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FAV: 4

AVE: € 3110
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Rui Moreira diz que “a TAP não tem nenhuma utilidade para o Porto”
Autarca denuncia tratamento de privilégio da transportadora a Lisboa: “Compreendemos a estratégia,
não gostamos é de pagar a fatura disso”
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JORNAL I
03/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARTA F. REIS

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

Festa estragada. Autarquias cancelam réveillon, restaurantes perdem
marcações
Sem esperar por decisões do Governo, já há autarquias a cancelar a programação do fim de ano. Num
restaurante de Lisboa, houve mil clientes cancelados. Empresas invocam não quererem associar-se a
grandes festas perante incerteza da pandemia.

4/63



5/63



6/63



 

7/63



VISÃO
03/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

“O Ombria não é um resort, é uma aldeia”
A primeira fase do Ombria Resorrt, que está a ser construído a poucos quilómetros de Loulé, vai estar
concluída já no próximo ano

Começa a tomar forma o Ombria resort, o empreendimento de luxo que está a nascer em Querença, no barrocal
algarvio, a 6 km de Loulé, promovido pelo grupo finlandês Pontos. A menos de um ano da conclusão da primeira fase, o
resort tem já concluído um dos seus maiores trunfos, o campo de golfe e em avançado estado de construção o hotel,
bem como um conjunto de edifícios, incluindo outro ex-libris, com particular simbolismo – o campanário da praça central.

Não é à toa que surge aqui o campanário, explica Julio Delgado, CEO do Ombria Resort, ao longo da visita guiada que é
feita à Visão Imobiliário. “Gosto de dizer que o Ombria não é um resort, é uma aldeia. Estamos a construir um
empreendimento que vai ter vida durante todo o ano”, afirma convicto, o responsável, adiantando que vai ser constituída
uma equipa somente para planear as atividades que poderão ser desfrutadas no empreendimento durante todo o ano.

Nesta aldeia de luxo, com projeto dos arquitetos da Promontório, não vão faltar restaurantes (cinco, no total), as lojas, o
hotel, o já mencionado campo de golfe com 18 buracos e respetivo clubhouse, o centro de congressos (com capacidade
para 300 pessoas), o SPA ou o kids club, ou seja, equipamentos tradicionalmente presentes aos resorts. Mas também
estruturas e parcerias feitas para combater a sazonalidade deste empreendimento integrado numa extensa área
verdejante de 153 hectares de natureza em estado puro, por entre serras e colinas suaves.

“Vamos ter residências artísticas (e para isso construímos um estúdio de música), um espaço destinado a acolher
artesãos e artesãs que promovam o artesanato local, uma horta biológica, parcerias com os produtores de mel e uma
série de outras atividades como a promoção de caminhadas e passeios de birdwatching,  que mantenham o movimento
durante todo o ano”, detalha o gestor espanhol.

A estratégia de esbater a sazonalidade levou ainda à criação de um centro desportivo onde estão a ser construídos três
campos de futebol e equipamentos para a prática de ténis, críquete, rugby e escalada.

“As equipas desportivas procuram locais como este fora do mainstream e onde estejam asseguradas boas instalações
hoteleiras e, claro, bom tempo, para vir treinar antes dos campeonatos”, acentua Julio Delgado, que no seu currículo
conta ainda com a experiência de ter sido diretor-geral do ‘La Manga Club”, um dos maiores resorts da Europa e cujo
centro desportivo inclui, entre outros, três campos de golfe, 11 campos de futebol e 28 campos de ténis.

Esta primeira fase do Ombria, que deverá estar concluída em setembro de 2022, inclui o hotel com 74 quartos e mais 65
apartamentos T1 e T2, que estão a ser vendidos (a bom ritmo) a proprietários individuais interessados também em
rentabilizá-los, uma vez que integram a capacidade de hospedagem turística do resort. O preço dos apartamentos ronda
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os 5 mil euros o metro quadrado.

“São apartamentos que estão a ser vendidos com uma taxa de 5% de rendimento garantido ao longo de cinco anos e
com a possibilidade de utilização de até 70 dias”, explica João Richard Costa, diretor comercial e de marketing
do Ombria Resort, acrescentando que entre os maiores clientes constam os holandeses, ingleses e franceses.

Mas a pandemia e o teletrabalho trouxeram novas necessidades e uma vontade literal de vida nova, por isso há cada vez
mais procura de casas fora dos grandes centros urbanos, preparadas para poderem ser desfrutadas por longas
temporadas, seja em lazer mas também em trabalho, num registo para  o qual até já existe uma expressão linguística –
o workation (work + vacation).

É para este perfil de clientes, que são cada vez mais numerosos, que o grupo Pontos previu também mais 140
unidades, entre apartamentos e townhouses.

A comercialização vai começar em breve, já no início do próximo ano, mas apesar de ainda nem ter sido lançada a
campanha de vendas “mais de un um terço dos 83 apartamentos previstos estão em pré-reserva”, diz o diretor
comercial.

“Muitos dos que nos têm contactado são Residentes Não Habituais que querem passar, no mínimo, seis meses em
Portugal”, acrescenta o responsável, referindo que a clientela nacional “deverá ficar mais ativa nas compras quando o
hotel abrir, no próximo ano”.

Mas para já, e mesmo sem estar concluído, o empreendimento já soma prémios pela forma sustentável como está a ser
construído – o resort conquistou o European Property Awards como “Melhor Projecto Residencial Sustentável em
Portugal” com o projecto “Viceroy Residences at Ombria Resort” na edição 2019-2020. O hotel de cinco estrelas será a
primeira unidade da marca Viceroy Hotels & Resorts em Portugal e na Europa.

Recorde-se que a construção do Ombria Resort terá três fases, a última das quais deverá estar concluída em 2028.
Nessa altura, o Ombria terá um total de 385 unidades residenciais, incluindo apartamentos, moradias em banda e
vivendas.
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POSTAL
03/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1470

REACH: -1

Perspetivas de ocupação turística no Natal e Ano Novo no Algarve são
"otimistas"
Ocupação pode superar os níveis de 2019, antes da pandemia de covid-19, disse o presidente
Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

A hotelaria algarvia está “otimista” quanto às perspetivas de ocupação para o Natal e passagem de ano, que pode
superar os níveis de 2019, antes da pandemia de covid-19, disse o presidente da principal associação hoteleira regional.

Segundo o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, se
o Natal é tradicionalmente “uma festa de família”, sem grande impacto no turismo da região, já “as perspetivas para o fim
de ano são positivas”, influenciadas pela procura do mercado português.

“O Natal não é uma altura de grande procura, é uma festa de família, as pessoas normalmente ficam em casa. É
verdade que nos últimos anos tínhamos assistido a uma tendência crescente de as pessoas fazerem a ceia de Natal em
hotéis, mas esse número ainda era muito residual”, disse, em declarações à Lusa.

Já no fim de ano, segundo o presidente da AHETA, as expectativas apontam para que “os portugueses viajem menos
para o exterior e escolham sobretudo o Algarve, que é o destino por excelência do mercado nacional” durante a quadra
festiva.

