente da RTA entre 2003 e 2007, presidente da Associação de Turismo do Algarve e presidente
da Associação Nacional de Regiões de Turismo. Antes, passou pela Câmara Municipal de Loulé, onde
exerceu o cargo de vice-presidente.

 

Notícia
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AVE: € 0
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Helder Martins é candidato a presidente da AHETA
Helder Martins, antigo presidente da RT A – Região de T urismo do Algarve, será candidato
a presidente da direção da AHET A – Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos
do Algarve
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Helder Martins, antigo presidente da RTA – Região de Turismo do Algarve, será candidato a presidente da
direção da AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. O empresário,
licenciado em Gestão Turística e proprietário do Hotel Rural Quinta do Marco, em Tavira, assume que a
situação inédita de grande vulnerabilidade e imprevisibilidade em que o sector turístico se encontra, e em
especial os empresários da hotelaria e restauração, o motivou a avançar com esta candidatura. As
eleições estão marcadas para janeiro de 2022.

Em conjunto com um alargado número de associados e face aos enormes desafios que a hotelaria e os
empreendimentos turísticos enfrentam hoje, Helder Martins entendeu que este é o momento de a AHETA
ambicionar mais no desenvolvimento do sector. Preparar as empresas para o desafio pós-pandémico,
nomeadamente o impacto do fim das moratórias e do lay-off, para a situação do Brexit e para a
imprevisibilidade que afeta todo o sector são condições fundamentais para o candidato. E, nesse sentido,
a AHETA pode e deve dar um relevante contributo. 

Para Helder Martins este é um desafio que encara com entusiasmo e dedicação pois “a experiência
adquirida ao longo de uma vida dedicada ao turismo poderá ser um ativo importante para a AHETA. É de
destacar que esta associação, uma das mais importantes do nosso país, volte a ter a relevância que já
teve. É também fundamental que a AHETA seja um agente ativo no apoio aos seus associados,
procurando estar próximo dos problemas e procurando soluções efetivas.”

Após anunciar a sua candidatura, o candidato irá auscultar os associados de forma a consolidar um
programa de açãoe uma equipa com o objetivo de dar resposta aos principais problemas que afetam os
empresários da região.

Com uma carreira ligada ao turismo, de empresário na área da restauração a gestor de grupos
hoteleiros (CS Hotéis e Quinta da Ombria), Helder Martins tem dedicado os últimos anos da sua vida
profissional à reabilitação com sucesso de uma unidade de turismo rural em Tavira. No seu precurso de
vida passou ainda por diversos cargos públicos, nomeadamente na área do turismo. Foi presidente da
RTA entre 2003 e 2007, presidente da Associação de Turismo do Algarve e foi ainda presidente da
Associação Nacional de Regiões de Turismo. Antes passou pela Câmara Municipal de Loulé onde exerceu
o cargo de vice-presidente. 

Notícia
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JORNAL DO ALGARVE
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FAV: 4
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REACH: -1

Antigo presidente da RTA Hélder Martins é candidato a líder da
AHETA
Hélder Martins, antigo presidente da RT A – Região de T urismo do Algarve, será candidato
a presidente da direção da AHET A – Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos
do Algarve, foi hoje anunciado por fonte ligada ao próprio.

Hélder Martins, antigo presidente da RTA – Região de Turismo do Algarve, será candidato a presidente da
direção da AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, foi hoje anunciado
por fonte ligada ao próprio.

O cargo é ainda ocupado por Elidérico Viegas, que se demitiu em março, em rutura com os restantes
membros da direção.

O empresário, licenciado em Gestão Turística e proprietário do Hotel Rural Quinta do Marco, em Tavira,
assume que a situação inédita de grande vulnerabilidade e imprevisibilidade em que o sector turístico se
encontra, e em especial os empresários da hotelaria e restauração, o motivou a avançar com esta
candidatura. As eleições estão marcadas para janeiro de 2022.

Em conjunto com um alargado número de associados e face aos enormes desafios que a hotelaria e os
empreendimentos turísticos enfrentam hoje, Hélder Martins entendeu que este é o momento de a AHETA
ambicionar mais no desenvolvimento do sector.

