
AGENCIA EFE

13/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • ESPANHA

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 12990

REACH: -1

Pandemia atinge perspetivas de recuperação do turismo em
Portugal
Nas vésperas das festas natalícias, o avanço da pandemia e as restrições impostas pelo
Governo atingem as perspetivas de recuperação do turismo em Portugal, onde se
sucedem os cancelamentos das celebrações públicas previstas nas principais cidades.

 

O setor regista melhores números que em 2020, mas a volta aos níveis de atividade similares aos de
antes da pandemia poderá ser atrasado pelo aumento dos contágios tanto em Portugal como nos
mercados emissores, apontando para a primavera de 2022 como época de referência para a reativação.

 

A secretária de Estado de Turismo de Portugal, Rita Marques, definiu a situação atual como "tempos
difíceis e muito desafiantes" e admitiu que se devem focar em salvar a Semana Santa de 2022.

 

"Não salvámos na Semana Santa de 2020, não salvámos no Natal e também não salvámos na Semana
Santa de 2021 e vamos ver se salvamos na Semana Santa de 2022", afirmou recentemente num ato
do setor, que representava 15,3% do PIB nacional em 2019, percentagem que caiu a quase metade em
2020.

 

Porém, nos primeiros nove meses de 2021 os estabelecimentos de alojamento turístico em Portugal
registaram um rendimento de 1.630 milhões de euros, acima dos 1.400 milhões de todo o 2020,
segundo o Instituto Nacional de Estatística.
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No entanto, fica longe dos 3.469,4 milhões contabilizados entre janeiro e setembro de 2019.

 

Portugal enfrenta a quinta vaga de contágios de coronavírus em pleno "estado de calamidade", que
implica restrições que obrigam a apresentar o certificado de vacinação para aceder a restaurantes e
hotéis e um teste negativo adicional para entrar em eventos desportivos e bares, entre outros.

 

Já os viajantes que entrem no país de avião ou barco devem também apresentar o certificado de
vacinação e um teste negativo.

 

No caso da fronteira que Portugal compartilha com Espanha, basta o certificado de vacinação para os
procedentes de zonas de risco baixo ou médio, mas exige-se teste para os que chegam de zonas
vermelhas.

 

AUMENTO DOS CANCELAMENTOS

 

Para o setor turístico português, estas medidas são "perfeitamente razoáveis" e proporcionadas dada a
situação, aponta a vice-presidente da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), Cristina Siza Vieira, em
declarações à Efe.

 

No entanto, admite que o "medo" do aumento de contágios gera preocupação, e que se traduziu em
cancelamentos de dormidas e jantares de empresas nos hotéis.

 

Siza Vieira, que não fornece números sobre a conjuntura pela qual o setor atravessa, encoraja os
portugueses a não cancelar porque as medidas estão "bem definidas" e permitem celebrar estes
encontros com segurança.

 

Paralelamente, cidades como Lisboa e Porto, entre outras, suspenderam as celebrações públicas de fim
de ano, como concertos e fogos de artifício, com o objetivo de evitar as aglomerações.

 

Caso se junte a isto as restrições que avançam noutros países europeus, como a exigência de
quarentena ao voltar do estrangeiro, as perspetivas de recuperação do setor podem ficar em pausa.

 

"Se efetivamente se comprovar que a queda das festas é importantíssima e que os países vão fechar ou
obrigar a quarentena (...) temos totalmente um inverno perdido e por tanto mudarão completamente as
perspetivas de recuperação", afirma a empresária.

 

Segundo Siza Vieira, o setor da hotelaria registou este verão 50% da faturação de 2019.

 

O presidente da AHP, Raúl Martins, estima que 10% dos hotéis de Portugal estão atualmente fechados e
prevê que o setor poderá recuperar os níveis pré-pandemia em 2024.

 

POUCO IMPACTO PARA O ALGARVE

 

O Algarve (sul), um dos principais destinos turísticos do país e dependente dos visitantes estrangeiros,
não vê a sua recuperação sob ameaça com o auge dos contágios nem das restrições, já que as festas
natalícias coincidem com a sua época baixa, quando registam mais turistas locais.
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O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, explica à Efe que entre agosto e novembro
tiveram um crescimento "muito interessante" nos níveis de ocupação, pelo que os seus olhos estão
agora postos nos meses de março e abril, com o regresso da procura estrangeira pela região, que
representa cerca de 30% do mercado total turístico português.

 

Em 2021, prevê que a faturação na hotelaria do Algarve seja 60% do registado em 2019.

 

Mesmo assim, o regresso da atividade económica a níveis similares ao antes da pandemia depende de
que "não haja um retrocesso", e de que os mercados emissores europeus já tenham recuperado até à
Semana Santa de 2022.