“É um período que se caracteriza sobretudo por uma procura por parte dos nacionais. Isso vai-se verificar e nós
pensamos que até pode haver um aumento da procura por parte dos portugueses, mesmo relativamente a 2019, tal
como aconteceu já nos meses de verão”, estimou, situando esse aumento na “ordem dos 20 a 25%”.

Elidérico Viegas considerou que, embora esta seja uma altura do ano em que o mercado externo procura menos o
Algarve, as restrições impostas às viagens por causa da variante Ómicron, uma nova forma do novo coronavírus, têm
um efeito “desmotivador”, sobretudo, devido à “exigência de testes negativos” nos aeroportos de origem e à chegada à
Portugal.

“Esperamos que estas restrições [nas viagens] possam ajudar a esbater o problema [da expansão da covid-19]
rapidamente, para que isso não comprometa a próxima época turística, que é aquela em que temos uma expectativa de
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recuperação”, afirmou, garantindo que o cenário de cancelamentos de reservas “não se verifica”.

Também o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, disse à Lusa que as perspetivas são
“bastante otimistas” para o período de Natal e ‘réveillon’, havendo um “nível de reservas interessante”, principalmente de
visitantes portugueses e de Espanha.

João Fernandes, afirmou que as “perspetivas, até agora, e a julgar pelo ‘feedback’ das reservas para o período do Natal e
Ano Novo, são até bastante “otimistas”, centrando-se, sobretudo, “no mercado nacional e no mercado espanhol”.

Em ambos os países, acrescentou, existe já uma “vacinação avançada”, pelo que os turistas têm “condições de
segurança” para poderem deslocar-se à região.

“Estamos de facto a ter um nível de reservas interessante para esse período entre o Natal e o ‘réveillon’”, afirmou,
reconhecendo que existe “apreensão” relativamente à “evolução da pandemia e eventuais regras mais restritivas”, mas
isso não impede que os dados apontem para uma “procura interessante”.

João Fernandes disse haver sempre “procura de outros mercados” nesta quadra, apesar de coincidir com a época baixa
do turismo, mas admitiu que esta poderá ser “mais reduzida” por força do aumento de casos de covid-19 na Europa
central e do Norte.

Aquele responsável destacou que, mesmo assim, ainda “não há enceramentos de atividades, nem restrições de horário
e lotação” e isso, a manter-se, pode contribuir para a afluência de visitantes à região no Natal e no Ano Novo, concluiu
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CORREIO DA MANHÃ
03/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 7071

REACH: 126935

Perspetivas de ocupação turística no Natal e Ano Novo no Algarve são
"otimistas"
Ocupação pode superar os níveis de 2019, antes da pandemia de Covid-19, disse o presidente da
principal associação hoteleira regional.

A hotelaria algarvia está "otimista" quanto às perspetivas de ocupação para o Natal e passagem de ano, que pode
superar os níveis de 2019, antes da pandemia de covid-19, disse o presidente da principal associação hoteleira regional.
Segundo o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, se
o Natal é tradicionalmente "uma festa de família", sem grande impacto no turismo da região, já "as perspetivas para o fim
de ano são positivas", influenciadas pela procura do mercado português. "O Natal não é uma altura de grande procura, é
uma festa de família, as pessoas normalmente ficam em casa. É verdade que nos últimos anos tínhamos assistido a
uma tendência crescente de as pessoas fazerem a ceia de Natal em hotéis, mas esse número ainda era muito residual",
disse, em declarações à Lusa. Já no fim de ano, segundo o presidente da AHETA, as expectativas apontam para que "os
portugueses viajem menos para o exterior e escolham sobretudo o Algarve, que é o destino por excelência do mercado
nacional" durante a quadra festiva. Leia também Saída de Portugal da lista verde britânica é "injusto" para o Algarve,
dizem hoteleiros "É um período que se caracteriza sobretudo por uma procura por parte dos nacionais. Isso vai-se
verificar e nós pensamos que até pode haver um aumento da procura por parte dos portugueses, mesmo relativamente
a 2019, tal como aconteceu já nos meses de verão", estimou, situando esse aumento na "ordem dos 20 a 25%".
Elidérico Viegas considerou que, embora esta seja uma altura do ano em que o mercado externo procura menos o
Algarve, as restrições impostas às viagens por causa da variante Ómicron, uma nova forma do novo coronavírus, têm
um efeito "desmotivador", sobretudo, devido à "exigência de testes negativos" nos aeroportos de origem e à chegada à
Portugal. "Esperamos que estas restrições [nas viagens] possam ajudar a esbater o problema [da expansão da covid-
19] rapidamente, para que isso não comprometa a próxima época turística, que é aquela em que temos uma expectativa
de recuperação", afirmou, garantindo que o cenário de cancelamentos de reservas "não se verifica". Também o
presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, disse à Lusa que as perspetivas são "bastante
otimistas" para o período de Natal e 'réveillon', havendo um "nível de reservas interessante", principalmente de visitantes
portugueses e de Espanha. Leia também Procura turística no Algarve aumentou mas está longe de ser satisfatória,
dizem hoteleiros João Fernandes, afirmou que as "perspetivas, até agora, e a julgar pelo 'feedback' das reservas para o
período do Natal e Ano Novo, são até bastante "otimistas", centrando-se, sobretudo, "no mercado nacional e no mercado
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espanhol". Em ambos os países, acrescentou, existe já uma "vacinação avançada", pelo que os turistas têm "condições
de segurança" para poderem deslocar-se à região. "Estamos de facto a ter um nível de reservas interessante para esse
período entre o Natal e o 'réveillon'", afirmou, reconhecendo que existe "apreensão" relativamente à "evolução da
pandemia e eventuais regras mais restritivas", mas isso não impede que os dados apontem para uma "procura
interessante". João Fernandes disse haver sempre "procura de outros mercados" nesta quadra, apesar de coincidir com
a época baixa do turismo, mas admitiu que esta poderá ser "mais reduzida" por força do aumento de casos de covid-19
na Europa central e do Norte. Aquele responsável destacou que, mesmo assim, ainda "não há enceramentos de
atividades, nem restrições de horário e lotação" e isso, a manter-se, pode contribuir para a afluência de visitantes à
região no Natal e no Ano Novo, concluiu
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DN
03/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 8488

REACH: 81591

Perspetivas de ocupação turística no Natal e Ano Novo no Algarve são
″otimistas″
Prevê-se que os portugueses viagem menos para o exterior e escolham o sul do País. Espanhóis
também deverão visitar o Algarve, que está com um "nível de reservas interessante".

A hotelaria algarvia está "otimista" quanto às perspetivas de ocupação para o Natal e passagem de ano, que pode
superar os níveis de 2019, antes da pandemia de covid-19, disse o presidente da principal associação hoteleira regional.

Segundo o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, se
o Natal é tradicionalmente "uma festa de família", sem grande impacto no turismo da região, já "as perspetivas para o fim
de ano são positivas", influenciadas pela procura do mercado português.

"O Natal não é uma altura de grande procura, é uma festa de família, as pessoas normalmente ficam em casa. É
verdade que nos últimos anos tínhamos assistido a uma tendência crescente de as pessoas fazerem a ceia de Natal em
hotéis, mas esse número ainda era muito residual", disse, em declarações à Lusa.