Preparar as empresas para o desafio pós-pandémico, nomeadamente o impacto do fim das moratórias e
do lay-off, para a situação do Brexit e para a imprevisibilidade que afeta todo o sector são condições
fundamentais para o candidato. E, nesse sentido, a AHETA pode e deve dar um relevante contributo.
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Para Hélder Martins este é um desafio que encara com entusiasmo e dedicação pois “a experiência
adquirida ao longo de uma vida dedicada ao turismo poderá ser um ativo importante para a AHETA. É de
destacar que esta associação, uma das mais importantes do nosso país, volte a ter a relevância que já
teve. É também fundamental que a AHETA seja um agente ativo no apoio aos seus associados,
procurando estar próximo dos problemas e procurando soluções efetivas.”

Após anunciar a sua candidatura, o candidato irá auscultar os associados de forma a consolidar um
programa de ação e uma equipa com o objetivo de dar resposta aos principais problemas que afetam os
empresários da região.

Com uma carreira ligada ao turismo, de empresário na área da restauração a gestor de grupos
hoteleiros (CS Hotéis e Quinta da Ombria), Hélder Martins tem dedicado os últimos anos da sua vida
profissional à reabilitação com sucesso de uma unidade de turismo rural em Tavira. No seu percurso de
vida passou ainda por diversos cargos públicos, nomeadamente na área do turismo. Foi presidente da
RTA entre 2003 e 2007, presidente da Associação de Turismo do Algarve e foi ainda presidente da
Associação Nacional de Regiões de Turismo. Antes passou pela Câmara Municipal de Loulé onde exerceu
o cargo de vice-presidente.

 

Notícia
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Helder Martins é candidato a presidente da AHETA
Afirmar a AHET A, recuperação pós-pandemia e Brexit entre os principais desafios para o
candidato Helder Martins.
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Afirmar a AHETA, recuperação pós-pandemia e Brexit entre os
principais desafios para o candidato Helder Martins.
Helder Martins, antigo presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), será candidato a presidente da
direção da AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.

O empresário, licenciado em Gestão Turística e proprietário do Hotel Rural Quinta do Marco, em Tavira,
assume que a situação inédita de grande vulnerabilidade e imprevisibilidade em que o sector turístico se
encontra, e em especial os empresários da hotelaria e restauração, o motivou a avançar com esta
candidatura. As eleições estão marcadas para janeiro de 2022.

Em conjunto com um alargado número de associados e face aos enormes desafios que a hotelaria e os
empreendimentos turísticos enfrentam hoje, Helder Martins entendeu que este é o momento de a AHETA
ambicionar mais no desenvolvimento do sector.

Preparar as empresas para o desafio pós-pandémico, nomeadamente o impacto do fim das moratórias e
do layoff, para a situação do Brexit e para a imprevisibilidade que afeta todo o sector são condições
fundamentais para o candidato. E, nesse sentido, a AHETA pode e deve dar um relevante contributo.

Para Helder Martins este é um desafio que encara com entusiasmo e dedicação pois «a experiência
adquirida ao longo de uma vida dedicada ao turismo poderá ser um ativo importante para a AHETA. É de
destacar que esta associação, uma das mais importantes do nosso país, volte a ter a relevância que já
teve. É também fundamental que a AHETA seja um agente ativo no apoio aos seus associados,
procurando estar próximo dos problemas e procurando soluções efetivas».

Após anunciar a sua candidatura, o candidato irá auscultar os associados de forma a consolidar um
programa de ação e uma equipa com o objetivo de dar resposta aos principais problemas que afetam os
empresários da região.

Com uma carreira ligada ao turismo, de empresário na área da restauração a gestor de grupos
hoteleiros (CS Hotéis e Quinta da Ombria), Helder Martins tem dedicado os últimos anos da sua vida
profissional à reabilitação com sucesso de uma unidade de turismo rural em Tavira.

No seu precurso de vida passou ainda por diversos cargos públicos, nomeadamente na área do turismo.
Foi presidente da RTA entre 2003 e 2007, presidente da Associação de Turismo do Algarve e foi ainda
presidente da Associação Nacional de Regiões de Turismo. Antes passou pela Câmara Municipal de Loulé
onde exerceu o cargo de vice-presidente.

Em breve serão anunciadas ações a realizar no âmbito do processo eleitoral.

Notícia
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Helder Martins, candidato à presidência da AHETA
Helder Martins, antigo presidente Região de T urismo do Algarve (RT A), será candidato a
presidente da direção da AHET A - Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos
do Algarve, em eleições a realizar a 7 de Janeiro do próximo ano, confirmou o próprio em
declarações ao POSTAL

O empresário, proprietário do Hotel Rural Quinta do Marco, em Tavira, assume que “a situação inédita de
grande vulnerabilidade e imprevisibilidade em que o sector turístico se encontra, e em especial os
empresários da hotelaria e restauração, o motivou a avançar com esta candidatura”.