 

Por Carlota Ciudad

(Link)
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TVI

12/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

Hotelaria no Algarve está também com grande procura para o
Natal e o final do ano
Hotelaria no Algarve está também com grande procura para o Natal e o final do ano

Hotelaria no Algarve está também com grande procura para o Natal e o final do ano
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JORNAL DE NEGÓCIOS

13/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUI NEVES

FAV: 5

AVE: € 4800

REACH: 3700

Sheik árabe investe mais 42 milhões no Algarve
O grupo de Mohamed Bin Issa Al Jaber retomou as profundas obras de remodelação dos
algarvios Dona Filipa Hotel e Formosa Park, tendo reservado 10 milhões de euros para a
intervenção que prevê em 2022 na estrela da companhia – o Penina Resort & Golf
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DN

12/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 40

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Costa admite avançar para referendo sobre regionalização
O primeiro-ministro admitiu “dar a palavra aos portugueses” em 2024 sobre se Portugal
deve dar um novo passo em matéria de descentralização
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JORNAL I

13/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 5685

REACH: 14000

Eventos. Setor mostra quebra de 38% em dezembro
Setor dos eventos já começa a sentir impacto das restrições à pandemia. “É alarmante, a
reação dos portugueses foi imediata”, diz diretora de Novos Negócios da Fixando
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EXPRESSO

11/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • ECONOMIA

IMOBILIÁRIO & EMPREGO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

TAP Mais pequena, limitada e pouco pacificada
Passou um ano desde a entrega do plano de reestruturação na Comissão Europeia
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EXECUTIVE DIGEST

13/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 3530

REACH: -1

Sheik árabe vai investir mais 42 milhões nos hotéis do grupo no
Algarve
O sheik árabe Mohamed Bin Issa Al Jaber vai investir mais 42 milhões de euros no
Algarve. O  dono de hotéis de 5 estrelas e campos de golfe conseguiu enfrentar a crise,
regularizar o salário dos 340 tr

O sheik árabe Mohamed Bin Issa Al Jaber vai investir mais 42 milhões de euros no Algarve. O dono de
hotéis de 5 estrelas e campos de golfe conseguiu enfrentar a crise, regularizar o salário dos 340
trabalhadores em Portugal e agora avança com mais investimento.

O grupo JJW Hotel & Resorts, do sheik árabe Mohamed Bin Issa Al Jaber, é detentor de três hotéis de 5
estrelas no Algarve, Dona Filipa Hotel em Vale do Lobo, Formosa Park Apartment Hotel na Praia do
Ancão e Penina Resort & Golf no Alvor.

O ‘Jornal de Negócios’ avança que já foram investidos 20 milhões em obras de melhoramento das
unidades.

Mohamed Bin Issa Al Jaber é considerado pela Forbes como um dos homens mais ricos do mundo, com
uma fortuna avaliada em mais de seis mil milhões de euros.
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POSTAL

13/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Xeque árabe volta a investir no Algarve. Renova três hotéis e
paga dívidas a trabalhadores e Fisco
Depois de pagos seis meses de salários em falta e 5 milhões de euros em dívidas às
Finanças, o investidor árabe Mohamed Bin Issa Al Jaber retoma as obras de renovação
de três hotéis-estrela num investimento superior a 42 milhões de euros

São mais 42 milhões de euros que o xeque árabe Mohamed Bin Issa Al Jaber irá investir em três hotéis
algarvios, noticia o "Jornal de Negócios" na edição desta segunda-feira.

O Dona Filipa Hotel (cinco estrelas, Vale do Lobo), o Formosa Park Apartment Hotel (quatro estrelas,
praia do Ancão) e Penina Resort & Golf (cinco estrelas, Alvor) já estão a ser renovados, com 20 milhões
de euros já executados, retomando as obras depois da pandemia ter cerceado os planos do grupo JJW
Hotel & Resorts.

Depois de pagos seis meses de salários em falta e 5 milhões de euros em dívidas às Finanças, o xeque,
presente no negócio hoteleiro em Portugal desde 2003 e reforçando a sua carteira de ativos no País
desde 2008, está a retomar a renovação dos seus hotéis algarvios. O Penina receberá uma fatia de 10
milhões de euros, naquele que é o grande investimento da JJW no País.

Os hotéis Penina e Dona Filipa irão, entretanto, ser as primeiras unidades a envergar a insígnia Vignette
do InterContinental Hotels Group, para hotéis de luxo; ao passo que o Formosa Park mudará o nome
para Voco Algarve, outra marca da multinacional do setor da hotelaria, assinala o "Negócios".

17/42



OBSERVADOR

13/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

Sheik árabe, dono de hotéis de 5 estrelas e campos de golfe,
investe mais 42 milhões de euros no Algarve
Mohamed Bin Issa Al Jaber, proprietário do JJW Hotels & Resorts, que detém 3 hotéis de
5 estrelas e outros tantos campos de golfe no Algarve, anunciou investimento de mais 42
milhões naquelas unidades

Ultrapassadas as dificuldades financeiras decorrentes da crise pandémica e regularizados os salários dos
340 trabalhadores em Portugal, bem como as dívidas ao Fisco, no valor de 5 milhões de euros, o grupo
 JJW Hotel & Resorts, do sheik árabe Mohamed Bin Issa Al Jaber, está a investir mais 42 milhões de
euros no Algarve.