Já no fim de ano, segundo o presidente da AHETA, as expectativas apontam para que "os portugueses viajem menos
para o exterior e escolham sobretudo o Algarve, que é o destino por excelência do mercado nacional" durante a quadra
festiva.

"É um período que se caracteriza sobretudo por uma procura por parte dos nacionais. Isso vai-se verificar e nós
pensamos que até pode haver um aumento da procura por parte dos portugueses, mesmo relativamente a 2019, tal
como aconteceu já nos meses de verão", estimou, situando esse aumento na "ordem dos 20 a 25%".

Elidérico Viegas considerou que, embora esta seja uma altura do ano em que o mercado externo procura menos o
Algarve, as restrições impostas às viagens por causa da variante Ómicron, uma nova forma do novo coronavírus, têm
um efeito "desmotivador", sobretudo, devido à "exigência de testes negativos" nos aeroportos de origem e à chegada à
Portugal.

"Esperamos que estas restrições [nas viagens] possam ajudar a esbater o problema [da expansão da covid-19]
rapidamente, para que isso não comprometa a próxima época turística, que é aquela em que temos uma expectativa de
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recuperação", afirmou, garantindo que o cenário de cancelamentos de reservas "não se verifica".

Também o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, disse à Lusa que as perspetivas são
"bastante otimistas" para o período de Natal e 'réveillon', havendo um "nível de reservas interessante", principalmente de
visitantes portugueses e de Espanha.

João Fernandes, afirmou que as "perspetivas, até agora, e a julgar pelo 'feedback' das reservas para o período do Natal e
Ano Novo, são até bastante "otimistas", centrando-se, sobretudo, "no mercado nacional e no mercado espanhol".

Em ambos os países, acrescentou, existe já uma "vacinação avançada", pelo que os turistas têm "condições de
segurança" para poderem deslocar-se à região.

"Estamos de facto a ter um nível de reservas interessante para esse período entre o Natal e o 'réveillon'", afirmou,
reconhecendo que existe "apreensão" relativamente à "evolução da pandemia e eventuais regras mais restritivas", mas
isso não impede que os dados apontem para uma "procura interessante".

João Fernandes disse haver sempre "procura de outros mercados" nesta quadra, apesar de coincidir com a época baixa
do turismo, mas admitiu que esta poderá ser "mais reduzida" por força do aumento de casos de covid-19 na Europa
central e do Norte.

Aquele responsável destacou que, mesmo assim, ainda "não há enceramentos de atividades, nem restrições de horário
e lotação" e isso, a manter-se, pode contribuir para a afluência de visitantes à região no Natal e no Ano Novo, concluiu
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OBSERVADOR
03/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 5985

REACH: -1

Perspetivas de ocupação turística no Natal e Ano Novo no Algarve são
"otimistas"
Se o Natal é tradicionalmente "uma festa de família", sem grande impacto no turismo da região, já "as
perspetivas para o fim de ano são positivas", influenciadas pela procura do mercado português.

A hotelaria algarvia está “otimista” quanto às perspetivas de ocupação para o Natal e passagem de ano, que pode
superar os níveis de 2019, antes da pandemia de Covid-19, disse o presidente da principal associação hoteleira regional.

Segundo o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, se
o Natal é tradicionalmente “uma festa de família”, sem grande impacto no turismo da região, já “as perspetivas para o fim
de ano são positivas”, influenciadas pela procura do mercado português.

“O Natal não é uma altura de grande procura, é uma festa de família, as pessoas normalmente ficam em casa. É
verdade que nos últimos anos tínhamos assistido a uma tendência crescente de as pessoas fazerem a ceia de Natal em
hotéis, mas esse número ainda era muito residual”, disse, em declarações à Lusa.

Já no fim de ano, segundo o presidente da AHETA, as expectativas apontam para que “os portugueses viajem menos
para o exterior e escolham sobretudo o Algarve, que é o destino por excelência do mercado nacional” durante a quadra
festiva.

“É um período que se caracteriza sobretudo por uma procura por parte dos nacionais. Isso vai-se verificar e nós
pensamos que até pode haver um aumento da procura por parte dos portugueses, mesmo relativamente a 2019, tal
como aconteceu já nos meses de verão”, estimou, situando esse aumento na “ordem dos 20 a 25%”.

Elidérico Viegas considerou que, embora esta seja uma altura do ano em que o mercado externo procura menos o
Algarve, as restrições impostas às viagens por causa da variante Ómicron têm um efeito “desmotivador”, sobretudo,
devido à “exigência de testes negativos” nos aeroportos de origem e à chegada à Portugal.

Esperamos que estas restrições [nas viagens] possam ajudar a esbater o problema [da expansão da Covid-19]
rapidamente, para que isso não comprometa a próxima época turística, que é aquela em que temos uma expectativa de
recuperação”, afirmou, garantindo que o cenário de cancelamentos de reservas “não se verifica”.

Também o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, disse à Lusa que as perspetivas são
“bastante otimistas” para o período de Natal e réveillon, havendo um “nível de reservas interessante”, principalmente de
visitantes portugueses e de Espanha.

João Fernandes afirmou que as “perspetivas, até agora, e a julgar pelo feedback das reservas para o período do Natal e
Ano Novo, são até bastante “otimistas”, centrando-se, sobretudo, “no mercado nacional e no mercado espanhol”.

Em ambos os países, acrescentou, existe já uma “vacinação avançada”, pelo que os turistas têm “condições de
segurança” para poderem deslocar-se à região.

“Estamos de facto a ter um nível de reservas interessante para esse período entre o Natal e o réveillon“, afirmou,
reconhecendo que existe “apreensão” relativamente à “evolução da pandemia e eventuais regras mais restritivas”, mas
isso não impede que os dados apontem para uma “procura interessante”.

João Fernandes disse haver sempre “procura de outros mercados” nesta quadra, apesar de coincidir com a época baixa
do turismo, mas admitiu que esta poderá ser “mais reduzida” por força do aumento de casos de Covid-19 na Europa
central e do Norte.

Aquele responsável destacou que, mesmo assim, ainda “não há encerramentos de atividades, nem restrições de horário
e lotação” e isso, a manter-se, pode contribuir para a afluência de visitantes à região no Natal e no Ano Novo, concluiu.
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A VOZ DO @LGARVE
03/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1360

REACH: -1

Perspetivas de ocupação turística no Natal e Ano Novo no Algarve são
«otimistas»
A hotelaria algarvia está «otimista» quanto às perspetivas de ocupação para o Natal e passagem de ano,
que pode superar os níveis de 2019, antes da pandemia de covid-19, disse o presidente da principal
associação hoteleira regional.

Segundo o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, se
o Natal é tradicionalmente “uma festa de família”, sem grande impacto no turismo da região, já “as perspetivas para o fim
de ano são positivas”, influenciadas pela procura do mercado português.

