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Eurostat: Dormidas em Alojamento local com quebra de quase
50% em 2020 na UE | Ambitur
Em 2020, os hóspedes passaram cerca de 272 milhões de noites em alojamento local na
UE com reservas através da Airbnb, Booking, Expedia ou T ripAdvisor, representando
uma queda de cerca de 47% face a 2019, o ano antes da pandemia, divulgam os dados
do Eurostat.

Em 2020, os hóspedes passaram cerca de 272 milhões de noites em alojamento local na UE com
reservas através da Airbnb, Booking, Expedia ou TripAdvisor, representando uma queda de cerca de 47%
face a 2019, o ano antes da pandemia, divulgam os dados do Eurostat.

Embora as dormidas tenham aumentado ligeiramente em janeiro e fevereiro de 2020, relativamente a
2019, o início dos confinamentos de Covid-10 em março de 2020 parou as viagens turísticas em abril e
maio (-93,2% em abril e -85,6% em maio, face a abril e maio de 2020). Depois de muitos países terem
aliviado as restrições no verão, o número de dormidas recuperou, embora ainda muito abaixo dos níveis
de 2019 (-38,3% em julho e -25,8% em agosto). Contudo, diz o Eurostat, a chegada da segunda vaga
da pandemia no outono/inverno 2020 conduziu a outro forte impacto sobre as reservas para o final do
ano (-71,8% em novembro).

O mercado de alojamento local foi fortemente atingido por toda a Europa, com países como Espanha (-
58,1%) e Itália (-60,2%) a serem mais afetados do que França (-25%) ou Alemanha (-20,6%). Oito
países (República Checa, Grécia, Itália, Chipre, Hungria, Malta, Eslovénia e Islândia) registaram descidas
superiores a 60%.

Os dados regionais revelam que os destinos tradicionais de verão no Mar Mediterrâneo, bem como as
grandes cidades, foram mais afetados do que a média europeia. Grandes destinos turísticos urbanos
como Roma (-78%), Barcelona (-75,6%) ou Praga (-73,5%) perderam cerca de três quartos das
dormidas em 2020.
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A quebra nas dormidas por origem de hóspedes indica que o turismo doméstico apenas caiu
moderadamente (-6,7%), enquanto que o turismo intermacional diminuiu em mais de dois terços. Países
como Espanha, Itália e Croácia, que nos últimos anos tiveram percentagens elevadas de hóspedes
internacionais (67,7%, 74,1% e 95,4%, respetivamente), foram muito mais atingidos do que, por
exemplo, a França ou Alemanha, onde a percentagem de hóspedes internacionais era muito inferior
(42,7% e 36,9%). Nestes países, algumas regiões registaram mesmo um crescimento do número de
dormidas.
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PROVEITOS DO ALOJAMENTO TURÍSTICO EM PORTUGAL AINDA
ESTÃO PELA METADE FACE A 2019
Os proveitos totais do alojamento turístico em Portugal ficaram pelos 1.964,3 milhões de
euros nos primeiros dez meses deste ano, menos 49,1% que no período homólogo de
2019, antes da pandemia, revelou hoje o INE.

Os proveitos totais do alojamento turístico em Portugal ficaram pelos 1.964,3 milhões de euros nos
primeiros dez meses deste ano, menos 49,1% que no período homólogo de 2019, antes da pandemia,
revelou hoje o INE.

Os dados hoje divulgados especificam que os proveitos de aposento também registaram uma quebra
para metade (-49%) do montante de 2019, tendo alcançado os 1.490,8 milhões de euros.

Na comparação com os primeiros dez meses de 2020, ano do início da pandemia a partir de Março, os
proveitos totais e os proveitos de aposento tiveram crescimentos de 45,9% e 47,8%, respectivamente.

No mês de Outubro, os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram
332,9 milhões de euros no total e 245,9 milhões de euros relativamente a aposento, com quebras face
a 2019 de 14,9% e 15,2%, respectivamente.

O INE destaca que “o Algarve concentrou 28,5% dos proveitos totais e 27,0% dos relativos a aposento
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em Outubro, seguindo-se a AM Lisboa (28,2% e 30,3%, pela mesma ordem) e o Norte (15,5% e
15,9%, respetivamente)”.

Em relação a Outubro de 2020, os proveitos mais que duplicaram, com crescimentos de 169,4% no
total e 177,9% relativamente a aposento.

Os dados hoje divulgados também evidenciam que a evolução dos proveitos de Janeiro a Outubro foi
positiva nos três segmentos de alojamento face a 2020, designadamente na hotelaria, nos
estabelecimentos de alojamento local e no turismo no espaço rural e de habitação.

A hotelaria, cujos proveitos totais representaram 85,7% e os proveitos de aposento representaram
84% dos montantes totais, teve aumentos de 45,7% nos proveitos totais e 47,7% nos proveitos de
aposento face os primeiros dez meses de 2020.

Os estabelecimentos de alojamento local (quotas de 8,5% e 10,0%) apresentaram subidas de 47,5% e
51,9%, e o turismo no espaço rural e de habitação (representatividade de 5,8% e 6,1%) registou
aumentos de 47,4% e 42,4%.
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O turismo em Portugal registou uma forte recuperação em
Outubro, ainda assim está abaixo dos níveis de 2019
O turismo em Portugal registou uma forte recuperação em Outubro, ainda assim está
abaixo dos níveis de 2019

O turismo em Portugal registou uma forte recuperação em Outubro, ainda assim está abaixo dos níveis
de 2019
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Empregadores estão otimistas. 52% quer contratar mais em
2022
A projeção para a criação líquida de emprego entre janeiro e março é de 37%, a
estimativa mais elevada desde que o estudo do ManpowerGroup foi lançado em Portugal.

Os empregadores nacionais estão otimistas quanto à criação de emprego no começo de 2022. Mais de
metade (52%) prevê um aumento nas suas contratações durante os próximos três meses, e 34%
admite manter os números atuais. A previsão do “ManpowerGroup Employment Outlook Survey”, que
antecipa uma projeção para a criação líquida de emprego de 37%, para o período de janeiro a março,
reforça uma tendência já verificada nos trimestres anteriores, e é mesmo a estimativa mais elevada
desde que o estudo foi lançado em Portugal, em 2016.

“Os dados deste último ‘ManpowerGroup Employment Outlook Survey’, mostram uma forte tendência
de aumento das contratações e um mercado de trabalho muito robusto no início de 2022. São dados
alinhados com o que observamos no mercado, com a taxa de desemprego a situar-se já em valores
pré-pandemia no terceiro trimestre deste ano, ao atingir os 6,1%, e a taxa de emprego em níveis que
não se registavam desde 2008”, afirma Rui Teixeira, chief operations officer do ManpowerGroup
Portugal, citado em comunicado.

Este otimismo é, no entanto, moderado por níveis de escassez de talento que estão também em
máximos históricos, com 62% dos empregadores nacionais a afirmar ter dificuldade em contratar o
talento de que necessitam.

Noesis abre escritórios na Covilhã e Guarda. Tem 40 ofertas Ler Mais

“Este não é um fenómeno novo. A falta de talento fazia-se já sentir em anos anteriores, mas a
pandemia e as transformações no mundo do trabalho exacerbaram-na, com as empresas a enfrentar
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hoje novos desafios empresariais, que exigem competências técnicas e humanas cada vez mais
especializadas e difíceis de encontrar. Acreditamos que a resposta a este desencontro de talento está
numa mudança de paradigma e no desenvolvimento de estratégias de ‘construção’ de talento. Um
esforço alargado de formação e requalificação dos trabalhadores é a alavanca que permitirá às empresas
aceder ao talento que necessitam para concretizar os seus objetivos de desenvolvimento”, continua Rui
Teixeira.

A falta de talento fazia-se já sentir em anos anteriores, mas a pandemia e as transformações no mundo
do trabalho exacerbaram-na, com as empresas a enfrentar hoje novos desafios empresariais, que
exigem competências técnicas e humanas cada vez mais especializadas e difíceis de encontrar. Rui
Texeira Chief operations officer do ManpowerGroup Portugal

A projeção para a criação líquida de emprego anunciada reflete uma subida de 29 e de 32 pontos
percentuais em relação ao trimestre anterior e ao período homólogo de 2021, traduzindo assim uma
previsão de forte aceleração na tendência de contratação do mercado nacional, aponta o estudo do
ManpowerGroup, que apresenta dados ajustados sazonalmente e revela as conclusões das entrevistas
realizadas a 504 empregadores durante o mês de outubro.