Canalizado para obras de remodelação e redecoração dos três hotéis de 5 estrelas do grupo naquela
região — o Dona Filipa Hotel, em Vale do Lobo; o Formosa Park Apartment Hotel, na Praia do Ancão; e
o Penina Resort & Golf, no Alvor —, o investimento foi detalhado ao Jornal de Negócios por fonte oficial
do grupo.

Vinte milhões de euros já foram executados; os últimos dez vão ser utilizados para “as obras de
redecoração” do Penina Resort & Golf, considerado a estrela do grupo em Portugal. “A intervenção no
Penina inclui a construção de um novo pavilhão para eventos, estando ainda programada a
modernização dos campos de golfe”, explicou a mesma fonte àquele jornal.
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CNN PORTUGAL

13/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Alojamento local: por cada fecho em pandemia, houve duas
aberturas. Só Lisboa contraria tendência
Em 20 meses de pandemia, registaram-se 4.936 pedidos de cessação de atividade e
11.752 novos registos. O  turismo de cidade, mais dependente dos estrangeiros, sofreu a
maior quebra. Já o interior, com ofertas adaptadas a uma vida sem grandes contactos,
ganhou novo fôlego.

Em 20 meses de pandemia, registaram-se 4.936
pedidos de cessação de atividade e 11.752 novos
registos. O turismo de cidade, mais dependente
dos estrangeiros, sofreu a maior quebra. Já o
interior, com ofertas adaptadas a uma vida sem
grandes contactos, ganhou novo fôlego.
Foi o desemprego que levou Vanessa Rola ao alojamento local. “O sonho de me dedicar a uma coisa
deste género já o tinha há muitos anos”. Em 2016, deu o primeiro passo. Tinha já três apartamentos na
zona da Graça, em Lisboa, quando a pandemia lhe tirou o som dos turistas a bater à porta.

“Fiquei sem rendimento de um dia para o outro. Ainda tentei os alojamentos em reservas de média e
longa duração. Mas não era viável continuar assim. Tive péssimas experiências com as pessoas que lá
estavam”, conta a empresária de 41 anos.

Estragos e problemas na hora de receber fizeram-na optar pelo ponto final em junho deste ano. “Não
era possível voltar a fazer o esforço de aguentar até à primeira do ano que vem. Esgotei todos os balões
d e oxigénio possíveis e imaginários”. As poupanças que havia esgotaram-se. Os apoios não foram
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suficientes. Vanessa Rola devolveu as casas que explorava aos proprietários. E voltou para a carreira
antiga, como “copywriter”.

A história de Vanessa Rola integra a lista dos 4.936 pedidos de cessação de atividade que o setor do
alojamento local protagonizou desde o início da pandemia, em março do ano passado, até outubro de
2021. Mas, mesmo num contexto de dificuldades, os números mostram uma realidade diferente: por
cada fecho, surgiram dois novos registos. Foram 11.752, segundo os dados do Turismo de Portugal
cedidos à CNN Portugal.

Lisboa, a única com mais fechos do que
aberturas
O caso de Vanessa Rola ajuda a comprovar uma outra realidade: o alojamento local de Lisboa, muito
dependente dos turistas estrangeiros, foi o que mais sofreu com a pandemia. O distrito é o único a nível
continental, no período analisado, a ter um número maior de fechos do que de novos registos: 1.397
contra 1.349.

Trata-se de uma diferença mínima, mas a comparação com o destino mais semelhante, o Porto, ajuda a
mostrar como a pandemia abanou com mais força a dinâmica da capital e seus arredores: o distrito do
Porto teve mais novos registos (1673) e menos cessações de atividade (964).

“Há uma diferença enorme se olharmos apenas para a cidade de Lisboa.
Fizemos o acompanhamento das plataformas [de reserva] e, durante
todo o período da pandemia, tivemos mais de 2100 anúncios que
desapareceram”, explica Eduardo Miranda, presidente da Associação do
Alojamento Local em Portugal (ALEP).

Na prática, aqueles que deixaram de promover “online” os seus espaços são mais do que os
empresários que deram baixa dos seus negócios no registo nacional do setor. “É o problema das zonas
de contenção: as pessoas não querem perder o registo. Muitas vezes, o que fazem é não dar baixa”,
explica.

A este balanço, diz a ALEP, há a juntar outros 1500 “registos fantasmas, que nunca foram ativados”. A
maioria foi feita na véspera de novas barreiras ao negócio nas zonas históricas da cidade de Lisboa.
Numa altura em que a oposição quer travar novos alojamentos locais na capital, a associação pede à
autarquia um “levantamento a sério”.

“É preciso um trabalho de limpeza de base de dados, antes de tomar qualquer tipo de postura. A Câmara
de Lisboa tem um outro recurso que não utiliza, que são os dados da taxa turística”, diz Eduardo
Miranda. O setor sente-se usado no meio de uma “guerra política” e, por isso, diz-se disposto a ajudar
em todo e qualquer levantamento que ajude a fazer o (verdadeiro) retrato do setor e a tomar decisões.