“O Natal não é uma altura de grande procura, é uma festa de família, as pessoas normalmente ficam em casa. É
verdade que nos últimos anos tínhamos assistido a uma tendência crescente de as pessoas fazerem a ceia de Natal em
hotéis, mas esse número ainda era muito residual”, disse, em declarações à Lusa.

Já no fim de ano, segundo o presidente da AHETA, as expectativas apontam para que “os portugueses viajem menos
para o exterior e escolham sobretudo o Algarve, que é o destino por excelência do mercado nacional” durante a quadra
festiva.

“É um período que se caracteriza sobretudo por uma procura por parte dos nacionais. Isso vai-se verificar e nós
pensamos que até pode haver um aumento da procura por parte dos portugueses, mesmo relativamente a 2019, tal
como aconteceu já nos meses de verão”, estimou, situando esse aumento na “ordem dos 20 a 25%”.

Elidérico Viegas considerou que, embora esta seja uma altura do ano em que o mercado externo procura menos o
Algarve, as restrições impostas às viagens por causa da variante Ómicron, uma nova forma do novo coronavírus, têm
um efeito “desmotivador”, sobretudo, devido à “exigência de testes negativos” nos aeroportos de origem e à chegada à
Portugal.

“Esperamos que estas restrições [nas viagens] possam ajudar a esbater o problema [da expansão da covid-19]
rapidamente, para que isso não comprometa a próxima época turística, que é aquela em que temos uma expectativa de
recuperação”, afirmou, garantindo que o cenário de cancelamentos de reservas “não se verifica”.

Também o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, disse à Lusa que as perspetivas são
“bastante otimistas” para o período de Natal e ‘réveillon’, havendo um “nível de reservas interessante”, principalmente de
visitantes portugueses e de Espanha.
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João Fernandes, afirmou que as “perspetivas, até agora, e a julgar pelo ‘feedback’ das reservas para o período do Natal e
Ano Novo, são até bastante “otimistas”, centrando-se, sobretudo, “no mercado nacional e no mercado espanhol”.

Em ambos os países, acrescentou, existe já uma “vacinação avançada”, pelo que os turistas têm “condições de
segurança” para poderem deslocar-se à região.

“Estamos de facto a ter um nível de reservas interessante para esse período entre o Natal e o ‘réveillon’”, afirmou,
reconhecendo que existe “apreensão” relativamente à “evolução da pandemia e eventuais regras mais restritivas”, mas
isso não impede que os dados apontem para uma “procura interessante”.

João Fernandes disse haver sempre “procura de outros mercados” nesta quadra, apesar de coincidir com a época baixa
do turismo, mas admitiu que esta poderá ser “mais reduzida” por força do aumento de casos de covid-19 na Europa
central e do Norte.

Aquele responsável destacou que, mesmo assim, ainda “não há enceramentos de atividades, nem restrições de horário
e lotação” e isso, a manter-se, pode contribuir para a afluência de visitantes à região no Natal e no Ano Novo, concluiu

Por: Lusa
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Perspetivas de ocupação no Natal e Ano Novo no Algarve são "otimistas"
A hotelaria algarvia está "otimista" quanto às perspetivas de ocupação para o Natal e passagem de ano,
que pode superar os níveis de 2019, antes da pandemia de covid-19, disse o presidente da principal
associação hoteleira regional.

Segundo o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, se
o Natal é tradicionalmente "uma festa de família", sem grande impacto no turismo da região, já "as perspetivas para o fim
de ano são positivas", influenciadas pela procura do mercado português.

"O Natal não é uma altura de grande procura, é uma festa de família, as pessoas normalmente ficam em casa. É
verdade que nos últimos anos tínhamos assistido a uma tendência crescente de as pessoas fazerem a ceia de Natal em
hotéis, mas esse número ainda era muito residual", disse, em declarações à Lusa.

Já no fim de ano, segundo o presidente da AHETA, as expectativas apontam para que "os portugueses viajem menos
para o exterior e escolham sobretudo o Algarve, que é o destino por excelência do mercado nacional" durante a quadra
festiva.

"É um período que se caracteriza sobretudo por uma procura por parte dos nacionais. Isso vai-se verificar e nós
pensamos que até pode haver um aumento da procura por parte dos portugueses, mesmo relativamente a 2019, tal
como aconteceu já nos meses de verão", estimou, situando esse aumento na "ordem dos 20 a 25%".

Elidérico Viegas considerou que, embora esta seja uma altura do ano em que o mercado externo procura menos o
Algarve, as restrições impostas às viagens por causa da variante Ómicron, uma nova forma do novo coronavírus, têm
um efeito "desmotivador", sobretudo, devido à "exigência de testes negativos" nos aeroportos de origem e à chegada à
Portugal.

"Esperamos que estas restrições [nas viagens] possam ajudar a esbater o problema [da expansão da covid-19]
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rapidamente, para que isso não comprometa a próxima época turística, que é aquela em que temos uma expectativa de
recuperação", afirmou, garantindo que o cenário de cancelamentos de reservas "não se verifica".

Também o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, disse à Lusa que as perspetivas são
"bastante otimistas" para o período de Natal e 'réveillon', havendo um "nível de reservas interessante", principalmente de
visitantes portugueses e de Espanha.

João Fernandes, afirmou que as "perspetivas, até agora, e a julgar pelo 'feedback' das reservas para o período do Natal e
Ano Novo, são até bastante "otimistas", centrando-se, sobretudo, "no mercado nacional e no mercado espanhol".

Em ambos os países, acrescentou, existe já uma "vacinação avançada", pelo que os turistas têm "condições de
segurança" para poderem deslocar-se à região.

"Estamos de facto a ter um nível de reservas interessante para esse período entre o Natal e o 'réveillon'", afirmou,
reconhecendo que existe "apreensão" relativamente à "evolução da pandemia e eventuais regras mais restritivas", mas
isso não impede que os dados apontem para uma "procura interessante".

João Fernandes disse haver sempre "procura de outros mercados" nesta quadra, apesar de coincidir com a época baixa
do turismo, mas admitiu que esta poderá ser "mais reduzida" por força do aumento de casos de covid-19 na Europa
central e do Norte.

Aquele responsável destacou que, mesmo assim, ainda "não há enceramentos de atividades, nem restrições de horário
e lotação" e isso, a manter-se, pode contribuir para a afluência de visitantes à região no Natal e no Ano Novo, concluiu

Leia Também: Lá fora: Super Ronaldo e teste de fogo para Mourinho
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ATA | João Fernandes reeleito presidente da Associação Turismo do
Algarve
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), foi hoje reconduzido para um
segundo mandato na liderança da Associação Turismo do Algarve (ATA), a entidade responsável pela
promoção deste destino junto dos mercados externos.

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), foi hoje reconduzido para um segundo mandato na
liderança da Associação Turismo do Algarve (ATA), a entidade responsável pela promoção deste destino junto dos
mercados externos.

