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Pandemia leva ao aumento de venda de hotéis em Portugal
Há mais de 166 unidades à venda, um aumento de 1% no espaço de um ano.

Existem 166 hotéis à venda em Portugal, o que representa um aumento de 1% no espaço de um ano.
Os números foram avançados pelo idealista e indicam que a região de Lisboa viu disparar o número de
hotéis à venda com aumento de 75%.

A região Centro lidera a lista de unidades turísticas disponíveis no mercado, com 44 unidades em
novembro deste ano. Ainda assim, este valor representa uma descida de 15% face ao número de
empreendimentos turísticos anunciados em novembro do ano passado (52). Seguem-se a região Norte
e o Algarve, com 40 e 27 hotéis anunciados para venda, respetivamente, no mesmo mês.

No sentido inverso, além da região Centro, é no Algarve onde há menos empreendimentos turísticos
disponíveis para serem transacionados do que há um ano (em concreto -13%). Também a Madeira teve
uma quebra na oferta de hotéis à venda (-10%).

Já em relação aos dados por distritos/ilhas, é em Faro onde existem mais empreendimentos turísticos à
venda – um total de 27. Seguem-se o Porto (23), Lisboa (21), Setúbal (11), Viseu (11), Leiria (10) e a
ilha da Madeira (9).
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Hoteleria | Zona euro. Crescimento económico volta a acelerar
em novembro | Breves - DINHEIRO
Pandemia leva à venda de hotéis em Portugal |O  setor de serviços registou um
desempenho superior em novembro pelo 3.º mês consecutivo. | Castro e Almeida com
novo mandato | BPP. Lesados acusam liquidatário | Leite. Abastecimento em risco |
Comércio abranda no 3.º trimestre
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Ryanair instala base na Madeira
Ministro diz que Governo não trabalha só com a TAP
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Ryanair investe 180 milhões e lança igual desafio ao Governo
A “low cost” irlandesa vai assegurar a partir da Madeira mais de 40 voos semanais para
dez novos destinos. E não poupa críticas ao Governo e à TAP
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Ryanair dá impulso ao turismo na Madeira
Companhia investe 177 milhões para abrir base no Funchal

8/21



9/21



DN

24/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Ryanair dá impulso ao turismo na Madeira
Companhia investe €177 milhões para abrir base no Funchal. Vai disponibilizar ligações
para o continente e para o estrangeiro
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Ministro destaca Ryanair na Madeira e diz que Governo não
trabalha só com a TAP
O ministro da Economia afirmou hoje que o Governo trabalha com "todas as companhias
aéreas" que queiram operar na Madeira e não apenas com a T AP, sublinhando que a
entrada da Ryanair na região vai aumentar "exponencialmente" a oferta.

"Diferentes companhias têm diferentes modelos de negócio, diferentes vocações", disse Pedro Siza
Vieira, ao ser questionado sobre a política da companhia área nacional em relação à região autónoma,
frequentemente criticada devido aos preços elevados que pratica.

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital falava no Aeroporto da Madeira, na
apresentação da nova base da Ryanair, a quinta no país, que vai ligar a região autónoma a dez destinos
a partir do próximo verão, entre os quais Lisboa e Porto, aumentado a disponibilidade de voos
domésticos em 189 mil lugares por ano.

"E é muito positivo que possamos ter agora na Madeira uma base da Ryanair, que vai aumentar
exponencialmente a disponibilidade de conexão quer dentro do território nacional, quer a outros pontos
do território europeu para onde a Ryanair voa", afirmou Siza Vieira.

O ministro sublinhou que o acordo estabelecido com a companhia de baixo custo irlandesa é válido por
quatro anos e obriga a manter, pelo menos, as dez rotas agora anunciadas.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou, por seu lado, que a entrada da Ryanair
na Madeira significa "maior e melhor circulação de pessoas", bem como "maior competitividade para o
destino".

O chefe do executivo madeirense sublinhou o aumento de 189 mil lugares por ano na operação
doméstica, reforçando: "É muito importante para todos nós termos dentro de território nacional mais
um operador, mais uma companhia a operar".
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Além de Lisboa e Porto, a Ryanair vai efetuar voos semanais para Bruxelas (Bélgica), Dublin (Irlanda),
Londres e Manchester (Inglaterra), Marselha (França), Milão (Itália), Nuremberga (Alemanha) e Paris
(França).