Na prática, aqueles que deixaram de promover “online” os seus espaços são mais do que os

20/42
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empresários que deram baixa dos seus negócios no registo nacional do setor. “É o problema das zonas
de contenção: as pessoas não querem perder o registo. Muitas vezes, o que fazem é não dar baixa”,
explica.

A este balanço, diz a ALEP, há a juntar outros 1500 “registos fantasmas, que nunca foram ativados”. A
maioria foi feita na véspera de novas barreiras ao negócio nas zonas históricas da cidade de Lisboa.
Numa altura em que a oposição quer travar novos alojamentos locais na capital, a associação pede à
autarquia um “levantamento a sério”.

“É preciso um trabalho de limpeza de base de dados, antes de tomar qualquer tipo de postura. A Câmara
de Lisboa tem um outro recurso que não utiliza, que são os dados da taxa turística”, diz Eduardo
Miranda. O setor sente-se usado no meio de uma “guerra política” e, por isso, diz-se disposto a ajudar
em todo e qualquer levantamento que ajude a fazer o (verdadeiro) retrato do setor e a tomar decisões.

A descoberta do interior e dos nómadas
digitais
Em 20 meses de pandemia, os indicadores foram-se mantendo relativamente estáveis ao longo do
tempo. Em apenas dois meses – abril de 2020 e janeiro de 2021 – houve mais registos de fechos do
que de aberturas, segundo os dados do Turismo de Portugal. Importa explicar que estes meses
correspondem aos períodos mais críticos da covid-19 em Portugal, com o país em confinamento.

Confinamento, isolamento ou teletrabalho foram, precisamente, três das palavras que passaram a fazer
parte do dia a dia de todos. Também do alojamento local. Prova disso são os números dos novos
registos em distritos do interior do país. Os dados mostram que, por cada fecho, houve 20 a 40 vezes
mais aberturas em Bragança, Guarda, Portalegre ou Vila Real.

“É a prova de que, durante o período da covid-19, o interior foi um
mercado com um saldo positivo. Não só porque o alojamento local se
encaixa com a ideia de uma casa própria, isolada. Foi também por as
pessoas não estarem a viajar para o estrangeiro- Cresceu o turismo
nacional. Muitos descobriram cá coisas espetaculares”, reforça Eduardo
Miranda.

Em qualquer ponto do país, seja litoral ou interior, os empresários viram despertar um novo segmento:
os nómadas digitais. “Virei-me para os nómadas digitais, como tanta gente, com estadas mais longas. A
procura é imensa. A rentabilidade é menor mas acaba por compensar. No inverno, para me defender,
peço que me paguem a conta da energia á porta”, conta Elsa Bastos, que gere quatro apartamentos em
Lisboa.

Na capital, o mercado dos estudantes e das pessoas que têm de fazer tratamentos mais prolongados
em hospitais ajudou a compor o quadro.
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Em qualquer ponto do país, seja litoral ou interior, os empresários viram despertar um novo segmento:
os nómadas digitais. “Virei-me para os nómadas digitais, como tanta gente, com estadas mais longas. A
procura é imensa. A rentabilidade é menor mas acaba por compensar. No inverno, para me defender,
peço que me paguem a conta da energia á porta”, conta Elsa Bastos, que gere quatro apartamentos em
Lisboa.

Na capital, o mercado dos estudantes e das pessoas que têm de fazer tratamentos mais prolongados
em hospitais ajudou a compor o quadro.

Veja os números distrito a distrito
 CessadosNovos
Globais 4.936 11.752
Aveiro 83 310
Beja 26 179
Braga 90 430
Bragança 3 123
Castelo Branco 16 118
Coimbra 71 300
Évora 24 138
Faro 1.547 4248
Guarda 8 145
Leiria 210 607
Lisboa 1.397 1.349
Portalegre 5 108
Porto 964 1.673
Santarém 28 164
Setúbal 169 661
Viana do Castelo34 360
Vila Real 5 118
Viseu 21 166
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EXPRESSO

13/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 9636

REACH: 85612

Xeque árabe volta aos investimentos no Algarve. Renova três
hotéis e investe 42 milhões de euros
Pagas as dívidas aos trabalhadores e ao Fisco, o investidor árabe Mohamed Bin Issa Al
Jaber retoma as obras de renovação de três hotéis-estrela, noticia o "Jornal de
Negócios" esta segunda-feira

São mais 42 milhões de euros que o xeque árabe Mohamed Bin Issa Al Jaber irá investir em três hotéis
algarvios, noticia o "Jornal de Negócios" na edição desta segunda-feira. O Dona Filipa Hotel (cinco
estrelas, Vale do Lobo), o Formosa Park Apartment Hotel (quatro estrelas, praia do Ancão) e Penina
Resort & Golf (cinco estrelas, Alvor) já estão a ser renovados, com 20 milhões de euros já executados,
retomando as obras depois da pandemia ter cerceado os planos do grupo JJW Hotel & Resorts.