Às eleições para os novos órgãos sociais deste organismo concorreu uma lista única, marcada pela representatividade
dos vários agentes da indústria de turismo da região. A acompanhar João Fernandes na presidência dos restantes
órgãos da nova Direção, que ficará em funções até 2024, estão a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da
Região do Algarve, à frente da Assembleia Geral, e o Hotel Júpiter, à frente do Conselho Fiscal. A votação foi expressiva,
com 90 votos a favor, 1 voto nulo e 1 voto em branco. "Estou muito satisfeito com esta reeleição e com a
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oportunidade de, juntamente com os meus colegas de Direção e com os profissionais da ATA, poder dar
continuidade ao projeto que iniciámos em 2018 e que se tem mostrado vencedor, mesmo durante um dos
períodos mais críticos que o setor do turismo já conheceu", declara João Fernandes. "Os próximos anos
continuarão a ser, certamente, tempos muito desafiantes e exigentes para o turismo do Algarve, mas tenho
confiança que esta equipa irá saber manter o mesmo espírito combativo para continuar a ultrapassar
obstáculos com sucesso, dedicação e muita criatividade", acrescenta. Para a nova direção da ATA, o futuro da
promoção externa da região passa pelo reforço da aposta na diversidade da oferta da região e pela consolidação do
reconhecimento internacional do Algarve como um destino turístico autêntico e de qualidade superior. O sucesso desta
estratégia continuará a passar pelo envolvimento dos vários agentes do setor de turismo da região em torno deste
objetivo comum, sendo assegurada uma cobertura territorial de toda a região através dos contributos de todas as
empresas, do sotavento ao barlavento algarvio.
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João Fernandes reeleito presidente da Associação de Turismo do
Algarve
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), foi hoje reconduzido para um
segundo mandato na liderança da Associação Turismo do Algarve (ATA), a entidade responsável pela
promoção deste destino junto dos mercados externos.

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), foi hoje reconduzido para um segundo mandato na
liderança da Associação Turismo do Algarve (ATA), a entidade responsável pela promoção deste destino junto dos
mercados externos.
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Ás eleições para os novos órgãos sociais deste organismo concorreu uma lista única, marcada pela representatividade
dos vários agentes da indústria de turismo da região. A acompanhar João Fernandes na presidência dos restantes
órgãos da nova Direção, que ficará em funções até 2024, estão a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da
Região do Algarve, à frente da Assembleia Geral, e o Hotel Júpiter, à frente do Conselho Fiscal. A votação foi expressiva,
com 90 votos a favor, 1 voto nulo e 1 voto em branco.

 

"Estou muito satisfeito com esta reeleição e com a oportunidade de, juntamente com os meus colegas de Direção e
com os profissionais da ATA, poder dar continuidade ao projeto que iniciámos em 2018 e que se tem mostrado
vencedor, mesmo durante um dos períodos mais críticos que o setor do turismo já conheceu", declara João Fernandes.
"Os próximos anos continuarão a ser, certamente, tempos muito desafiantes e exigentes para o turismo do Algarve, mas
tenho confiança que esta equipa irá saber manter o mesmo espírito combativo para continuar a ultrapassar obstáculos
com sucesso, dedicação e muita criatividade", acrescenta.

 

Para a nova direção da ATA, o futuro da promoção externa da região passa pelo reforço da aposta na diversidade da
oferta da região e pela consolidação do reconhecimento internacional do Algarve como um destino turístico autêntico e
de qualidade superior.
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JOÃO FERNANDES REELEITO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
TURISMO DO ALGARVE
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), foi ontem reconduzido para um
segundo mandato na liderança da Associação Turismo do Algarve (ATA), a entidade responsável pela
promoção deste destino junto dos mercados externos.

Às eleições para os novos órgãos sociais deste organismo concorreu uma lista única, marcada pela representatividade
dos vários agentes da indústria de turismo da região. A acompanhar João Fernandes na presidência dos restantes
órgãos da nova Direção, que ficará em funções até 2024, estão a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da
Região do Algarve, à frente da Assembleia Geral, e o Hotel Júpiter, à frente do Conselho Fiscal. A votação foi expressiva,
com 90 votos a favor, 1 voto nulo e 1 voto em branco. “Estou muito satisfeito com esta reeleição e com a oportunidade
de, juntamente com os meus colegas de Direção e com os profissionais da ATA, poder dar continuidade ao projeto que
iniciámos em 2018 e que se tem mostrado vencedor, mesmo durante um dos períodos mais críticos que o setor do
turismo já conheceu”, declara João Fernandes. “Os próximos anos continuarão a ser, certamente, tempos muito
desafiantes e exigentes para o turismo do Algarve, mas tenho confiança que esta equipa irá saber manter o mesmo
espírito combativo para continuar a ultrapassar obstáculos com sucesso, dedicação e muita criatividade”, acrescenta.
Para a nova direção da ATA, o futuro da promoção externa da região passa pelo reforço da aposta na diversidade da
oferta da região e pela consolidação do reconhecimento internacional do Algarve como um destino turístico autêntico e
de qualidade superior. O sucesso desta estratégia continuará a passar pelo envolvimento dos vários agentes do setor de
turismo da região em torno deste objetivo comum, sendo assegurada uma cobertura territorial de toda a região através
dos contributos de todas as empresas, do sotavento ao barlavento algarvio.
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João Fernandes reeleito presidente da AT Algarve
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), foi agora reconduzido para um
segundo mandato na liderança da Associação Turismo do Algarve (ATA), a entidade responsável pela
promoção deste destino junto dos mercados externos.
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João Fernandes foi reeleito presidente da Associação Turismo do Algarve
Para a nova direção da ATA, o futuro da promoção externa da região passa pelo reforço da aposta na
diversidade da oferta da região e pela consolidação do reconhecimento internacional do Algarve como
um destino turístico autêntico e de qualidade superior

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), foi hoje reconduzido para um segundo mandato na
liderança da Associação Turismo do Algarve (ATA), a entidade responsável pela promoção deste destino junto dos
mercados externos. Às eleições para os novos órgãos sociais deste organismo concorreu uma lista única, marcada pela
representatividade dos vários agentes da indústria de turismo da região. A acompanhar João Fernandes na presidência
dos restantes órgãos da nova Direção, que ficará em funções até 2024, estão a ACRAL – Associação do Comércio e
Serviços da Região do Algarve, à frente da Assembleia Geral, e o Hotel Júpiter, à frente do Conselho Fiscal. A votação foi
expressiva, com 90 votos a favor, 1 voto nulo e 1 voto em branco. “Estou muito satisfeito com esta reeleição e com a
oportunidade de, juntamente com os meus colegas de Direção e com os profissionais da ATA, poder dar continuidade ao
projeto que iniciámos em 2018 e que se tem mostrado vencedor, mesmo durante um dos períodos mais críticos que o
setor do turismo já conheceu”, declara João Fernandes. “Os próximos anos continuarão a ser, certamente, tempos
muito desafiantes e exigentes para o turismo do Algarve, mas tenho confiança que esta equipa irá saber manter o
mesmo espírito combativo para continuar a ultrapassar obstáculos com sucesso, dedicação e muita criatividade”,
acrescenta. Para a nova direção da ATA, o futuro da promoção externa da região passa pelo reforço da aposta na
diversidade da oferta da região e pela consolidação do reconhecimento internacional do Algarve como um destino
turístico autêntico e de qualidade superior. O sucesso desta estratégia continuará a passar pelo envolvimento dos vários
agentes do setor de turismo da região em torno deste objetivo comum, sendo assegurada uma cobertura territorial de
toda a região através dos contributos de todas as empresas, do sotavento ao barlavento algarvio.
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Aeroportos nacionais viram tráfego aumentar no terceiro trimestre mas
ainda longe de níveis de pré-pandemia
Os aeroportos verificaram um aumento de passageiros no terceiro trimestre mas o tráfego ainda está
longe dos níveis registados em 2019, ou seja, antes da pandemia.