IT, telecomunicações e media no topo

O setor das tecnologias de informação, das telecomunicações e da comunicação e media são os que
apresentam os planos de contratação mais ambiciosas, com uma projeção de 49%. Seguem-se os
setores da banca, finanças, seguros e imobiliário, com uma projeção de 48%, e em crescimento de 43
pontos percentuais face ao período homólogo de 2021, e do comércio grossista e retalhista, com 46%,
e um crescimento de 50 pontos percentuais.

A hotelaria e restauração destaca-se também ao apresentar o maior crescimento com respeito às
perspetivas anunciadas no período homólogo de 2021. Os empregadores deste setor avançam uma
projeção de 39%, numa evolução de 56 pontos percentuais. O setor de outras atividades de produção e
o setor da construção antecipam igualmente mercados de trabalho muito dinâmicos no começo do
próximo ano, com projeções de 39% e 32%, respetivamente.

Por outro lado, ainda que avancem intenções de crescimento das contratações, os setores da educação,
saúde, trabalho social e governamental e das atividades de produção primária preveem um ritmo de
contratação não tão acentuado. Nestes casos, avançam projeções para a criação líquida de emprego de
13% e 16%, respetivamente.

Siemens está a recrutar. Tem mais de 170 vagas Ler Mais

A nível geográfico, apesar de se prever um reforço nas contratações em todas as regiões de Portugal,
durante os próximos três meses, é a região norte que regista a estimativa mais elevada (41%).
Seguem-se a região da Grande Lisboa (34%), o Grande Porto (26%), a região sul (20%) e centro
(17%).

No que toca à dimensão das organizações, são as grandes empresas que preveem um ritmo mais forte
de contratação, com uma projeção para a criação líquida de emprego de 42%. Um valor que que se
assemelha à percentagem prevista nas pequenas empresas (39%) e que se distancia da projeção
avançada para as microempresas (16%).

Vacinação recomendada e modelos híbridos

Já sobre o tema da vacinação, 38% dos empregadores portugueses dizem que irão incentivar ou
recomendar a vacinação, sem, no entanto, exigi-la. Ao mesmo tempo, alguns empregadores assumem
uma posição mais coerciva, afirmando que irão solicitar a dupla vacinação e o respetivo comprovativo
aos seus colaboradores.

“Os planos quanto à vacinação incluem ainda alternativas como a exigência de prova de dupla vacinação
para algumas funções, mas não para todas, indicada por 11% dos empregadores, ou ainda a aposta em
incentivos para encorajar a vacinação, referida por outros 8%”, conclui o estudo.
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Finalmente, 20% das empresas indicam ainda não ter nenhum plano para introduzir uma política fixa de
vacinação dos seus colaboradores, deixando claro que essa é uma decisão individual, enquanto 7%
indicam já vir a requerer prova de dupla vacinação e, ainda, da dose de reforço.

Relativamente aos modelos de trabalho a adotar para os próximos três meses, na maioria das funções
os modelos remotos ou híbridos, analisados em conjunto, já representam um peso superior ao dos
modelos presenciais. A exceção a esta regra encontra-se nas funções de produção e indústria, onde
69% dos empregadores afirma que o modelo predominante será o presencial, bem como nas funções
de atendimento, vendas e front-office, onde a percentagem é de 58%.

No extremo oposto encontram-se as funções financeiras e de contabilidade, de recursos humanos e de
apoio administrativo, onde a percentagem de trabalho a ser realizado em modo híbrido e remoto já
representa 53%, 51% e 50% respetivamente. E, sem grande surpresa, as funções de tecnologia são as
que apresentam uma maior percentagem de empregadores a preferir o modelo remoto.

Empresas apertam regras mas mantêm modelos híbridos Ler Mais
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Promoção turística do Algarve tem que ser focada muito nas
novas tecnologias
Hélder Martins, antigo presidente da Região de T urismo do Algarve (RT A) será candidato
a presidente da direção da Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do
Algarve (AHETA).

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

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

Como candidato à presidente da direção da AHETA o Opção Turismo trocou algumas impressões com
Hélder Martins. 

Quais as principais razões que o levam a apresentar a sua candidatura à presidência da AHETA?

 – Em primeiro lugar a minha decisão teve a ver com um convite da maioria esmagadora dos membros
dos actuais corpos sociais da AHETA e de muitos outros associados que, tentando dar um novo rumo à
associação, procuraram uma pessoa geradora de consenso, tendo o meu nome sido apontado para
uma possível candidatura, o que muito me honra.

Este facto conjugado com a minha total disponibilidade, uma vez que de momento o meu hotel é gerido
pela minha filha, e com a vontade forte de liderar aquela a maior associação representativa do sector do
Turismo no Algarve, levou-me a aceitar esse desafio.

As razões não são uma condição suficiente para assumir a presidência da AHETA. Que outros apoios tem
para avançar com a candidatura?

Hélder Martins – Tenho tentado o contacto com todos os associados, mas, lamentavelmente, ainda hoje
não conheço a listagem dos associados nem tenho os seus contactos, enquanto que o ainda presidente
faz contactos, a toda a hora, usando e abusando dos meios da AHETA. Aliás, esses contactos
começaram há meses, dizendo que existiria apenas uma lista única e de consenso conseguindo desta
forma a aceitação de alguns associados a integrarem a sua lista ou a passarem-lhe procurações para
votar em nome dessas empresas associadas.

O que espero conseguir é que todos conheçam o nosso programa, que será divulgado muito em breve,
bem como a nossas listas candidatas e que entendam a diferença que podemos fazer na gestão e
credibilização da associação. A perda de associados tem sido uma constante neste último mandato,
precisamente porque os empresários não se revêm na actual gestão da associação e procuram outras
associações que possam representar melhor os seus interesses.

Muitos já nos manifestaram a disponibilidade de voltarem a ser associados da AHETA desde que esta
passe a ser representativa do sector a nível regional e nacional. Um dos nossos objectivos para o
próximo mandato é um aumento muito significativo do número de sócios.

Tenho apoio de grupos hoteleiros, médios e pequenos empresários, como eu, que apenas pretendem
que a sua voz seja ouvida e os seus interesses sejam defendidos. No entanto a maioria dos membros
das listas são empresas algarvias de pequena e média dimensão.

Tenho recolhido um vasto leque de apoios de importantes personalidades da área do turismo, de
entidades oficiais, e de personalidades que marcaram o turismo no Algarve.

Hélder Martins -Já temos a equipa praticamente fechada, no entanto, estamos à espera de conseguir
conhecer a listagem de associados para poder preencher os poucos lugares ainda em aberto e garantir
uma abrangência territorial e sectorial. Dentro de poucos dias devemos entregar essas listas ao
presidente da assembleia geral.

– Considera que a experiência adquirida ao longo da sua vida dedicada ao turismo poderá ser um activo
para conseguir ser eleito?

Hélder Martins – Não tenho a menor dúvida. Passei pela maioria das áreas de actividade no turismo, e
tenho a experiência vivida do que é pagar impostos, salários e assumir todas as responsabilidades de
gestão de empresas turísticas. No entanto este não é um projecto de um homem só. Também aí
queremos fazer a diferença. Por isso apresentaremos uma equipa composta por proprietários,
administradores e gerentes de empresas e, através dos contributos de cada um, conseguiremos dar vida
nova à AHETA.

– Quais os principais problemas que afectam os empresários da região?

Hélder Martins -Temos de ter sempre presente o facto de as empresas terem as suas tesourarias em
pressão extrema há anos e que seria importante a saída desta crise ser acompanhada de uma
renovação, remodelação e modernização das unidades hoteleiras e empreendimentos turísticos. A perda
de competitividade não pode ser uma realidade e só o conseguiremos fazer com apoios aos
investimentos de renovação e melhoramento dos nossos empreendimentos. Acredito que este será
mesmo um desafio e era importante que o PRR não fosse todo para o Estado.
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– Em seu entender quais são os principais desafios que se põem agora, no período pós-pandémico,
às empresas turísticas?

Hélder Martins – Em primeiro lugar há que consolidar a imagem do Algarve enquanto principal destino
turístico de Portugal, onde se pagam mais impostos, geram mais empregos e onde, para além do sol e
praia, turismo residencial, golfe, animação, etc… somos um dos melhores destinos do mundo.

Essa imagem tem que chegar aos potenciais clientes através de campanhas intensas e objectivas de
promoção turística.

A questão da segurança, essencialmente na saúde é vital e, o que nos ajudaria ter o Hospital Central do
Algarve já em actividade!

Há questões vitais para o turismo como a elevada carga fiscal, a necessidade de mais formação
profissional e a retenção de quadros na actividade turística através de melhores condições de
remuneração. Para isso é necessário que as empresas estejam sólidas financeiramente.