Depois de pagos seis meses de salários em falta e 5 milhões de euros em dívidas às Finanças, o xeque,
presente no negócio hoteleiro em Portugal desde 2003 e reforçando a sua carteira de ativos no País
desde 2008, está a retomar a renovação dos seus hotéis algarvios. O Penina receberá uma fatia de 10
milhões de euros, naquele que é o grande investimento da JJW no País.

Os hotéis Penina e Dona Filipa irão, entretanto, ser as primeiras unidades a envergar a insígnia Vignette
do InterContinental Hotels Group, para hotéis de luxo; ao passo que o Formosa Park mudará o nome
para Voco Algarve, outra marca da multinacional do setor da hotelaria, assinala o "Negócios".
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JORNAL I

13/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Hotéis. Setor preocupado com falta de mão de obra
A Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal diz que “não há vontade ainda” para
encontrar soluções para a falta de mão-de-obra no setor mas reconhece que começa “a
haver espaço” para o diálogo.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

13/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 3700

Trip promete turistas chineses de “gama alta”
A Trip.com já está a fazer uma pesquisa de locais e resorts para os seus clientes
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CORREIO DA MANHÃ

12/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SALOMÉ PINTO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Empresa Groundforce vai ser nacionalizada
T AP converte créditos em capital e passa a controlar temporariamente a empresa até
encontrar um comprador
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DN

12/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA SANTOS PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Agências de viagens receberam 284 milhões em ajudas públicas,
113 milhões a fundo perdido
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e T urismo diz que as quebras de
faturação no setor são superiores a 50% e reclama a reativação do programa Apoiar.
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DINHEIRO VIVO

11/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • SÓNIA SANTOS PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

MSC Cruzeiros investe 6800 milhões em mais navios até 2025
Confiante que em 2022 o negócio dos cruzeiros possa atingir níveis muito próximos aos
pré-pandemia, a companhia lançou neste ano dois novos navios ao mar e não abandonou
nenhum dos seus projetos de crescimento
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EXPRESSO

11/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ECONOMIA

IMOBILIÁRIO & EMPREGO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • HELDER C. MARTINS

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

Mercado ganha fôlego com grandes transações
Imobiliário comercial só não regressa a níveis pré-covid porque há negócios deste ano
que só se concluem em 2022
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DINHEIRO VIVO

11/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Hotéis do Porto com reservas entre 20% a 70% no Natal e 50%
a 75% no 'reveillon'
Vários hotéis do Porto registam, ao dia de hoje, taxas de reservas para o Natal entre
20% a 70% e para o 'réveillon' entre os 50% e 75%, ocupações bem "mais altas" do que
nas festividades de 2020.

No Hotel Sheraton do Porto, na Avenida da Boavista, as reservas para o Natal estão hoje nos 50% e
para o 'réveillon' está entre os 60% e 75%, revelou à agência Lusa Joana Almeida, diretora daquela
unidade hoteleira de luxo.

As reservas para a época natalícia estão a ser feitas cada vez mais "em cima da hora", uma tendência
que existia antes da pandemia, mas que a covid-19 veio tornar mais evidente, principalmente da parte de
turistas que vêm de países com mais restrições do que Portugal, como por exemplo a Alemanha, explica
Joana Sequeira.

Além das restrições nas viagens e da imposição de quarentenas por causa da covid-19, o cancelamento
das festividades na cidade do Porto também não vieram ajudar o setor turístico, acrescenta.

No Hotel The Yeatman há uma "boa ocupação" para o Natal até à data e para a Passagem de Ano
"apesar de ainda haver alguns quartos disponíveis, a procura mantém-se elevada e, de facto, o hotel
está quase cheio", avançou à Lusa Jan-Erik Ringertz, diretor do hotel vínico de luxo, localizado em Vila
Nova de Gaia, distrito do Porto.

Segundo Jan-Erik Ringertz, as reservas estão claramente "mais elevadas" este ano em relação a 2020.

"Em 2020, a pandemia estava no auge, estávamos quase todos em 'lockdown' (confinamento] total, e,
por isso, havia muito mais condicionantes para o setor e para a população, o que acabou por se traduzir
na redução do número de reservas", observou.

Jan-Erik Ringertz assume ter algumas "preocupações" para o futuro, designadamente o "facto de os EUA
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terem considerado que Portugal é um país de alto risco" e as limitações dos mercados internacionais,
principalmente do primeiro trimestre.

"Depois do primeiro trimestre, acreditamos que surja uma recuperação. No entanto, ainda existem
muitas hesitações e informação a ser esclarecida no que diz respeito à nova variante ómicron, pelo que,
como tem sido até agora, vamos ter de nos adaptar à incerteza", observou Jan-Erik Ringertz.

No Hotel Dom Henrique, unidade de referência na baixa do Porto, e que suspendeu a atividade em
novembro de 2020 devido à falta de turistas por causa da pandemia, está com um nível de taxa de
reservas para a noite de Natal na ordem dos 70% e para a noite da Passagem de Ano a rondar os 75%,
conta Joaquim Simões, diretor de alojamento.