No terceiro trimestre de 2021, os aeroportos nacionais viram o tráfego crescer 92,7% face ao período homólogo de 2020,
o que totaliza dez milhões de passageiros, confirmou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Ainda
assim, os números continuam longe do período pré-pandemia (2019), registando-se uma diminuição de 45%.

Já o transporte de passageiros por comboio e por metropolitano cresceu 19,1% e 12,5%, respetivamente,
correspondendo a 32,8 e 35,5 milhões de utentes. Também aqui, comparativamente com o período homólogo de 2019,
registaram-se decréscimos respetivos de 28,8% e 45,2%, segundo o INE.

No transporte de passageiros por via fluvial, o INE registou um aumento de 6,5% comparativamente com o terceiro
trimestre de 2020 e mais 97,1% quando comparado ao segundo trimestre de 2021, atingindo os 4,8 milhões de
passageiros. Em comparação a 2019, mantém-se a tendência com o registo de uma redução de 32,6%.

Relativamente ao transporte de mercadorias, por via aérea o acréscimo de 52,5% face ao terceiro trimestre de 2020 foi
menos significativo que no trimestre anterior (+108,3%), mas ainda com uma redução de 7,0% face ao período
homólogo de 2019.
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Na ferrovia, o INE revela aumentos de 16,5% face ao período homólogo de 2020, inferior aos 24,0% registados no
segundo trimestre de 2021, e de 10,3% face a idêntico período de 2019. Por via marítima, regista-se um ligeiro
acréscimo de 0,7% face ao terceiro trimestre de 2020, registando-se também um ligeiro aumento relativamente ao
terceiro trimestre de 2019.

Em relação ao transporte por rodovia, regista-se um ligeiro aumento de 0,2% face ao terceiro trimestre de 2020, mas
também aqui, sublinha-se a diminuição face ao período homólogo de 2019 (-3,9%).
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“Não vale a pena ter um novo aeroporto” sem a TAP, diz Siza
Ministro da Economia diz que TAP "é uma das empresas mais críticas do país". Sem a empresa, "não
vale a pena ter um novo aeroporto significativo", indicou.

“O ministro da Economia considera que a TAP “é uma das empresas mais críticas” para o futuro do país mas, ainda
assim, acredita que “não vale a pena ter um novo aeroporto” sem a companhia aérea nacional. E justifica, referindo que
o movimento aeroportuário cresceu em Lisboa “porque a TAP cresceu” e que outros operadores acabaram por ser
motivados a operar em território nacional.

“Eu acho mesmo que a TAP é, provavelmente, uma das empresas mais críticas para o nosso futuro coletivo. Assumo
isso claramente. Mas também não vale a pena ter um novo aeroporto significativo sem a TAP”, disse Pedro Siza Vieira
esta sexta-feira, durante o 46.º Congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que
decorre em Aveiro.

O responsável pela pasta da Economia enalteceu a importância da companhia aérea para o país, como o contributo de
quase 2% do PIB que a TAP teve para as exportações em 2019. “Fazer desaparecer uma companhia com
características da TAP teria um impacto negativo na nossa balança comercial. Conseguiríamos ainda ter alguma
conectividade aérea, mas teríamos um grande impacto negativo”, acrescentou.

TAP: Eleições servirão para partidos clarificarem posições Ler Mais

Além disso, justificou, “o movimento aeroportuário cresceu em Lisboa porque a TAP cresceu. O crescimento da TAP
motivou outros operadores a virem para Portugal”. Sem a TAP, a Portela “seria um aeroporto secundário, na melhor das
hipóteses”.

“História do [novo] aeroporto é lamentável”

Pedro Siza Vieira falou ainda da questão do novo aeroporto de Lisboa, referindo tratar-se de uma “história absolutamente
lamentável”. “Estamos a falar da organização do sistema político. Qualquer uma das três opções tem prós e contras.
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Mas a incapacidade se tomar uma decisão onde alguns setores ainda acham que há aspetos que não são favoráveis é
absolutamente lamentável”, disse.

Referindo que houve mesmo momentos em que perdeu a esperança de se aumentar a capacidade aeroportuária em
Lisboa, o ministro referiu que Portugal “precisa mesmo de um aeroporto”. Isso é “incontestável”.

“Estes foram anos perdidos” nesta matéria, continuou, recordando como foi necessário alterar a lei que permitia às
autarquias ter uma palavra a dizer quanto à escolha da localização do novo aeroporto. “Era preciso mesmo mudar a lei,
se não nunca ia tomar uma decisão”, disse.

ANA: Portela teve em novembro “momentos idênticos a 2019” Ler Mais

E, concordando com as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esperar que “uma das vantagens destas
eleições [legislativas] seja que o sistema político seja capaz de responder ao que disse o Presidente da República: que
os partidos se entendam de uma vez quanto ao novo aeroporto“.

O Governo pediu em março uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para o novo aeroporto de Lisboa, estando em
cima da mesa três opções: Portela como aeroporto principal e Montijo como complementar; Montijo como principal e
Portela como complementar; novo e único aeroporto em Alcochete. O Executivo aponta para 2023 a entrega desse
documento, ou seja, antes de 2023 não haverá um novo aeroporto.

(Notícia atualizada às 11h20 com mais informação)

32/63



JORNAL ECONÓMICO
03/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 62

PROGRAMA • SUPLEMENTO - VINHOS DE
PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 10000

Uma estratégia nacional para o enoturismo
Por: Filipe Alves
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ANA afirma que a recuperação do tráfego aéreo está nos 50%
A gestora aeroportuária admite que a nova variante do SARS-CoV-2 poderá forçar a alterar em baixa as
projeções. Entretanto, as farmácias tentam responder ao pico de procura de testes à Covid-19.
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“Quem cobra como a TAP e perde dinheiro todos os anos só é ameaça
para o contribuinte”
Em entrevista ao JE,o presidente executivo da Ryanair acusa a TAP de estar a bloquear o turismo em
Lisboa. Quanto a Pedro Nuno Santos é mais comedido: “abrimos uma base na Madeira com o apoio do
ministro, não vou agora criticá-lo”
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PÁGINA • 28

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

ANA constrói Montijo em 4 anos
Novo aeroporto de Lisboa
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JORNAL DE NEGÓCIOS
03/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ELEVADOR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 3700

Elevador
Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto
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DN
03/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • VIVER

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SOFIA FONSECA

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Há mais de 200 vinhos para provar no ‘Christmas Wine Experience'
Há buffets de queijos, enchidos, petiscos tradicionais, sobremesas, uma masterclass e muitos vinhos à
prova no The Yeatman, hotel vínico em Gaia que assim assinala o início da quadra festiva
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DN
03/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ILÍDIA PINTO