“Em conjunto com um alargado número de associados e face aos enormes desafios que a hotelaria e os
empreendimentos turísticos enfrentam hoje, entendi que este é o momento de virar a página da gestão
da AHETA”, disse Hélder Martins em declarações ao nosso jornal.

Além disso, acrescentou, importa preparar as empresas para o desafio pós-pandémico, nomeadamente
o impacto do fim das moratórias e do lay-off, para a situação do Brexit e para a imprevisibilidade que
afeta todo o setor”.

Para Helder Martins trata-se de um desafio que “encaro com entusiasmo e dedicação pois “a experiência
adquirida ao longo de uma vida dedicada ao turismo poderá ser um activo importante para a AHETA. É
importante que esta associação, uma das mais importantes do nosso país, volte a ter a relevância que já
teve.”

Após anunciar a sua candidatura, o candidato irá auscultar os associados de forma a construir um
programa e uma equipa com o objetivo de dar resposta aos principais problemas que afetam os
empresários da região.

Com uma carreira ligada ao turismo, de empresário na área da restauração a gestor de grupos
hoteleiros (CS Hotéis e Quinta da Ombria), Helder Martins tem dedicado os últimos anos da sua vida
profissional à reabilitação com sucesso de uma unidade de turismo rural em Tavira. No seu percurso
passou ainda por diversos cargos públicos, nomeadamente na área do turismo. Foi presidente da RTA
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entre 2003 e 2007, presidente da Associação de Turismo do Algarve.
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OPÇÃO TURISMO

17/11/2021
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FAV: 4

AVE: € 3313
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Helder Martins é candidato à presidência da AHETA
Helder Martins, antigo presidente da Região de T urismo do Algarve (RT A) –, será
candidato a presidente da direção da Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA).

Helder Martins, antigo presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) –, será candidato a presidente
da direção da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

O empresário, licenciado em Gestão Turística e proprietário do Hotel Rural Quinta do Marco, em Tavira,
assume que a situação inédita de grande vulnerabilidade e imprevisibilidade em que o sector turístico se
encontra, e em especial os empresários da hotelaria e restauração, o motivou a avançar com esta
candidatura.

Recorde-se que as eleições para a presidência da AHETAQ estão marcadas para Janeiro de 2022.

Em conjunto com um alargado número de associados e face aos enormes desafios que a hotelaria e os
empreendimentos turísticos enfrentam hoje, Helder Martins entendeu que este é o momento de a AHETA
ambicionar mais no desenvolvimento do sector.

Para o candidato à presidência da APAVT, são condições fundamentais preparar as empresas para o
desafio pós-pandémico, nomeadamente o impacto do fim das moratórias e do lay-off, para a situação
do Brexit e para a imprevisibilidade que afecta todo o sector. E, nesse sentido, a AHETA pode e deve dar
um relevante contributo, frisa Helder Martins.

Confessando que este é um desafio que encara com entusiasmo e dedicação Helder Martins explica que
a experiência adquirida ao longo de uma vida dedicada ao turismo poderá ser um activo importante para
a AHETA, destacando que esta associação, uma das mais importantes do nosso país, volte a ter a
relevância que já teve.

É também fundamental que a AHETA seja um agente activo no apoio aos seus associados, procurando
estar próximo dos problemas e procurando soluções efectivas, complementa o candidato.

Após anunciar a sua candidatura, o candidato irá auscultar os associados de forma a consolidar um
programa de acção e uma equipa com o objectivo de dar resposta aos principais problemas que afetam
os empresários da região.

Com uma carreira ligada ao turismo, de empresário na área da restauração a gestor de grupos
hoteleiros (CS Hotéis e Quinta da Ombria), Helder Martins tem dedicado os últimos anos da sua vida
profissional à reabilitação com sucesso de uma unidade de turismo rural em Tavira. No seu precurso de
vida passou ainda por diversos cargos públicos, nomeadamente na área do turismo. Foi presidente da
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RTA entre 2003 e 2007, presidente da Associação de Turismo do Algarve e foi ainda presidente da
Associação Nacional de Regiões de Turismo. Antes passou pela Câmara Municipal de Loulé onde exerceu
o cargo de vice-presidente.
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PÚBLICO
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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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