No total, serão disponibilizados mais 350 mil lugares por ano, o que significa um aumento de 22% do
transporte de passageiros na região autónoma.

13/21



SÁBADO

23/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5120

REACH: 59592

Ryanair investe 180 milhões e abre nova base no aeroporto da
Madeira em 2022
A nova base da companhia 'low cost' na Madeira vai ligar 10 novos destinos, através de 2
aeronaves e 40 voos semanais, num investimento que criará mais de 60 postos de
trabalho diretos.

A Ryanair anunciou esta terça-feira a abertura de uma nova base em Portugal, na Madeira, onde contará
com duas aeronaves, representando um investimento de 200 milhões de dólares (cerca de 180 milhões
de euros) e a criação de 60 novos postos de trabalho diretos.

ryanair

A nova base da "low cost" irlandesa na Madeira vai assegurar 10 novas rotas que irão conectar a
Madeira com Portugal Continental e com outros 6 países da Europa, com mais de 40 voos semanais a
sair da ilha.

"A nova base da Ryanair na Madeira representa o compromisso da companhia aérea com Portugal e
demonstra o seu impacto no desenvolvimento do turismo português, com mais de 40 voos semanais,
em 10 novas rotas, incluindo 5 exclusivas, para o próximo verão", anunciou em comunicado a
companhia aérea, acrescentando que irá ainda "operar 160 rotas portuguesas no próximo verão (mais
do dobro da TAP), para 15 países".

Para assinalar a abertura da nova base na Madeira, a Ryanair anunciou ainda que vai lançar uma
campanha com tarifas a partir de 29,99 euros para o próximo verão, que estão disponíveis até quinta-
feira, dia 25 de novembro. As novas rotas do verão de 2022 para a Madeira são Bruxelas (Charleroi),
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Dublin, Lisboa, Londres- Stansted, Manchester, Marselha, Milão Bergamo, Nuremberga, Paris (Beauvais)
e Porto.

O anúncio da nova base da Ryanair foi feito esta terça-feira em conferência de imprensa conjunta da ANA
- Aeroportos de Portugal, detida pela Vinci, Ryanair, Governo Regional da Madeira/Turismo da Madeira e
o Governo português, através do Turismo de Portugal.

Em comunicado, a ANA salienta que a Ryanair opera já em 11 aeroportos da rede Vinci e é a segunda
maior companhia aérea a operar na rede de aeroportos ANA, sendo a primeira nos aeroportos do Porto
e de Faro.

Neste momento, a companhia opera três bases em Portugal: Lisboa, Porto e Faro. A quarta será na
Madeira, diz.

No verão de 2021, o número de passageiros no aeroporto da Madeira alcançou 67% do tráfego no
período homólogo de 2019.

Descubra as Edições do Dia Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade
nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que
não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores,
do dia ou da semana

Artigo Anterior Próximo Artigo

15/21



PRESSTUR

23/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3355

REACH: -1

Ryanair abre base na Madeira no próximo Verão com 10 rotas
A Ryanair, que tem aviões baseados nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, anunciou a
abertura de uma nova base na Madeira no próximo Verão, com 40 voos por semana para
10 destinos, incluindo Lisboa, Porto, Londres e Paris Beauvais.

A Ryanair, que tem aviões baseados nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, anunciou a abertura de
uma nova base na Madeira no próximo Verão, com 40 voos por semana para 10 destinos, incluindo
Lisboa, Porto, Londres e Paris Beauvais.

Em comunicado, a low cost especificou que terá dois aviões baseados no Funchal no próximo Verão para
operar ligações a Bruxelas Charleroi, Dublin, Lisboa, Londres Stansted, Manchester, Marselha, Milão
Bergamo, Nuremberga, Paris Beauvais e Porto.

“Trabalhámos de perto com os nossos parceiros no aeroporto da Madeira, Turismo de Portugal e APM
(Associação de Promoção Turística da Madeira) para assegurar este crescimento e melhorar os serviços
daqueles que vivem, trabalham, ou desejam visitar a região”, afirmou Eddie Wilson, CEO da Ryanair,
citado no comunicado.

Thierry Ligonnière, CEO da ANA Aeroportos, uma empresa da Vinci, destacou que cinco das 10 rotas da
Ryanair serão novas para o Funchal, o que representa “um aumento significativo da conectividade da
Madeira, impulsionando a diversificação dos mercados turísticos, tão importante para a recuperação e
crescimento do turismo na região”.