Tendo em consideração o difícil período vivido ultimamente, deveria o Governo ter em consideração um
alívio fiscal por forma a permitir um equilíbrio financeiro das empresas. Não podemos permitir que
continuemos a ter empresários em graves dificuldades económicas, resultado da crise pandémica.

Para o Algarve persistem questões da mais elevada importância como a TAP que, com o dinheiro de
todos, incluindo dos algarvios, continua a esquecer-nos como destino. As necessidades de mobilidade
nomeadamente através de uma boa e eficaz rede ferroviária electrificada que possa atravessar o Algarve
com ligação ao aeroporto; a sinalética; as elevadas portagens na A22 que continuam a ser castradoras
da actividade económica do Algarve, enfim um vasto conjunto de questões que a devem na agenda
diária da AHETA.

Numa entrevista ao Opção Turismo afirmou que “só com a criação de actividades e negócios no interior
do Algarve, para gerar emprego, se combate a desertificação. Tudo o resto são conversas”. Como
presidente da AHETA como poderá contextualizar isso?

Hélder Martins – Sempre fui um defensor de um Algarve com uma oferta com distribuição geográfica
equilibrada. É evidente que o interior não poderá ser alternativa ao litoral, mas sim complementar. Se
queremos travar a desertificação do interior é vital que haja actividade económica nessas zonas e que
não sejam apenas dormitórios. Se as pessoas também trabalharem no interior irão lá fixar-se, os seus
filhos frequentarão as creches, as escolas, e haverá “vida” nessas zonas. Também no turismo felizmente
vão aparecendo alguns projectos que dinamizam a economia e criam postos de trabalho.

– Considera que a promoção do Algarve está a ser aquilo que o Algarve precisa agora? Porquê?

Hélder Martins – Está longe de ser o necessário. As restrições às viagens aéreas deixaram o país em
geral e o Algarve em particular mais dependente dos mercados de proximidade, nomeadamente do
mercado interno e do mercado espanhol, onde a promoção do destino, sofre com as limitações
financeiras que as entidades responsáveis enfrentam.

Enquanto não conseguirmos uma promoção forte e de proximidade, os outros destinos nacionais
continuam activos e a desviar potenciais turistas do Algarve para outras regiões. Devemos contar com
uma equipa de promoção profissionalizada e proactiva, e com meios para disputar o mercado interno de
igual para igual com as outras regiões que têm apresentado outros argumentos.

Por outro lado, considero que o Algarve deveria ser alvo de um “pacote especial de promoção”. Isto é,
de um reforço financeiro para que as entidades que promovem a região possam ter melhores meios de
nos representar lá fora. É sabido que os orçamentos de promoção turística para o Algarve, são
demasiado baixos para as nossas necessidades. Assim, deveria o Turismo de Portugal dotar o Algarve de
um ‘budget’ para os próximos três anos que permitisse chegar aos consumidores individuais e apoio a
operadores que apostem na região, para que o Algarve continue a estar na mente dos consumidores.

Como sabemos “quem não aparece, esquece” e, numa altura que os destinos concorrentes do Algarve
dispõem de orçamentos de promoção extraordinários, não poderemos perder a corrida.

– Em seu entender em que deveria assentar a promoção turística do Algarve?

Hélder Martins – A promoção turística, na actualidade, tem que ser focada muito nas novas tecnologias.
Sabemos que muitos dos clientes que viajam preferem hoje organizar as suas ferias de forma
independente por isso temos que estar tecnologicamente aptos a esse tipo de negócio. No entanto as
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companhias de aviação, os operadores, mesmo os mais convencionais não podem ser descurados.
Portanto temos que mostrar de forma clara o que nos diferencia, as nossas vantagens de um destino
seguro, de qualidade e acessível a todas as bolsas.

Deveremos incrementar as parceiras entre as empresas e as entidades de promoção turística no sentido
de reforçar os orçamentos, através do contributo dos privados.

Quanto aos produtos, há que requalificar urgentemente o Sol e Mar. Não podemos iludir apenas com
distinções internacionais de Melhor Destino de Praia, quando sabemos que faltam passadeiras para
aceder ao areal, que não há casas de banho de serviço, suficientes, nem lava-pés ou chuveiros, que o
estacionamento é desordenado e nalguns casos os areais não são limpos… Este é o produto estrela da
região e não há um plano para requalificá-lo, pelo que temos de envolver tanto os hoteleiros como as
autarquias e demais entidades neste desígnio.

Nos nossos objectivos deve estar também o crescimento sustentado no turismo de negócios, turismo
de saúde, turismo desportivo, produtos que garantem uma maior abrangência do destino e ajudam a
combater na luta contra a sazonalidade.

E se realmente queremos apostar na sustentabilidade do destino, então temos de desenvolver a oferta
de Turismo de Natureza, apostar nos produtos da gastronomia e vinhos locais, no Turismo Cultural
dinamizado também com recursos às tradições regionais…

– E, finalmente, considera ser útil que o presidente da RTA assuma também o cargo de presidente da
ATA? Porquê?

Hélder Martins – Penso que, quer seja o presidente da RTA ou seja um elemento oriundo do sector
privado, o importante é que seja competente e que a equipa que o rodeia tome as decisões corretas no
sentido de termos mais e melhor promoção. Como sabe enquanto fui presidente da RTA era por força
dos estatutos quem presidia á ATA. Mais tarde os empresários exigiram que fosse um privado que
presidisse à ATA. E agora, mais recentemente, os mesmos empresários quiseram que voltasse a ser o
presidente da RTA o líder da ATA. Assim, não me parece que a questão mais importante seja de onde
vem o presidente, mas sim a sua capacidade de trabalho e a composição da equipa que deve ser
abrangente e experiente para que se tomem as melhores decisões.

Luís de Magalhães

Link Notícia
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Estrangeiros residentes em Portugal aumentaram 40% desde
2011
Dados preliminares do Censos 2021 mostram que Odemira foi o concelho com maior
aumento populacional da última década. Um quarto dos agregados tem apenas uma
pessoa.

Os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) já têm dado conta do crescimento da população
estrangeira residente em Portugal, mas agora o Censos 2021 confirma-o: entre 2011 e 2021 aumentou
40%, atingindo agora as 555.299 pessoas. Este valor representa 5,4% do total da população, quando
em 2011 era 3,7%. Dos estrangeiros, 452.231 são de um país exterior à União Europeia, ou seja,
81,4%.

Em termos de regiões é no Algarve e na Área Metropolitana de Lisboa (AML) que a percentagem de
estrangeiros é maior: representam 14,7% e 8,9% da população, respectivamente. Em 2011 essa
percentagem era de 11,6% no Algarve e de 7,2% na AML. Porém, numa análise mais desagregada, a
nível municipal é em Odemira (28,6%), Alzejur (26,3%), Vila do Bispo (26,1%) Lagos (23,4%) e
Albufeira (20,4%) onde se concentram as maiores proporções de estrangeiros, mais até do que na
capital onde essa percentagem é de pouco mais de 10%.

Segundo os Resultados Provisórios dos Censos 2021, que acabam de ser publicados depois de em Junho
se terem divulgado os preliminares, viviam em Portugal no dia do Censos, a 19 de Abril de 2021,
10.344.802 pessoas, das quais 4.921.170 eram homens e 5.423.632 mulheres. Nos últimos 10 anos a
população portuguesa diminuiu, portanto, 2,1%. Só o Algarve e a Área Metropolitana de Lisboa é que
registaram um aumento da população, em 3,7% e 1,7%, respectivamente. Ao nível municipal?, Odemira
(13,5%) e Mafra (12,8%) foram os municípios que tiveram os maiores aumentos de população em
termos relativos.

Em 10 anos houve um aumento significativo do nível de escolaridade da população, com mais gente com
ensino superior e com o ensino secundário e pós secundário: há 1,8 milhões, ou seja, 17,4% da
população, de licenciados, superior aos 11,8% em 2011 e aos 7,2% em 2001. Subiu também a
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população com o ensino secundário e pós secundário: de 14,2% para 21,3%. Entretanto, 13,7% da
população não tem nenhum nível de ensino completo, 21,4% da população tem o ensino básico, e
10,7% e 15,5% tem o 2º e o 3º ciclo, respectivamente.

Nos agregados domésticos o grande aumento, de 18,6%, foi no número de pessoas que vivem sozinhas
representando quase um quarto do total; por outro lado, 33,3% dos agregados têm duas pessoas. Com
estes dados, naturalmente os agregados maiores perderam expressão: os que têm quatro pessoas
representam 14,7% e os que têm cinco pessoas apenas 5,6% (eram 16,6% e 6,5% em 2011,
respectivamente). É na Área Metropolitana de Lisboa que se concentra a maior percentagem dos
agregados domésticos com uma pessoa (28,2%).