"A taxa de ocupação está simpática, mas o aumento de casos de covid-19 pode levar a cancelamentos,
como aconteceu nos feriados do início do mês de dezembro em que estávamos com taxas de ocupação
de 95%, mas depois houve uma taxa de cancelamentos elevada", declarou, reconhecendo que a notícia
de uma nova estirpe do vírus Sars-coV-2 e de uma quinta vaga da covid-19 pode ter causado esses
cancelamentos.

Joaquim Simões refere que todos os dias se têm registado cancelamentos no Dom Henrique.

"Tudo pode mudar até ao Natal", desabafa.

O Hotel Dom Henrique encerrou em 01 de novembro de 2020 devido à crise no setor turístico por causa
da pandemia, mas este ano esse cenário não está na calha.

"Para já não tenho indicações da direção para encerrar", avançou.

As taxa de reservas para o Hotel Moov do Porto Centro, para os dias 24 e 31 de dezembro, "são
animadoras", registando-se ao dia de hoje reservas a rondar os 20% e os 58%, respetivamente,
avançou, por seu turno, Mariana Ramos, responsável de vendas e marketing dos hotéis Moov, do grupo
Endutex.

"A quadra festiva é sinónimo de grande ânimo" para o setor da hotelaria e, depois da experiência do ano
passado, também de oportunidade de recuperação. O ano revela-se já melhor do que 2020, mas ainda
sem sentir um grande volume de procura. De um modo geral, podemos partilhar que a maioria das
unidades Moov regista mais reservas nesta fase comparativamente ao que assistimos no ano passado,
num cenário de pandemia, e com taxas de crescimento a rondar os 14% - 17%, e no caso do Moov
Porto Centro os 49% para a Passagem de Ano", acrescenta Mariana Ramos.

As "incertezas confirmadas pela mais recente atualização do Governo quanto às medidas de prevenção
à covid-19 tiveram "impacto" no nível de reservas para as celebrações do Natal e Passagem de Ano.

"Depois do anúncio da nova estirpe ómicron, recebemos alguns pedidos para cancelamentos de reservas
imediatos. Registávamos ainda níveis de reserva a quase 100% para os feriados de 1 e 8 de dezembro,
mas sofremos alguma redução de ocupação", recorda Mariana Ramos.

36/42



RENASCENÇA ONLINE

11/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

“Milhões a Voar". TAP é mesmo essencial para o emprego,
turismo e economia? - Renascença
Autores do livro “Milhões a Voar – As mentiras que nos contaram sobre a T AP” garantem
que não e desmontam, um por um, os argumentos do Governo para apoiar a injeção
“estratosférica” de dinheiro na companhia aérea nacional.

“Claramente não” se justifica o apoio estatal à TAP, defende Carlos Guimarães Pinto, que em coautoria
com André Pinção Lucas escreveu o livro “Milhões a Voar - As mentiras que nos contaram sobre a TAP”.

Admitem que a companhia aérea nacional desapareceria sem esta injeção, mas “a insolvência já seria
um destino provável, mesmo sem a pandemia”. Com grande probabilidade seria substituída, como
aconteceu na Suíça e na Bélgica.

“Não é um dado adquirido que deixasse de haver uma companhia aérea em Portugal e, muito menos,
que deixasse de haver voos”, sublinham.

A fila de interessados no negócio da TAP é longa. “Desde que exista procura, haverá sempre investidores
disponíveis para garantirem esse serviço”.

Os autores concluem ainda que este apoio não deve ser avaliado pelos impactos positivos, mas pelo
“impacto que outras utilizações alternativas do dinheiro dos contribuintes poderiam ter”. No mínimo, a
TAP vai receber cerca de 400 euros por português, ou 800 por cada português trabalhador. “É uma das
companhias que mais dinheiro vai receber em termos absolutos. Em termos relativos, em relação ao PIB
do país e às despesas públicas, é de muito longe a que mais vai receber em toda a Europa”.

“A TAP só é relevante no aeroporto de Lisboa”, onde tinha cerca de 50% dos passageiros antes da
pandemia, defende Carlos Guimarães Pinto em entrevista à Renascença.

No entanto, não faltam companhias aéreas interessadas em ocupar as "slots" da TAP no aeroporto da
capital.
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Na Europa há vários exemplos de países que deixaram cair a companhia aérea de bandeira sem que o
turismo ou os indicadores económicos tenham caído, “antes pelo contrário”.

“As pessoas não fazem turismo em Portugal porque gostam de andar na TAP. Não! Elas querem vir para
cá e por isso é que andam na TAP. Elas continuariam a querer fazer turismo cá, e usariam a companhia
aérea que lhes permitisse fazer isso. E não faltam companhias aéreas com vontade”, garante Carlos
Guimarães Pinto.

Também não, responde o antigo líder da Iniciativa Liberal. “Já perdeu quatro mil empregos e não se viu
que tivesse havido um grande aumento da taxa de desemprego do país”. É uma grande empregadora,
mas a nível nacional é residual, argumenta.