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 4100

Siza Vieira “Há 12 mil milhões de euros em incentivos às empresas”
Ministro da Economia lembra que o PRR e o PT2030 são “uma grande oportunidade de apoiar a
transformação da economia portuguesa”.
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CORREIO DA MANHÃ
03/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: 66000

Mais festas de final de ano canceladas
Albufeira suspende espetáculo na praia mas há fogo de artifício
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VIDA ECONÓMICA
03/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

AHRESP quer prorrogação da linha do Turismo de Portugal
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apelou ao Governo para que
seja realizada uma nova prorrogação do período de carência da linha de microcrédito do Turismo de
Portugal.
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JORNAL DE NOTÍCIAS
03/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ALFREDO MAIA

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 35000

Guterres condena apartheid de viagens
ONU, líder da União Africana e defensores de direitos contra desigualdades.
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JORNAL DE NOTÍCIAS
03/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • PÁGINA 2

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 35000

Afastadas para já novas medidas contra covid
Ministra diz não estar prevista uma reunião com perito
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JORNAL ECONÓMICO
03/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Covid-19: ANA diz que recuperação do tráfego está nos 50%, mas nova
variante pode obrigar a rever previsões
A gestora aeroportuária diz que foi conservadora nas previsões que fez e que, por isso, está a ser
surpreendida "pela positiva", mas admite que a nova variante do SARS-CoV-2 poderá forçá-la a alterar
projeções, devidos a possíveis cancelamentos.

A gestora aeroportuária ANA diz que o tráfego nos dez aeroportos que gere em Portugal representa cerca de metade do
verificado em 2019, antes da pandemia de Covid-19, mas refere que os comportamentos são assimétricos entre
aeroportos e alerta que nova variante pode obrigar a rever previsões.

“Em termos globais da ANA, a recuperação anda entre os 40-50% em relação a 2019, cerca de metade do tráfego. Esta
recuperação é assimétrica e acontece a diferentes velocidades”, afirmou hoje o administrador Francisco Pita, no 46.º
Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Aveiro.

O responsável explicou, contudo, que na rede de dez aeroportos que gerem têm uma “diversidade de comportamentos”.

Por exemplo, “os aeroportos dos Açores e da Madeira, por uma questão de tráfego doméstico, com um nível de controlo
da pandemia muito grande e, portanto, com um menor impacto na receção de tráfego internacional, (contam) com
recuperações mais rápidas”, disse, acreditando que, “possivelmente, vão fechar o ano com recuperações perto dos 60-
65%”.
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Depois, acrescentou, há aeroportos “como Lisboa ou como o Porto”, onde há “uma grande percentagem de tráfego VFR
(‘visiting friends and relatives’, visita a amigos e familiares)”, tipo de tráfego esse que, segundo o responsável, “é
extremamente resiliente”. Portanto, “também consegue o Porto ter uma recuperação bastante grande”, explica.

“Temos Lisboa depois que, fruto da quantidade de tráfego intercontinental que tem – da proporção do tráfego ‘corporate’
[de negócios], está a recuperar mais devagar. E temos o Algarve, onde temos uma combinação do lazer, que recupera
muito rápido, mas depois dos temas da dependência do mercado do Reino Unido e de todos os sobressaltos que houve
em termos da pandemia com o Reino Unido, levou, de facto, a flutuações muito grandes”, disse.

Factos que sustentam, então, as “diferentes velocidades” na retoma do tráfego aéreo.

Em novembro, na Madeira, por exemplo, o tráfego “foi praticamente igual” ao mês homólogo de 2019. “Praticamente não
houve diferença. A diferença foi mínima”, disse Francisco Pita.

“O aeroporto de Faro, onde temos o tema do lazer, a recuperação andou nos 80%. Houve bastante golfe, houve férias de
maio-junho que passaram para outubro-novembro, houve aqui este efeito de princípio de verão passado para o outono e
isso contribuiu para este tipo de comportamentos”, disse.

Facto é que Francisco Pita diz que na ANA foram “muito conservadores” quando fizeram as últimas previsões.

“Não arriscámos e estamos a ser surpreendidos pela positiva. Mas também fizemos estas previsões antes desta nova
variante. Já sei que amanhã [sexta-feira] quando chegar ao escritório vou ter uma surpresa porque vou ver as reservas a
caírem e as companhias a cancelarem e possivelmente vamos ter que rever”, acrescentou.

O administrador da ANA diz que a pandemia de covid-19 veio ensinar que a “procura recupera muito rapidamente”, mas
que “com todos estes fatores há uma volatilidade enorme”.

“De um dia para o outro, a pessoa acorda de manhã e o comportamento é completamente diferente. Mas que de facto a
procura, com exceção do ‘corporate’, recupera mais rápido do que aquilo que esperávamos inicialmente, é verdade”,
afirmou.

Questionado se prevê constrangimentos face às novas medidas anunciadas pelo Governo, Francisco Pita disse que a
ANA está “a fazer tudo para que não haja problemas”.

“Foi complexo preparar esta operação, vamos ter que controlar todos os passageiros que chegam aos aeroportos
nacionais e isso é pesado. É uma operação logística complicada. Obriga a preparar áreas, equipas, a ter recursos
humanos para fazer esse controlo. Temos trabalhado com o Governo e com as várias entidades para conseguir fazer
tudo isto minimizando o impacto para os passageiros”, concluiu.

O 46.º Congresso Nacional da APAVT tem como tema o “Reencontro” e termina na sexta-feira.
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TSF ONLINE
02/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 40244

Albufeira cancela festejos de fim de ano. Madeira mantém tudo como
previsto
A cidade algarvia decidiu não avançar com o espetáculo musical e pirotécnico. Mantém fogo de artifício
em vários locais do concelho.

Com a situação pandémica a agravar-se, a cidade de Albufeira não vai arriscar. A câmara municipal já decidiu cancelar
os festejos de fim de ano. "Tinha pensado numa coisa muito semelhante e nos moldes do que se fez em 2019, mas
com esta situação torna-se impossível", lamenta José Carlos Rolo. O autarca de Albufeira adianta que para assinalar a
entrada de 2022 haverá apenas fogo de artifício em diferentes locais do concelho. "Será um fogo de artifício colocado em
7 ou 8 locais, para não criar concentrações de pessoas, mas também animar um pouco a noite de fim de ano."

Assim, o habitual espetáculo musical e pirotécnico que se realiza habitualmente na Praia dos Pescadores, que junta
milhares de pessoas, este ano, tal como no ano passado, não vai ocorrer.