Estes dados podem reflectir o facto de, como provisoriamente apurado, cerca de 43,4% da população
ser solteira, os casados representarem 41,1% e os divorciados e viúvos 8% e 7,5%, respectivamente
(pela primeira vez os divorciados superaram os viúvos).

O destaque do Censos sublinha ainda que as alterações nos agregados domésticos serão um reflexo das
mudanças de padrões de fecundidade, nupcialidade e divorcialidade.

Houve ainda mudanças na proporção da população masculina (4. 921.170) e a população feminina
(5.423.632), ou seja, a relação de masculinidade é de 90,7 homens por 100 mulheres, o que mostra
“um maior desequilíbrio entre os volumes populacionais dos dois sexos” em dez anos, pois em 2011
esta relação era de 91,5 homens por 100 mulheres. E como se distribui, por faixas, etárias, esta
população? Entre os 0 e os 14 anos e os 15 e os 24 anos há mais pessoas do sexo masculino, mas
acima dos 65 anos o número de homens é significativamente inferior.
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“É urgente que os apoios ao turismo cheguem às empre
FRANCISCO CALHEIROS, PRESIDENTE DA CTP, AFIRMA
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Financiamento europeu tem de ser melhor orientado às empresas
O apoio financeiro da União Europeia ao Turismo atinge 1,4 biliões de euros.
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Covid-19: França não vai impor testes PCR aos países da UE
Governo francês proíbe entrada de turistas britânicos no país. Viagens serão
inspecionadas a partir de sábado.

No final da reunião com o Conselho Europeu, Emmanuel Macron esclarece que a França não vai impor
testes PCR à covid-19 aos países da União Europeia. Contudo, o primeiro-ministro francês avisa que as
restrições à entrada no país serão impostas aos "terceiros países, quando forem classificados nas
categorias que impõem esse teste".

O Governo francês proibiu na quinta-feira a entrada de turistas britânicos no país, devido à rápida
propagação da nova variante Ómicron. Apenas estão autorizadas as viagens essenciais e com testes
PCR com menos de 24 horas.

As viagens do Reino Unido para França serão "severamente inspecionadas" a partir de sábado.

19/57



CNN PORTUGAL

16/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Covid-19: multados mais de 1.200 passageiros e 36 companhias
aéreas em duas semanas de restrições
Números avançados esta quinta-feira pela ministra de Estado e da Presidência Mariana
Vieira da Silva

Mais de 1.200 passageiros tentaram entrar no país sem teste negativo ao vírus SARS-CoV-2 e 36
companhias aéreas foram multadas entre 1 e 15 de dezembro, revelou esta quinta-feira a ministra de
Estado e da Presidência

“Entre 1 e 15 de dezembro entraram no país sem teste, ou seja, o número de autos de
contraordenação é de 1.274 e estão envolvidas 36 companhias”, precisou Mariana Vieira da Silva, na
conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.

Desde 1 de dezembro todos os passageiros que cheguem a Portugal por via área são obrigados a
apresentar teste negativo ou certificado de recuperação no desembarque.

Estão isentos da obrigatoriedade de testes, PCR ou rápido, os passageiros de voos domésticos, os
menores de 12 anos e as tripulações.

As companhias aéreas que transportem passageiros sem teste negativo incorrem numa multa entre
20.000 e 40.000 euros por passageiro e os viajantes são também alvo de uma contraordenação por
não apresentarem teste à chegada, que pode ter multa entre os 300 e os 800 euros.

A covid-19 provocou pelo menos 5.328.762 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia,
segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.717 pessoas e foram contabilizados 1.211.130 casos
de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.
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Uma nova variante, a Ómicron, classificada como “preocupante” pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o
alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 77 países de todos os continentes,
incluindo Portugal.
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Estratégia de preços da TAP arrisca desviar turistas para fora de
Lisboa e Porto
Em muitos voos, a T AP está a cobrar mais quando o destino final é Lisboa ou Porto do que
quando as duas cidades são utilizadas como “stopover” para outros destinos. Estratégia
está a afastar turistas, criticam especialistas do sector
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Produção automóvel nacional cresce 6,1% | Programa
Transformar Turismo com dotação de 20 milhões de euros
A produção automóvel nacional registou um crescimento de 6,1%, nos 11 primeiros
meses, o que se traduziu em cerca de 266 063 veículos, face a igual período do ano
passado | O  Governo anunciou o programa T ransformar T urismo, que conta com uma
dotação inicial de 20 milhões de euros.
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Sustentabilidade no turismo vai estar em debate na JE TV
Sector do turismo está a transformar-se para dar resposta aos desafios para cumrpir
objetivos de sustentabilidade já em 2023.

28/57



VIDA ECONÓMICA

17/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

Diplomatas da América do Sul e Caraíbas avaliam potencial do
turismo no Centro de Portugal
Uma delegação do IPDAL - Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas
deslocou-se à Associação Industrial do Distrito de Aveiro, onde participou num Fórum
Empresarial Regional, e ao Hotel Montebelo Vista Alegre, onde teve lugar um Jantar
Diplomático, que contou também com a presença de Pedro Machado, presidente da
T urismo Centro de Portugal e da Agência Regional de Promoção T urística Centro de
Portugal.
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O Algarve ganhou o prémio de melhor destino de praia e a
Madeira a melhor ilha para passar férias
Entrevista com João Fernandes