Carlos Guimarães Pinto admite que “cada emprego perdido é sempre uma pena” mas, neste caso,
“estamos a falar de pessoas altamente qualificadas, com salários médios a rondar os 60,70 mil euros
por ano, muito mais facilmente do que qualquer [trabalhador de] fábrica têxtil encontram alternativas”.

Além disso, a ajuda do Estado é desproporcional face à quantidade de empregos salvos, sublinha o
coautor de “Milhões a Voar – As mentiras que nos contaram sobre a TAP”.

É uma estatística inventada nos gabinetes ministeriais, para sustentar a argumentação, defende o
diretor-executivo do Instituto + Liberdade.

No emprego, “os efeitos indiretos não passam de uma invenção, para inflacionar o efeito da TAP”.

No resto da economia o resultado é o mesmo. Os autores admitem algum impacto, junto dos
fornecedores diretos, mas longe dos números apresentados pela tutela.

Excluídos o combustível e custos operacionais, “a TAP compra no máximo 500 milhões de euros a
fornecedores portugueses, distante dos 1.300 milhões apontados por Pedro Nuno Santos”, o ministro
das Infraestruturas.

“O setor da restauração não depende absolutamente em nada da TAP, o setor têxtil de que se fala, o
que vai acontecer com os uniformes, é uma parte irrelevante do negócio desses setores”, diz Carlos
Guimarães Rodrigues.

“Esses setores têm flutuações muito maiores nos negócios de mês para mês e até nesta pandemia, dez
vezes, 20 vezes superiores, do que se a TAP deixasse de comprar os uniformes e os croissants.”

Até nos impostos não é dita toda a verdade, alegam os autores de “Milhões a Voar” (Edições Aletheia). A
maioria do que a TAP paga são impostos sobre o trabalho e esta receita só se perde se os trabalhadores
ficarem no desemprego ou emigrarem.

De todos os argumentos, a importância da companhia aérea na balança comercial é a que mais se
aproxima da realidade. No entanto, só contam metade da história, dizem os autores. Sim, a TAP é uma
das maiores exportadoras nacionais, mas é também das que mais importa, em 2017 ficou na segunda
posição.

“Se só descontarmos o que a TAP importa, os combustíveis que mesmo comprando nacionalmente
grande parte tem conteúdo importado, estamos a falar de um impacto na balança comercial inferior a
1.500 milhões de euros. Aliás, deve estar mais próximo de mil milhões de euros, o que é cerca de um
terço do impacto que normalmente se fala”, explica Guimarães Rodrigues.
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OPÇÃO TURISMO

11/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Serra da Estrela recupera tradições de Natal
Na Serra da Estrela, as festividades alusivas a esta época não esquecem as tradições e a
identidade dos 15 territórios que compõem a Comunidade Intermunicipal das Beiras e
Serra da Estrela (CIM-BSE). Não obstante a actual situação pandémica, existe um
esforço de levar luz, animação e conforto emocional às populações locais e a aos turistas
que se desloquem à Serra nesta altura do ano.

Na Serra da Estrela, as festividades alusivas a esta época não esquecem as tradições e a identidade dos
15 territórios que compõem a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE). Não
obstante a actual situação pandémica, existe um esforço de levar luz, animação e conforto emocional às
populações locais e a aos turistas que se desloquem à Serra nesta altura do ano.

Acima de tudo, pretende-se que o Natal na Serra da Estrela seja vivido com intensidade, segurança e
magia e que seja tão natural quanto possível. Não irá faltar a neve, o conforto da lareira, os produtos
tradicionais, as tradições seculares, a identidade de cada território, os produtos únicos que não podem
deixar de marcar presença numa casa portuguesa, como o Queijo Serra da Estrela DOP, os azeites de
montanha, o burel, a doçaria tradicional, o mel, os frutos secos, o pão, os melhores vinhos do território.
Neste Outono/Inverno, a Serra recebe os primeiros nevões e ‘veste-se’ de branco com todo o seu
esplendor e gáudio de todos aqueles que querem viver o Natal intensamente.

O mote é este: aproveitar esta quadra natalícia para regressar e conhecer as gentes genuínas, a sua
cultura, os seus spas, os hotéis e os espaços de turismo rural e ecológico.

Saboreie o melhor da gastronomia e as histórias que passam de geração em geração. Passeie pela
natureza, respire o ar fresco da serra e sinta as fragâncias da vegetação natural e os aromas que
escapam de cada casa, de cada aldeia, de cada forno comunitário.