A Madeira, ao contrário e por enquanto, mantém tudo igual ao que tinha programado. O secretário regional do Turismo
considera que as medidas já adotadas dão à região alguma segurança. "Criámos um acesso diferente a uma zona do
mercado de Natal e de uma aldeia etnográfica, característica desta altura, onde só entram pessoas vacinadas ou
testadas", afirma Eduardo Jesus. Além disso, a Madeira mantém a operação no aeroporto do Funchal, onde só os que
comprovem estar vacinados. Se não têm certificado, são testados. "Isso dá-nos conforto para levar por diante o
programa que temos para o fim de ano." Os espetáculos, com grupos folclóricos e bandas musicais bem como o
habitual fogo de artifício, grande atração turística da região, irão manter-se. "Será um fogo que vai durar 8 minutos", conta
o dirigente madeirense.
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OBSERVADOR
02/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 5985

REACH: -1

Com nova variante e 1.ª semana do ano em teletrabalho já há reservas
canceladas. Há negócios onde "tudo parou"
Turismo já sente os efeitos da nova variante em cancelamentos e queda de reservas. Medidas para a 1.ª
semana do ano em Portugal não ajudam, mas pandemia já mostrou que a procura recupera rapidamente.

“Quando voltar ao escritório esta tarde já sei que vou ver as reservas a cair e as companhias a cancelar voos e vou ter
de rever outra vez as previsões.” A afirmação feita por um administrador da ANA, gestora de aeroportos, no congresso
da associação portuguesa de viagens (APAVT), que se realiza em Aveiro até 3 de dezembro, espelha bem o estado de
espírito no setor do turismo.

Os sinais de franca recuperação que cresciam desde o verão, com algumas exceções, já estão a travar e há mesmo
setores, como o dos incentivos e promoção de eventos, onde tudo parou em termos de marcação ou confirmações para
o próximo ano. É o efeito combinado de dois fatores: a variante Ómicron, mas também as restrições anunciadas pelo
Governo para a primeira semana de 2022. Notícias nos mercados europeus de que Portugal ia confinar no início do ano
(o Governo anunciou o teletrabalho obrigatório e fecho das discotecas) levou logo a uma queda das reservas e
cancelamentos para esse período. É preciso ter cuidado com a comunicação, alertou Joaquim Monteiro, diretor-geral do
operador turístico Luisa Todi DMC, num painel realizado esta quinta-feira sobre tendências do consumidor, capacidade
de oferta e velocidade da retoma.

O setor dos incentivos (dados pelas empresas aos seus colaboradores) e eventos como congressos tem sido um dos
mais penalizados. Depois da recuperação registada a seguir ao verão, o anúncio da nova variante fez parar tudo até
março, de acordo com o testemunho de uma empresa deste setor. O que estava encaminhado parou e o que estava
fechado está tremido e não há novas marcações até março. Estas empresas reclamam a continuação do Programa
Apoiar (subsídio a fundo perdido para a tesouraria) e o apoio à retoma.

Apesar de mais este recuo, cuja dimensão ninguém conhece, Francisco Pita, que tem o pelouro comercial da
concessionária dos aeroportos, sublinha que a pandemia já mostrou uma coisa: a procura recupera muito rapidamente,
ainda que de forma assimétrica. Se no mês de novembro, o nível de tráfego andou já nos 80% do registado em 2019, a
retoma foi mais forte em alguns aeroportos, como nas ilhas, e mais modesto em Lisboa, na casa dos 75%. Já em Faro,
os níveis andaram na casa os 80%, mas este destino é muito sensível ao que acontece no Reino Unido em termos de
pandemia.

Outra nota desta recuperação é dada pelas viagens de lazer, mas sobretudo pelas deslocações de família. As viagens
empresariais ainda estarão muito abaixo do nível pré-pandemia, o que ajuda a explicar as baixas taxas de ocupação dos
hotéis em Lisboa e Porto, admitiu o gestor da ANA. Apesar desta situação, Francisco Pita não é dos que antecipam o fim
deste segmento lucrativo da aviação, acreditando que haverá uma retoma mais rápida e cita um amigo que trabalha
numa empresa e que está ansioso por mandar os seus comerciais para o terreno porque via zoom não se consegue
“cheirar o mercado”.

“No dia em que se começar a perder negócios por ter ficado em casa a reunir via Teams, isso vai começar a mudar,”
acredita o responsável da ANA.
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JORNAL DO ALGARVE
02/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • SUPLEMENTO - JA
MAGAZINE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOANA PINHEIRO RODRIGUES

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Trilhos inesquecíveis no Algarve
Se gosta de caminhar, preza o contacto com a natureza, aprecia descobrir novos sítios e tem espírito de
aventura, prepare o calçado confortável e meta a mochila às costas (sem esquecer a máquina
fotográfica)
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PORTUGAL RESIDENT
02/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALGARVE NEWS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4980

REACH: -1

Christmas fun and live music bring 2021 to close in Algarve
The Algarve Tourism Board has announced a series of events for December which will bring 2021 to a
close – from Christmas fairs to concerts and live shows, there is festive fun for everyone this month

The Algarve Tourism Board has announced a series of events for December which will bring 2021 to a close – from
Christmas fairs to concerts and live shows, there is festive fun for everyone this month.

Some of the highlights are, of course, the many Christmas markets and fairs taking place across the region, including
Portimão’s Mercadinho de Natal (December 1-23), which is inspired by the Christmas markets of the north of Europe.
Vale do Lobo (December 4), Loulé (4), Cacela Velha (5), São Brás de Alportel (5) and Vila Vita Parc (18 and 19) will also
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be holding their own Christmas markets.

Meanwhile, local councils have also announced their festive events, many already featured in the Resident’s Christmas
pages weekly.

For example, the Orquestra Clássica do Sul will be touring the Algarve for a series of Christmas concerts taking place in
Albufeira, Moncarapacho, Quarteira and Silves between December 17 and 22. The Orquestra Ligeira de Lagos will also
be performing at Lagos’ cultural centre on December 4.

Another highlight is the ‘Santons’ art exhibition by Ragnhild Olsen, who will be paying tribute to an old Christmas tradition
from the Provence region of France by exhibiting ‘santons’ (small handmade clay figurines) created by several different
artists. The exhibition will run until January 7 at Albufeira’s João Bailote gallery.

Meanwhile, the prestigious Moscow Russian Classical Ballet, led by famous ballerina Evgeniya Bespalova, is returning to
Portugal for a live performance of the classic ballet ‘Sleeping Beauty’. The show is on December 12 at Lagoa’s Carlos do
Carmo auditorium.

Motorsport fans will also have something to look forward to with the return of the Rallye Casinos do Algarve 2021, which
will see the best drivers from every region in Portugal battling it out on local roads this weekend (December 4-5).

(Click here) to see the full guide or find the physical copy at hotels, travel agencies, tourism offices, rent-a-car companies,
golf courses and Faro Airport.

michael.bruxo@algarveresident.com

Santons’ exhibition by Ragnhild Olsen, until January 7, João Bailote gallery in Albufeira
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2021/Guia_Dezembro_Web.pdf
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Rallye Casinos do Algarve 2021, December 4-5, several locations
 

Classic ballet ‘Sleeping Beauty’, December 12, Carlos do Carmo auditorium, Lagoa
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ALGARVE RESIDENT
02/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 48

PROGRAMA • ALGARVE RESIDENT

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Christmas fun and live music bring 2021 to a close in Algarve
The Algarve Tourism Board has announced a series of events for December which will bring 2021 to a
close

63/63