Portugal venceu doze Óscares mundiais do turismo World Travel Awards. O Algarve ganhou o prémio de
melhor destino de praia e a Madeira, melhor ilha para passar férias foram também distinguidos outros
locais portugueses como os passadiços do Paiva que receberam o prémio de melhor atração de turismo
e aventura também a TAP saiu premiada desta edição dos Óscares do turismo, a companhia aérea
arrecadou dois prémios de empresa líder em voos para a América do Sul e para África. Este ano Portugal
perdeu para as Maldivas o prémio de melhor destino de férias do mundo, distinção que era portuguesa
há já três anos consecutivos. João Fernandes, o presidente da Associação de Turismo do Algarve é
convidado do trezentos e sessenta junta-se a nós através dos estúdios em Faro, boa noite obrigada por
estar connosco. O Algarve repete a cria aqui este este prémio, mas pergunto-lhe até que ponto é que
este prémio vai puxar pelo Algarve que tem sofrido bastante nestes últimos anos. Boa noite, Maria Nobre
e obrigado pelo convite à RTP, de facto, é já o segundo ano consecutivo que temos esta distinção de
melhor destino de praia do mundo. Éramos anteriormente recordistas na distinção de melhor destino de
praia da Europa, mas penso que a própria pandemia e a aposta que desenvolvemos enquanto país e no
caso em concreto na época balnear no Algarve. Na segurança na implementação de protocolos
sanitários bastante rigorosos de termos sido a primeira região do mundo a publicar o manual de boas
práticas para o covid ter sido aqui que nasceu a própria legislação a implementar em termos de regras de
segurança para a pandemia para que vigora ainda hoje em Portugal terá obviamente também pesado a
crescer, naturalmente, àquilo que são os os atributos naturais. A qualidade dos equipamentos e,
sobretudo também é boa a temperança de quem acolhe quem nos visita e isto é extremamente
importante na medida em que é e que são chamados Óscares do turismo, estes prémios dos World
Travel Awards e que percorrem o mundo a divulgar a qualidade do destino e, portanto, obviamente que
tem sempre um impacto muito relevante do ponto de vista da promoção do destino, mas, por outro
lado, é também um tónico que nos revigora face às dificuldades que todos os destinos turísticos a nível
mundial tem passado nos últimos dois anos, saíram recentemente, os dados do do INE de Outubro e,
apesar do desempenho acima da média, do Algarve, acima da média nacional, a verdade é que ainda
assim em valores acumulados mesmo este ano ainda estamos a A quarenta por cento daquilo que foi
em termos de proveitos, o ano de dois mil e dezanove e, portanto, este prémio são também como um
tónico para esta resistência e como uma responsabilidade para mantermos a melhorarmos a qualidade
do futuro. Como é que será a passagem do ano, a verdade é que a variante American a econ Ó micron
tem vindo a par há, de facto, muitos alertas, muitos apelos a que as pessoas não não tem um ar se não
se juntem à família sequer Natal, portanto, a passagem de ano também parece estar um bocadinho
comprometida e é também uma das alturas fortes do Algarve, coisa que são as perspetivas para esta
passagem do ano. As perspetivas, apesar de tudo, são boas. Até aqui. O o nós temos um bom nível de
reservas para as unidades hoteleiras que estão abertas os bares, os restaurantes que mantêm a sua
capacidade não há qualquer restrição, quer a capacidade que eram os horários e, portanto, estão
funcionais estão a desenvolver os seus programas, obviamente com protocolos sanitários apertados
para que toda a gente o possa fazer em segurança a um bom nível de procura, houve pontualmente
alguns cancelamentos que são compensados por novas reservas e a até a oportunidade de entre no
período após a passagem do ano entre dois a nove de Dezembro de prolongamento da estadia, uma
vez que se conjuga para um lado. O interregno do período escolar. Portanto, o calendário escolar não
vigora durante esse período e portanto, famílias que têm filhos a cargo têm possibilidade de estar fora da
sua residência habitual e, por outro lado, há também a obrigatoriedade do teletrabalho. E o Algarve tem
excelentes condições para o trabalho à distância e tem havido muitas reservas para essa semana de
contenção. Tem havido algumas reservas peça semana também não se não tão concentradas como
aquelas que acontecem na passagem de ano há também um outro fenómeno de há uns anos a esta
parte que em muitas famílias, acabam por se deslocar em conjunto para o Algarve para passar aqui
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também a consoada no conforto dos hotéis de uma moradia que alugou. No no fundo, também
aproveitando o bom clima este Verão tardio de que temos beneficiado. E olhando para para para são
sobretudo portugueses que fazem essas reservas. Os estrangeiros continuam um bocadinho mais
afastados do Algarve. A questão é continuam a ser os portugueses a salvar o turismo nacional. Sim,
também o margem do ano. De facto, não há dúvida que em dois mil e vinte em dois mil e vinte e um pai,
o Algarve há quarenta anos seguidos que é o principal destino turístico dos portugueses. Em Portugal,
mas de qualquer forma, de facto, quer no período do Pico do Verão, quer na passagem do ano, a grande
procura sempre foram os portugueses e continua a sê-lo. Na passagem do ano juntou-se também
muitos espanhóis, sobretudo da Andaluzia e da Estremadura, mas também da Galiza. Os galegos têm
um bocadinho uma afinidade com o Algarve, como os nossos compatriotas do Norte de Portugal,
portanto, há muitas gerações que se deslocam no Verão e na passagem do ano para o Algarve e este
ano não será exceção agora aguardamos, naturalmente pelas medidas de segurança e que que já estão
em vigor, mas que possam vir a ser implementadas no futuro, estaremos preparados para garantir
segurança a toda a gente, aliás, as próprias autarquias. Recusaram desenvolver eventos que se davam
em grandes espaços abertos onde não era possível controlar o acesso já com uma medida de
segurança, mas relembro que hotéis restaurantes, bares discotecas estão a funcionar sem restrições de
horários e e com todas as condições, naturalmente, sanitárias para que possamos estar juntos, mas em
segurança. Falava da dos turistas estrangeiros a pergunta em relação aos britânicos, sobretudo numa
altura em que o Reino Unido começa a estar no olho do furacão da nova variante omicron com casos
até maiores do que no pico da da pandemia com noventa mil casos por dia. Bem como é sabido, os
britânicos tiveram uma forte procura a partir de meados de Setembro, onde, no fundo também o
Governo britânico retirou as restrições que tinha de viagem para para Portugal e esse período coincidiu
também com a época do Alto do Golfo e, portanto, entre meados de Setembro e o fim de Novembro,
houve uma forte procura britânica com muitos voos, oriundos de várias regiões do Reino Unido, mas,
obviamente que neste período de Dezembro. Já é o pico da época baixa e habitualmente o grande
período de procura exatamente a passagem de ano que é marcadamente, na numa altura em que os
portugueses se deslocam e não tanto os britânicos, os alemães holandeses e irlandeses aqui neste caso,
sempre foram os portugueses e espanhóis e o grande contingente procura que faz a festa e que
convive. Também aqui no Algarve. Fernando, muito obrigada por ter estado connosco, boa noite e muito
obrigado.
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Algarve volta a ser o Melhor Destino de Praia do Mundo
O Algarve foi distinguido, pela segundo ano consecutivo, como o “Melhor Destino de Praia
do Mundo” na grande final dos World Travel Awards 2021

 

O Algarve foi distinguido, pela segundo ano consecutivo, como o
“Melhor Destino de Praia do Mundo” na grande final dos World
Travel Awards 2021, uma iniciativa que, anualmente, premeia os
melhores exemplos na indu´stria do turismo e das viagens, em
diversas categorias.
O prémio, anunciado na passada quinta-feira, dia 16, deu ao Algarve a vitória entre uma lista de 20
nomeados, entre os quais Cancu´n (Me´xico), Jamaica, Maldivas, Taila^ndia ou Zanzibar, entre outros.

Esta conquista surge poucos meses após o Algarve ter recebido a mesma distinção a nível europeu. João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, congratula-se por mais este prémio, que confirma a região
como um destino cujo papel e relevância a nível global são hoje inquestionáveis. “Numa altura
preponderante como esta, em que se prepara a retoma do setor do turismo, é um orgulho imenso e
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também uma responsabilidade acrescida. Uma distinção que se deve não só aos inegáveis atributos
naturais, como ao fruto do trabalho das mulheres e dos homens que todos os dias contribuem para a
qualidade do Turismo no Algarve”, afirma.

Como um dos efeitos da pandemia, as pessoas tendem hoje a ser mais exigentes no momento de
viajar, optando por destinos que lhes proporcionem maior segurança, confiança e uma oferta
diferenciadora e de qualidade. “Sendo um selo de prestígio reconhecido a nível mundial, este prémio vem
assim reforçar o valor acrescentado do Algarve, enquanto destino capaz de garantir uma resposta à
altura dos padrões de exigência definidos pelo turista atual”, explica João Fernandes.

(Link)
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Algarve continua a ser o Melhor Destino de Praia do Mundo
Depois da distinc ̧ão a niv́el europeu, a região recebe agora o reconhecimento mundial,
tendo sido vencedora de uma lista de 20 nomeados, concorrendo, lado a lado, com outros
destinos de praia de renome mundial, como Cancún (México), Jamaica, Maldivas,
T ailândia ou Zanzibar.
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O Algarve foi distinguido, pela segundo ano consecutivo, como o “Melhor Destino de Praia do
Mundo”. O pre´mio foi esta quinta-feira anunciado, na edic¸a~o de 2021 da Grande Final dos
World Travel Awards, uma iniciativa que, todos os anos, destaca os melhores exemplos na indu
´stria do turismo e das viagens, em diversas categorias.

Reunindo a prefere^ncia dos principais lí deres da indu´stria de turismo e viagens de todo o mundo, que
votaram para premiar a melhor oferta turí stica a ní vel global, o Algarve foi o vencedor de uma lista de
20 nomeados, concorrendo, lado a lado, com outros destinos de praia de renome mundial, como Cancu
´n (Me´xico), Jamaica, Maldivas, Taila^ndia ou Zanzibar, entre outros.

Esta conquista surge poucos meses após o Algarve ter recebido a mesma distinção a nível europeu. João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, congratula-se por mais este prémio, que confirma a região
como um destino cujo papel e relevância a nível global são hoje inquestionáveis. “Numa altura
preponderante como esta, em que se prepara a retoma do setor do turismo, é um orgulho imenso e
também uma responsabilidade acrescida. Uma distinção que se deve não só aos inegáveis atributos
naturais, como ao fruto do trabalho das mulheres e dos homens que todos os dias contribuem para a
qualidade do Turismo no Algarve”, afirma.

Como um dos efeitos da pandemia, as pessoas tendem hoje a ser mais exigentes no momento de
viajar, optando por destinos que lhes proporcionem maior segurança, confiança e uma oferta
diferenciadora e de qualidade. “Sendo um selo de prestígio reconhecido a nível mundial, este prémio vem
assim reforçar o valor acrescentado do Algarve, enquanto destino capaz de garantir uma resposta à
altura dos padrões de exigência definidos pelo turista atual”, explica João Fernandes.
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Algarve repete triunfo nos World Travel Awards
O Algarve conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o prémio de «Melhor Destino de
Praia do Mundo», no âmbito dos World Travel Awards, anunciados na quarta-feira.

 

O Algarve conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o prémio de «Melhor Destino de Praia do Mundo»,
no âmbito dos World Travel Awards, anunciados na quarta-feira.

A região algarvia já tinha sido coroada com a mesma distinção em 2020 e fez agora o “bis”, o que não
acontecia nesta categoria desde 2015 e 2016, então com as Maldivas.

Recorde-se, o Algarve também somou, nos dois últimos anos, o prémio de «Melhor Destino de Praia da
Europa», atribuído pela mesma organização.