Tradições natalícias

Cada tradição tem uma história por trás. E na Serra da Estrela, não vai querer perder uma vírgula de
nenhuma delas. Comece por Seia e encontre uma Aldeia de Cabeça cheia de brilho e cor. Nesta altura, as
casas pitorescas de xisto vestem-se a rigor para o Natal e para receber todos os curiosos. Sempre ao
som das músicas tradicionais desta quadra. Parta à descoberta da Aldeia Viçosa e saboreie uma tradição
que remonta ao século XVII: o Magusto da Velha. Os vinhos e as castanhas são reis e rainhas nesta
quadra e coroam o paladar de quem os visita. Continue a sua viagem, agora pela Guarda. Aqui, durante
esta altura, nasce uma cidade Natal iluminada com várias atividades para pequenos e graúdos. Por fim,
não termine a sua visita sem conhecer o maior presépio natural do país. Descubra-o no Sabugal.
Inúmeras figuras e cenários pensados ao pormenor, exposições, iluminações e decorações naturais.
Tudo isto e muito mais está à sua espera.
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Museus e pontos de interesse

São muitos os espaços que no passado acolheram a história e a cultura. As aldeias dos municípios do
Fundão e da Covilhã ostentam o xisto nas paredes até aos dias de hoje. Celorico da Beira, Seia e
Trancoso receberam o Solar do Queijo da Serra da Estrela, o Museu do Pão e o Museu do Azeite,
respetivamente. E agora, estão prontos para o receber. Percorra vários traços que se interlaçam na
cultura beirã através do Museu dos Lanifícios, do Burel Factory e Ecolã de Manteigas e do Circuito de Arte
Urbana do Fundão. Viaje pela história das Beiras e Serra da Estrela. Embarque no Museu Militar de
Almeida. Continue a jornada pelo Museu dos Descobrimentos de Belmonte e pelo Museu da Guarda.
Descubra a Arte Sacra de Fornos de Algodres, as Muralhas de Pinhel e uma coleção de automóveis em
miniatura estacionada no Museu de Gouveia. Explore os Castelos e as casas brasonadas de Mêda e
Figueira de Castelo Rodrigo. Aqui a história é contada e a cultura é exibida no estado mais puro. Venha
conhecê-las.
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OPÇÃO TURISMO

11/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Marca voco estreia-se no Algarve
Enquanto continua a aumentar o seu portefólio ao nível mundial, a IHG orgulha-se
particularmente de assinar um novo hotel voco, em parceria com a JJW. Com vista para o
Oceano Atlântico na Praia do Ancão, no Algarve, o Apartamento Formosa Park está a
finalizar a sua conversão para ser voco Algarve.

Enquanto continua a aumentar o seu portefólio ao nível mundial, a IHG orgulha-se particularmente de
assinar um novo hotel voco, em parceria com a JJW. Com vista para o Oceano Atlântico na Praia do
Ancão, no Algarve, o Apartamento Formosa Park está a finalizar a sua conversão para ser voco Algarve.

Com inauguração prevista para o início de 2022, o empreendimento vai disponibilizar 61 apartamentos
de um e dois quartos e, ainda, um restaurante e bar.

Recorde-se que em Agosto de 2021, a Vignette Collection tornou-se a sexta marca a juntar-se ao
portfólio da IHG nos últimos quatro anos, totalizando, assim, 17 marcas desdobradas em mais de 6.000
hotéis e 100 países.
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OPÇÃO TURISMO
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TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4
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REACH: -1

Alentejo e Ribatejo optimistas quanto a dormidas no Natal e final
do ano
O presidente da ERT  do Alentejo e do Ribatejo, Vítor Silva, disse em entrevista que as
unidades turísticas do Alentejo estão quase esgotadas para o Natal e Ano Novo e só a
pandemia de covid-19 poderá travar este crescimento, acrescentando que, neste
momento, é que está quase tudo esgotado.

O presidente da ERT do Alentejo e do Ribatejo, Vítor Silva, disse em entrevista que as unidades turísticas
do Alentejo estão quase esgotadas para o Natal e Ano Novo e só a pandemia de covid-19 poderá travar
este crescimento, acrescentando que, neste momento, é que está quase tudo esgotado.

Referindo algumas desistências por motivos vários, o responsável da ERT revela que estas têm sido
supridas por outras reservas, para o mesmo período festivo.

As unidades turísticas da região registam nesta altura um elevado número de reservas, com destaque
para os turismos rurais, espaços onde o risco de ocorrerem desistências de última hora é diminuto.

Não tenho nenhuma bola de cristal, não sei o que se vai passar, mas, se o Natal e o Ano Novo fossem
agora, nestes dias, o Alentejo estava quase a topo, salientou Vítor Silva.

Destacando que se as coisas se mantiverem como estão, não impondo o Governo e a DGS medidas
mais drásticas ligadas à pandemia, o panorama no Alentejo vai ser muito bom, tanto no Natal como na
passagem do ano.

O responsável pela ERT explicou que agora as unidades turísticas da região vivem sobretudo do turismo
nacional.

O presidente da ERT do Alentejo e do Ribatejo destacou ainda que, em tempos de pandemia, tem sido o
turismo nacional a dar uma resposta muito superior à esperada e que tem aguentado muito o turismo
no Alentejo.

De tal modo que, até ao final de Setembro, comparando esses nove meses do ano com os meses
homólogos de 2019, já recuperámos em termos de proveitos em cerca de 84%, fazendo do Alentejo a
região do país que mais recuperou, frisou.
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