A nova base foi apresentada hoje no aeroporto da Madeira, numa conferência de imprensa organizada
pela ANA Aeroportos, a Ryanair, o Turismo da Madeira e o Turismo de Portugal, que contou com a
presença do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e do presidente do
Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, segundo um outro comunicado enviado hoje pela ANA
Aeroportos.
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Clique para ver mais: Ryanair
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Ryanair instala base na Madeira e disponibiliza 350 mil lugares
para 10 destinos
A Ryanair anunciou que vai disponibilizar 350 mil lugares, espalhados por 10 rotas que
ligam várias cidades europeias à Região Autónoma da Madeira, assim como ligações para
Lisboa e Porto.

A companhia aérea irlandesa de baixo custo Ryanair vai disponibilizar 350 mil lugares em 10 rotas com
ligação à Região Autónoma da Madeira em 2022, entre as quais Lisboa e Porto, indicou esta terça-feira a
empresa.

O anúncio foi feito na conferência de apresentação da nova base da companhia, no Aeroporto da
Madeira, a quinta no país, que contou com a presença do ministro de Estado, da Economia e da
Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

Além de Lisboa e Porto, a Ryanair vai efetuar voos semanais para Bruxelas (Bélgica), Dublin (Irlanda),
Londres e Manchester (Inglaterra), Marselha (França), Milão (Itália), Nuremberga (Alemanha) e Paris
(França).

No total, serão disponibilizados mais 350 mil lugares por ano, o que significa um aumento de 22% do
transporte de passageiros na região autónoma.

No verão, a Ryanair vai efetuar 21 ligações semanais com Lisboa e Porto (120 mil lugares) e no inverno
12 (41 mil lugares).

A nível das rotas internacionais, a companhia irlandesa estipulou um total de 21 frequências semanais no
verão (120 mil lugares) e 18 no inverno (66 mil lugares).

O ministro da Economia destacou o reforço das ligações aéreas na Madeira com a entrada da Ryanair,
indicando que o projeto estava em curso há “bastante tempo” e representa um “investimento
significativo” do Governo para assegurar a “melhoria da conectividade aérea e da acessibilidade” ao
arquipélago.

“Entre 2015 e 2019 foram abertas mais de 500 rotas e operações aéreas [ao nível nacional] graças a
investimentos importantes que o Governo de Portugal foi tendo e relações cada vez mais próximas
estabelecidas entre companhias aéreas de todo o mundo”, disse.

Siza Vieira indicou que 95% das pessoas que visitam o país e 95% dos cidadãos portugueses que entram
e saem do território fazem-no por via aérea, sublinhando que a conectividade aérea é uma “condição
fundamental” de competitividade de Portugal.

O ministro da Economia afirmou esta terça-feira que o Governo trabalha com “todas as companhias
aéreas” que queiram operar na Madeira e não apenas com a TAP, sublinhando que a entrada da Ryanair
na região vai aumentar “exponencialmente” a oferta.

“Diferentes companhias têm diferentes modelos de negócio, diferentes vocações”, disse Pedro Siza
Vieira, ao ser questionado sobre a política da companhia área nacional em relação à região autónoma,
frequentemente criticada devido aos preços elevados que pratica.

“E é muito positivo que possamos ter agora na Madeira uma base da Ryanair, que vai aumentar
exponencialmente a disponibilidade de conexão quer dentro do território nacional, quer a outros pontos
do território europeu para onde a Ryanair voa”, afirmou Siza Vieira.
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O ministro sublinhou que o acordo estabelecido com a companhia de baixo custo irlandesa é válido por
quatro anos e obriga a manter, pelo menos, as dez rotas agora anunciadas.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou, por seu lado, que a entrada da Ryanair
na Madeira significa “maior e melhor circulação de pessoas”, bem como “maior competitividade para o
destino”.

O chefe do executivo madeirense sublinhou o aumento de 189 mil lugares por ano na operação
doméstica, reforçando: “É muito importante para todos nós termos dentro de território nacional mais
um operador, mais uma companhia a operar”.
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Frasquilho vai ser o rosto da CI&T para a Europa
Antigo chairman da T AP foi escolhido pela tecnológica brasileira para assumir as funções
de diretor executivo para o sul da Europa, coordenando a operação em Portugal,
Espanha e Itália. Gestor entrará em funções a 1 de janeiro
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