Na edição de 2021 dos World Travel Awards, a região teve mais um vencedor: o hotel Conrad Algarve
conquistou a categoria de «Melhor Resort de Lazer de Luxo do Mundo».

(Link)
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Algarve eleito melhor destino de praia do mundo pelo segundo
ano consecutivo
A região do Algarve foi eleita o melhor destino de praia do mundo pelo segundo ano
consecutivo, poucos meses depois de ter sido distinguida com o mesmo prémio a nível
europeu.

Depois da distinção a nível europeu, o Algarve foi agora eleito o melhor destino de praia do mundo. É
o segundo ano consecutivo que a região recebe este prémio, anunciado na quinta-feira na final da
edição de 2021 dos World Travel Awards.

A iniciativa destaca, anualmente, as melhores ofertas globais nos setores do turismo e das viagens, em
diversas categorias, e elegeu o Algarve entre uma lista de 20 nomeados, tais como a cidade
mexicana de Cancu´n, a Jamaica, o arquipélago das Maldivas, a Taila^ndia ou Zanzibar, um arquipélago
da Tanzânia. Esta conquista surge poucos meses após o Algarve ter recebido a mesma distinção a nível
europeu.

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, considera que este prémio confirma a região
como um destino cujo papel e relevância a nível global são hoje inquestionáveis. “Numa altura
preponderante como esta, em que se prepara a retoma do setor do turismo, é um orgulho imenso e
também uma responsabilidade acrescida”, afirma, em comunicado, acrescentando tratar-se de uma
distinção que se deve não só aos “inegáveis atributos naturais”, como é também fruto do
trabalho das pessoas “que todos os dias contribuem para a qualidade do turismo no Algarve”.

Uma das consequências da pandemia de Covid-19 é a maior exigência dos turistas no momento de
viajar, procurando destinos que lhes proporcionem maior segurança, confiança e uma oferta
diferenciadora e de qualidade. “Sendo um selo de prestígio reconhecido a nível mundial, este prémio vem,
assim, reforçar o valor acrescentado do Algarve, enquanto destino capaz de garantir uma
resposta à altura dos padrões de exigência definidos pelo turista atual“, explica João Fernandes.

(Link)
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Algarve é o melhor destino de praia do mundo pela segunda vez
consecutiva
O Algarve foi distinguido, pela segundo ano consecutivo, como o “Melhor Destino de Praia
do Mundo”.

 

O Algarve foi distinguido, pela segundo ano consecutivo, como o “Melhor Destino de Praia do Mundo”.
Este prémio foi ontem anunciado, na edição de 2021 da Grande Final dos World Travel Awards, uma
iniciativa que, todos os anos, destaca os melhores exemplos na indústria do turismo e das viagens, em
diversas categorias.
 Reunindo a preferência dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo, que
votaram para premiar a melhor oferta turística a nível global, o Algarve foi o vencedor de uma lista de 20
nomeados, concorrendo, lado a lado, com outros destinos de praia de renome mundial, como Cancún
(México), Jamaica, Maldivas, Tailândia ou Zanzibar, entre outros.
 Esta conquista surge poucos meses após o Algarve ter recebido a mesma distinção a nível europeu.
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, congratula-se por mais este prémio, que confirma a
região como um destino cujo papel e relevância a nível global são hoje inquestionáveis. “Numa altura
preponderante como esta, em que se prepara a retoma do setor do turismo, é um orgulho
imenso e também uma responsabilidade acrescida. Uma distinção que se deve não só aos
inegáveis atributos naturais, como ao fruto do trabalho das mulheres e dos homens que todos
os dias contribuem para a qualidade do Turismo no Algarve”, afirma.

Como um dos efeitos da pandemia, as pessoas tendem hoje a ser mais exigentes no momento de
viajar, optando por destinos que lhes proporcionem maior segurança, confiança e uma oferta
diferenciadora e de qualidade. “Sendo um selo de prestígio reconhecido a nível mundial, este
prémio vem assim reforçar o valor acrescentado do Algarve, enquanto destino capaz de
garantir uma resposta à altura dos padrões de exigência definidos pelo turista atual”, explica
João Fernandes.

(Link)
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Algarve novamente eleito Melhor Destino de Praia do Mundo
O Algarve foi distinguido, pelo segundo ano consecutivo, como «Melhor Destino de Praia
do Mundo»

 

O Algarve foi distinguido, pelo segundo ano consecutivo, como «Melhor Destino de Praia do Mundo», na
Grande Final dos World Travel Awards que aconteceu a 16 de dezembro, uma iniciativa que todos os
anos destaca os melhores exemplos na indústria do turismo e das viagens, em diversas categorias.
Reunindo a preferência dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo, que
votaram para premiar a melhor oferta turística a nível global, o Algarve foi o vencedor de uma lista de 20
nomeados, concorrendo, lado a lado, com outros destinos de praia de renome mundial, como Cancún
(México), Jamaica, Maldivas, Tailândia ou Zanzibar, entre outros. 

Esta conquista surge poucos meses após o Algarve ter recebido a mesma distinção a nível europeu,
confirmando a região como um destino cujo papel e relevância a nível global são hoje inquestionáveis.
“Numa altura preponderante como esta, em que se prepara a retoma do setor do turismo, é
um orgulho imenso e também uma responsabilidade acrescida. Uma distinção que se deve não
só aos inegáveis atributos naturais, como ao fruto do trabalho das mulheres e dos homens que
todos os dias contribuem para a qualidade do Turismo no Algarve”, afirma João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve.

(Link)

39/57

https://algarveinformativo.blogspot.com/2021/12/algarve-novamente-eleito-melhor-destino.html


SUL INFORMAÇÃO

17/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 690

REACH: -1

Algarve é o melhor destino de praia do Mundo pela segunda vez
consecutiva
Depois da distinc ̧ão a niv́el europeu, a região recebe agora o reconhecimento mundial

 

O Algarve foi distinguido, pela segundo ano consecutivo, como o “Melhor Destino de Praia do
Mundo”.

Este pre´mio foi ontem anunciado, na edic¸a~o de 2021 da Grande Final dos World Travel Awards, uma
iniciativa que, todos os anos, destaca os melhores exemplos na indu´stria do turismo e das viagens, em
diversas categorias.

Reunindo a prefere^ncia dos principais lí deres da indu´stria de turismo e viagens de todo o mundo, que
votaram para premiar a melhor oferta turí stica a ní vel global, o Algarve foi o vencedor de uma lista de
20 nomeados, concorrendo, lado a lado, com outros destinos de praia de renome mundial, como Cancu
´n (Me´xico), Jamaica, Maldivas, Taila^ndia ou Zanzibar, entre outros.

Esta conquista surge poucos meses após o Algarve ter recebido a mesma distinção a nível europeu. João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, congratula-se por mais este prémio, que confirma a região
como um destino cujo papel e relevância a nível global são hoje inquestionáveis.

“Numa altura preponderante como esta, em que se prepara a retoma do setor do turismo, é um orgulho
imenso e também uma responsabilidade acrescida. Uma distinção que se deve não só aos inegáveis
atributos naturais, como ao fruto do trabalho das mulheres e dos homens que todos os dias contribuem
para a qualidade do Turismo no Algarve”, afirma.
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Como um dos efeitos da pandemia, as pessoas tendem hoje a ser mais exigentes no momento de
viajar, optando por destinos que lhes proporcionem maior segurança, confiança e uma oferta
diferenciadora e de qualidade.

“Sendo um selo de prestígio reconhecido a nível mundial, este prémio vem assim reforçar o valor
acrescentado do Algarve, enquanto destino capaz de garantir uma resposta à altura dos padrões de
exigência definidos pelo turista atual”, explica João Fernandes.

(Link)
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Algarve novamente distinguido como Melhor Destino de Praia do
Mundo
Depois da distinção a nível europeu, a região recebe agora o reconhecimento mundial.

Esta quinta-feira, na edição de 2021 da Grande Final dos World Travel Awards, uma iniciativa que,
todos os anos, destaca os melhores exemplos na indústria do turismo e das viagens, em diversas
categorias, o Algarve foi distinguido como o Melhor Destino de Praia do Mundo. Este reconhecimento
acontece pelo segundo ano consecutivo.

Reunindo a preferência dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo, que
votaram para premiar a melhor oferta turística a nível global, o Algarve foi o vencedor de uma lista de 20
nomeados, concorrendo, lado a lado, com outros destinos de praia de renome mundial, como Cancún
(México), Jamaica, Maldivas, Tailândia ou Zanzibar, entre outros.

Esta conquista surge poucos meses após o Algarve ter recebido a mesma distinção a nível europeu.
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, congratula-se por mais este prémio, que confirma a
região como um destino cujo papel e relevância a nível global são hoje inquestionáveis. “Numa altura
preponderante como esta, em que se prepara a retoma do setor do turismo, é um orgulho imenso e
também uma responsabilidade acrescida. Uma distinção que se deve não só aos inegáveis atributos
naturais, como ao fruto do trabalho das mulheres e dos homens que todos os dias contribuem para a
qualidade do Turismo no Algarve”, afirma.

Como um dos efeitos da pandemia, as pessoas tendem hoje a ser mais exigentes no momento de
viajar, optando por destinos que lhes proporcionem maior segurança, confiança e uma oferta
diferenciadora e de qualidade. “Sendo um selo de prestígio reconhecido a nível mundial, este prémio vem
assim reforçar o valor acrescentado do Algarve, enquanto destino capaz de garantir uma resposta à
altura dos padrões de exigência definidos pelo turista atual”, explica João Fernandes.

(Link)
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Algarve, Madeira e Passadiços do Paiva: os grandes vencedores
nos World Travel Awards
Os Óscares do turismo anunciaram a lista de vencedores mundiais e 12 dos troféus
caíram em mãos portuguesas.

 

No final de um ano turbulento onde nada correu como era previsto no setor do turismo, vislumbra-se
pelo menos um sinal de normalidade. Como sempre acontece todos os anos, os World Travel Awards
foram anunciados e trouxeram bons motivos para manter o otimismo do turismo nacional, que sai da
gala com 12 prémios.

Em destaque está o Algarve, eleito como Melhor Destino Mundial de Praia, a par da Madeira, que venceu
na categoria de Melhor Destino de Ilhas. Outro dos mais prestigiados galardões ficou entregue aos já
mundialmente famosos Passadiços do Paiva, escolhidos para liderar o pódio como Melhor Atração de
Turismo de Aventura.

No plano individual, foram quatro os hotéis portugueses que mereceram também a atenção do público e
sobretudo dos profissionais da indústria — cujo voto vale por dois —, que elegeram o Conrad Algarve
como o Melhor Resort de Luxo e Lazer do mundo. Segue-se o L’AND Vineyards, em Montemor-o-Novo,
destacado como Melhor Hotel Vínico.

O Olissippo Lapa Palace Hotel, em Lisboa, brilhou na categoria de hotéis clássicos. E no segmento
luxuoso de alojamentos de praia e lifestyle, o Pestana Porto Santo All Inclusive bateu toda a
concorrência.

Sem grande surpresa, dado o impacto internacional que tem tido a iniciativa, o Dark Sky Alqueva foi
premiado com o prémio de Turismo Responsável. Além de ter sido a primeira região a receber a
certificação internacional Starlight Tourism Destination, o seu isolamento permite a observação do céu
estrelado como poucos locais no mundo — e une essa localização privilegiada aos eventos, cursos e
passeios noturnos.
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Já repetente nestas andanças é a Parques de Sintra, responsável pela gestão dos monumentos locais —
Parque e Palácio Nacional da Pena, Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, Chalet da Condessa d’Edla,
Castelo dos Mouros, Palácio e Jardins de Monserrate, Convento dos Capuchos e Escola Portuguesa de
Arte Equestre — e que recebeu novamente o prémio de Melhor Empresa de Conservação.

Outro dos distinguidos nacionais foi a empresa Amazing Evolution, premiada na categoria de Melhor
Operador de Hotéis Boutique. A marca nacional gere alojamentos como o You and The Sea, Aldeia da
Pedralva, Placid Village, Hello Villas, Hotel Fonte Santa ou Czar Lisbon Hotel, entre outros.

E mesmo apesar dos últimos anos turbulentos, a TAP conseguiu destacar-se em duas categorias. A
companhia aérea nacional foi eleita como a melhor nas ligações a África e América do Sul.

Pode ver a lista completa de vencedores dos World Travel Awards no site oficial da organização.

(Link)
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Portugal com 12 galardões nos World Travel Awards a nível
mundial
Portugal conquistou 12 galardões nos World Travel Awards a nível mundial.

 

Portugal conquistou 12 galardões nos World Travel Awards a nível mundial.

Além da Madeira ter trazido o prémio de melhor destino insular do mundo, pela sétima vez consecutiva,
também o Algarve mereceu a distinção de melhor destino de praia do mundo, tal como acontecera na
edição do ano anterior.

Os Passadiços do Paiva venceram a categoria de Melhor Atração de Aventura do Mundo, pela quarta
vez consecutiva, e o Dark Sky Alqueva foi o projeto vencedor na categoria de Turismo Responsável. A
Parques de Sintra venceu o World Travel Award para “Melhor Empresa do Mundo em Conservação”,
pelo nono ano consecutivo, e a empresa Amazing Evolution conquistou o prémio de Melhor Operador
de Boutique Hotel.

A TAP também saiu vencedora nestes World Travel Awards, arrecadando dois galardões: Melhor
Companhia Aérea para África e Melhor Companhia Aérea para a América do Sul.

Na categoria de alojamento, quatro hotéis portugueses também foram distinguidos: o Olissippo Lapa
Palace Hotel, como Melhor Hotel Clássico do Mundo, o Conrad Algarve, como Melhor Hotel de Luxo
de Lazer, o Pestana Porto Santo, que venceu o prémio de Melhor Resort de Luxo de Praia e Lifestyle e
o L’AND Vineyards, em Montemor-o-Novo, distinguido como Melhor Hotel de Região Enoturística.

(Link)
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World Travel Awards: Algarve conquista galardão de melhor
destino de praia do mundo
Já são conhecidos os 12 vencedores d’ O  World T ravel Awards, que reconhece e
recompensa a excelência em viagens e turismo. Portugal conquistou 12 galardões em
diferentes categorias.

O Algarve conquistou, tal como em 2020, o galardão de melhor destino de praia do mundo.

Pela sétima vez, a ilha da Madeira venceu o prémio de melhor destino insular do mundo. Os Passadiços
do Paiva venceram a categoria de Melhor Atração de Aventura do Mundo, pela quarta vez consecutiva,
enquanto que o Dark Sky Alqueva foi o projeto vencedor na categoria de Turismo Responsável.
A Parques de Sintra venceu o World Travel Award para "Melhor Empresa do Mundo em Conservação"
pelo nono ano consecutivo e a empresa Amazing Evolution conquistou o prémio de Melhor Operador de
Boutique Hotel.

Na categoria de alojamento, o Algarve esteve representado pelo Conrad Algarve, como Melhor Hotel de
Luxo de Lazer. Os outros vencedores foram o Olissippo Lapa Palace Hotel, como Melhor Hotel Clássico
do Mundo, o Pestana Porto Santo, como Melhor Resort de Luxo de Praia e Lifestyle e o L’AND Vineyards,
em Montemor-o-Novo, distinguido como Melhor Hotel de Região Enoturística.

A  TAP foi considerada a Melhor Companhia Aérea para África e a Melhor Companhia Aérea para a
América do Sul, tendo ganho assim dois prémios.
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Travel Awards. Madeira volta a ser melhor ilha e Algarve o melhor
destino de praia do mundo
Os World T ravel Awards distinguiram esta quinta-feira os melhores do mundo e Portugal
recebeu 10 prémios. Madeira e Algarve destacam-se, mas há ainda troféus para projetos
turísticos, hotéis e TAP.
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Os World Travel Awards distinguiram esta quinta-feira os melhores do mundo e Portugal recebeu 10
prémios. Madeira e Algarve destacam-se, mas há ainda troféus para projetos turísticos, hotéis e TAP.
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Madeira e Algarve voltam a receber "Óscares do Turismo"
Portugal conquistou 12 prémios World Travel Awards

A Madeira foi, esta quinta-feira, considerado o Melhor Destino Insular do Mundo e o Algarve recebeu a
distinção de Melhor Destino de Praia do Mundo nos World Travel Awards, os chamados "Óscares do
Turismo". Prémios que distinguiram também a TAP e quatro hotéis nacionais.

Na 28.ª edição destes prémios, Portugal voltou a ganhar em diversas categorias, com destaque para o
Melhor Destino Insular do Mundo (Madeira), Melhor Destino de Praia do Mundo (Algarve) e Melhor
Atração de Turismo de Aventura do Mundo (Passadiços do Paiva). O prémio de Turismo Responsável foi
atribuído ao projeto Dark Sky Alqueva.

Na lista de 12 distinções mundiais, destaque para a TAP. A transportadora portuguesa venceu em duas
categorias: Melhor Companhia Aérea para África e Melhor Companhia Aérea para a América do Sul. Por
sua vez, a Parques de Sintra - Monte da Lua foi considerada a Melhor Empresa do Mundo em
Conservação, pelo 9º ano consecutivo. No caso da Madeira, esta foi a sétima vez que arrecada o prémio
de Melhor Destino Insular do Mundo.

Entre os vencedores dos World Travel Awards estão também quatro hotéis portugueses: Olissippo Lapa
Palace Hotel, como Melhor Hotel Clássico do Mundo; Pestana Porto Santo, como Melhor Resort de Luxo
de Praia e Lifestyle; Conrad Algarve, como Melhor Hotel de Luxo de Lazer; e L’AND Vineyards, em
Montemor-o-Novo, distinguido como Melhor Hotel de Região Enoturística.
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Madeira e Algarve voltam a receber "Óscares do Turismo" - Rádio
Comercial
Portugal conquistou 12 prémios World Travel Awards

A Madeira foi, esta quinta-feira, considerado o Melhor Destino Insular do Mundo e o Algarve recebeu a
distinção de Melhor Destino de Praia do Mundo nos World Travel Awards, os chamados "Óscares do
Turismo". Prémios que distinguiram também a TAP e quatro hotéis nacionais.

Na 28.ª edição destes prémios, Portugal voltou a ganhar em diversas categorias, com destaque para o
Melhor Destino Insular do Mundo (Madeira), Melhor Destino de Praia do Mundo (Algarve) e Melhor
Atração de Turismo de Aventura do Mundo (Passadiços do Paiva). O prémio de Turismo Responsável foi
atribuído ao projeto Dark Sky Alqueva.

Na lista de 12 distinções mundiais, destaque para a TAP. A transportadora portuguesa venceu em duas
categorias: Melhor Companhia Aérea para África e Melhor Companhia Aérea para a América do Sul. Por
sua vez, a Parques de Sintra - Monte da Lua foi considerada a Melhor Empresa do Mundo em
Conservação, pelo 9º ano consecutivo. No caso da Madeira, esta foi a sétima vez que arrecada o prémio
de Melhor Destino Insular do Mundo.

Entre os vencedores dos World Travel Awards estão também quatro hotéis portugueses: Olissippo Lapa
Palace Hotel, como Melhor Hotel Clássico do Mundo; Pestana Porto Santo, como Melhor Resort de Luxo
de Praia e Lifestyle; Conrad Algarve, como Melhor Hotel de Luxo de Lazer; e L’AND Vineyards, em
Montemor-o-Novo, distinguido como Melhor Hotel de Região Enoturística.

A empresa Amazing Evolution, com um portefólio de mais de uma dezena de unidades de alojamento
em Portugal, conquistou o prémio de Melhor Operador de Boutique Hotel.

Pode consultar AQUI a lista total de vencedores.
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JORNAL SOL

16/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • LIFESTYLE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4896

REACH: 11000

Travel Awards. Portugal com 11 distinções, incluindo 'Melhor
Destino Insular’ e 'Melhor Destino Praia'
A Madeira foi eleita, pela sétima vez consecutiva, o ‘Melhor Destino Insultar do Mundo’ e
o Algarve revalida o título de ‘Melhor Destino de Praia do Mundo’.
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Portugal conquistou 11 prémios nos conhecidos ‘Óscares do Turismo’ – os World Travel Awards. Os
resultados da 28.ª edição foram conhecidos durante a madrugada desta quinta-feira.

A Madeira foi eleita, pela sétima vez consecutiva, o ‘Melhor Destino Insultar do Mundo’ e o Algarve
revalida o título de ‘Melhor Destino de Praia do Mundo’.

Os Passadiços do Paiva foram distinguidos como a ‘Melhor Atração Turística de Aventura do Mundo’. O
Dark Sky Alqueva é o ‘Melhor Turismo Responsável’ e a empresa Parques de Sintra – Monte da Lua foi
considerada a ‘Melhor Empresa do Mundo em Conservação’, pela nona vez consecutiva.

Há destaque para a transportadora portuguesa TAP, que ganhou dois prémios: ‘Melhor Companhia Aérea
para África’ e ‘Melhor Companhia Aérea para a América do Sul’.

Entre os vencedores portugueses estão ainda quatro hóteis: Olissippo Lapa Palace Hotel, como ‘Melhor
Hotel Clássico do Mundo’; Pestana Porto Santo, como ‘Melhor Resort de Luxo de Praia e
Lifestyle’; Conrad Algarve, como ‘Melhor Hotel de Luxo de Lazer’; e L’AND Vineyards, em Montemor-o-
Novo, como ‘Melhor Hotel de Região Enoturística’.

 

53/57



PÚBLICO

16/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 9389

REACH: 34600

World Travel Awards: Portugal conquista 12 “óscares” mundiais
do turismo
Algarve é o melhor destino de praia, a Madeira a melhor ilha para férias. Além da
hotelaria de luxo, há World Travel Awards também para os Passadiços do Paiva, Dark Sky
Alqueva, Parques de Sintra e TAP.

Depois de conquistar 26 galardões na edição europeia dos World Travel Awards (WTA), em Outubro,
Portugal sai da ronda mundial (e final) dos chamados “óscares” do turismo com doze galardões. Já não
é o melhor destino turístico do mundo, como aconteceu durante três anos consecutivos e até ao ano
passado, mas há pesos-pesados do turismo português entre os vencedores, revelados esta madrugada
pela organização dos prémios, desta feita sem direito a gala deluxe como era tradicional - pandemia
oblige.

Com as Maldivas a receberem o galardão de melhor destino, destacam-se, entre os candidatos
portugueses, as vitórias da Madeira, como melhor destino insular, do Algarve, como melhor destino de
praia – este ano, uma polémica sobre os WTA, com Elidérico Viegas, presidente da Associação dos
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve?, a dizer que são “prémios que pagamos e ficamos no
lugar que queremos?”, ao jornal Inevitável, levou aquele responsável a demitir-se e à marcação de
eleições no organismo.

Na lista dos WTA encontram-se também três grandes projectos em Portugal que se tornaram
verdadeiros ícones turísticos: os Passadiços do Paiva receberam a distinção de melhor atracção de
turismo de aventura, o Dark Sky Alqueva o troféu de Turismo Responsável e a Parques de Sintra -
responsável pela gestão dos parques do concelho -, foi considerada a melhor empresa de conservação.

Para a TAP, dois World Travel Awards em tempos de turbulência: conquista os “óscares” para companhia
líder nos voos para África e também para a América do Sul.

Os restantes prémios a aterrarem em Portugal são devidos à hotelaria de luxo: Lapa Palace (melhor
hotel clássico), o Pestana Porto Santo (hotel de praia e lifestyle), Conrad Algarve (resort de lazer de
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luxo) e L'AND Vineyards (hotel de enoturismo).

A lista de ouro lusa fecha com a empresa Amazing Evolution, que volta a ser declarada a melhor na
gestão de hotéis boutique.

Entre os (muitos) vencedores mundiais destacam-se muitas participações do Dubai, que volta a apostar
por cima no seu futuro turístico: entre outros, a Emirates (melhor companhia aérea), aeroporto do
Dubai (melhor do mundo) ou os hotéis Armani Hotel Dubai (melhor hotel do mundo) e Grosvenor House,
também no Dubai (melhor hotel de luxo). Noutros destinos, encontram-se cidades como Moscovo
(melhor para city break) e Lyon (destino emergente). A lista completa de premiados está aqui.
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SAPO

16/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • VIAJAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4885

REACH: 34000

Melhor ilha, melhor atração de aventura e melhor destino de
praia: Portugal conquista 12 "óscares" do turismo
Portugal conquistou 12 galardões na edição mundial dos World Travel Awards de 2021.
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O World Travel Awards - autoridade líder que reconhece e recompensa a excelência em viagens e
turismo - revelou os vencedores de 2021 nas suas categorias mundiais e Portugal conquistou 12
galardões em diferentes categorias.

A ilha da Madeira venceu o prémio de melhor destino insular do mundo pela sétima vez consecutiva e
o Algarve conquistou o galardão de melhor destino de praia do mundo, revalidando o título atribuído na
edição de 2020. Os Passadiços do Paiva venceram a categoria de Melhor Atração de Aventura do
Mundo, pela quarta vez consecutiva e o Dark Sky Alqueva foi o projeto vencedor na categoria de
Turismo Responsável. A Parques de Sintra venceu o World Travel Award para "Melhor Empresa do
Mundo em Conservação" pelo nono ano consecutivo e a empresa Amazing Evolution conquistou o
prémio de Melhor Operador de Boutique Hotel.

A TAP também saiu vencedora nestes World Travel Awards, arrecadando dois galardões: Melhor
Companhia Aérea para África e Melhor Companhia Aérea para a América do Sul.
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