
JORNAL DE NEGÓCIOS

29/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

O que esperar do embate da nova vaga na economia?
Há duas semanas, o ministro das Finanças mostrou-se muito confiante num crescimento
de 4,8% este ano. Mas nem todos dão o cumprimento da meta como garantido
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JORNAL DE NEGÓCIOS

29/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • HUGO NEUTEL

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Turismo deverá ficar 23% abaixo do pré-pandemia
Estimativa da Confederação do T urismo de Portugal aponta para evolução positiva no
próximo ano, mas insuficiente para recuperar os níveis pré-pandemia. Solução para a
falta de mão de obra passa pela imigração
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JORNAL DE NOTÍCIAS

29/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1230

REACH: 35000

Restaurantes com quebras de 50% para o réveillon
Associação Provar quer gabinete de crise para salvar o setor

6/47



7/47



JORNAL DE NEGÓCIOS

29/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA - O

QUE MUDA EM 2022

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CATARINA ALMEIDA

PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Inflação ameaça poder de compra das famílias
A subida dos preços na Zona Euro e em Portugal parece não ser tão temporária como
inicialmente previsto. Banco Central Europeu já duplicou o valor esperado da inflação
para 2022.
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SIC

29/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 128088

REACH: -1

As restrições para conter a nova variante do vírus, estão a trocar
de novo as voltas ao turismo
As restrições para conter a nova variante do vírus, estão a trocar de novo as voltas ao
turismo

As restrições para conter a nova variante do vírus, estão a trocar de novo as voltas ao turismo
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TVI

29/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 101482

REACH: -1

Com as novas restrições por causa da pandemia a ocupação dos
hotéis no Algarve para os próximos dias caiu abaixo dos 50%
Com as novas restrições por causa da pandemia a ocupação dos hotéis no Algarve para
os próximos dias caiu abaixo dos 50%

Com as novas restrições por causa da pandemia a ocupação dos hotéis no Algarve para os próximos
dias caiu abaixo dos 50%
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TVI

29/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

Na Madeira, o fogo de artifício não foi cancelado e promete ser
exuberante como sempre
Na Madeira, o fogo de artifício não foi cancelado e promete ser exuberante como sempre

Na Madeira, o fogo de artifício não foi cancelado e promete ser exuberante como sempre
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ALGARVE NOTÍCIAS

29/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ADEMAR DIAS

FAV: 4

AVE: € 1465

REACH: -1

Albufeira celebra Fim de Ano com espetáculo piromusical e
transmissão do Carpe Nox 2020
Devido às condicionantes impostas pela pandemia, a tradicional festa de Fim de Ano em
Albufeira, na Praia dos Pescadores, foi cancelada. Mas o Município não vai deixar de
assinalar a entrada em 2022

Devido às condicionantes impostas pela pandemia, a tradicional festa de Fim de Ano em Albufeira, na
Praia dos Pescadores, foi cancelada. Mas o Município não vai deixar de assinalar a entrada em 2022.
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No dia 31 de dezembro, à meia noite, vai ser possível assistir a um espetáculo piromusical, que poderá
ser visto e ouvido a partir de casa. O fogo de artifício será lançado de oito pontos do concelho, chegando
a todas as freguesias: Albufeira (2 pontos de lançamento), Oura, Galé, Guia Ferreiras, Paderne e Olhos
de Água (vídeo promocional em: www.facebook.com/CMAlbufeira/videos/2730011717302220).

A banda sonora e a contagem decrescente para a entrada no novo Ano vai ser transmitida pela rádio
local Kiss FM, com as frequências 95.8 fm e 101.2 fm.

“Este ano, os festejos de Fim de Ano tiveram que ser adaptados às circunstâncias e decidimos oferecer
um espetáculo de fogo de artifício em moldes diferentes, que irá abranger todo o concelho e permitir que
as pessoas possam assistir a partir das suas casas ou dos hotéis onde estejam alojados”, explica o
presidente da Câmara Municipal, José Carlos Rolo. “O objetivo é evitar os aglomerados e possibilitar que
todos possam participar nos festejos a partir da tranquilidade das suas casas”, acrescenta.

À 1h30, a RTP1 irá transmitir a grande festa que foi a noite do Fim de Ano em Albufeira 2019-2020.
Albufeira Carpe Nox foi um espetáculo sensorial, que uniu o público, o mar, a falésia, os barcos e os
aviões num jogo de luzes e de som. Mais de 120 mil pessoas assistiram aos concertos de Amor Eletro e
The Black Mamba, e às exibições dos Flying Dragons e Airborne Pyrotechnics (vídeo promocional
em: https://vimeo.com/385369887).

Ademar Dias
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RTP 3

29/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 360º

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 58870

REACH: -1

No Algarve, as reservas de última hora nos hotéis estão a
compensar os cancelamentos das últimas semanas
No Algarve, as reservas de última hora nos hotéis estão a compensar os cancelamentos
das últimas semanas

No Algarve, as reservas de última hora nos hotéis estão a compensar os cancelamentos das últimas
semanas
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NOTÍCIAS AO MINUTO

29/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4978

REACH: -1

Madeira coloca estratégia para o turismo 2022-2027 em consulta
pública
A Estratégia para o T urismo da Região Autónoma da Madeira para 2022-2027 pretende
afirmar o arquipélago como um "destino turístico para todo o ano", indicou hoje o
Governo Regional, referindo que o documento segue agora para consulta pública.

'Em traços largos, a estratégia para 2022-2027 tem uma visão em linha com a da anterior (2017-
2021), introduzindo a fusão experiencial entre o mar, a montanha e a cultural e revelando o destino não
apenas como um 'must visit' europeu, mas sim, global e com uma vasta oferta de experiências
diferenciadas', refere a Secretária Regional do Turismo e Cultura em comunicado.

O documento foi hoje apresentado, no Funchal, numa sessão pública a que assistiram cerca de 100
pessoas, na maioria ligadas ao setor turístico, de forma presencial e por videoconferência.

'É muito importante que todo este envolvimento resulte na perspetiva de que há uma identificação de
cada um de nós nesta estratégia; e isso é importante porque, sendo o setor a parte fulcral deste
processo, interessa que as ideias estejam alinhadas', disse o secretário regional, Eduardo Jesus, citado
no comunicado.

A Estratégia para o Turismo da Madeira para 2022-2027 foi desenvolvida pelo Governo Regional
(PSD/CDS-PP), em colaboração com a empresa Deloitte Business Consulting.

'Pretende, acima de tudo, afirmar a região como um destino turístico para todo o ano, seguro,
diferenciado pelo clima ameno, pelo acolhimento aos turistas e visitantes, pela autenticidade e
diversidade, pela qualidade das experiências e pelo compromisso com a sustentabilidade económica
social e ambiental', sublinha a Secretaria Regional.

O documento agrega seis pilares estratégicos para o desenvolvimento turístico da região,
nomeadamente natureza, turismo ativo e desportivo; mar e turismo náutico; saúde e bem-estar;
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património cultural; gastronomia e Vinho; estilo de vida e novas tendências; e sustentabilidade.

De acordo com a Deloitte Business Consulting, o arquipélago da Madeira apresenta oportunidades no
desenvolvimento e fortalecimento do turismo em cada um dos seis pilares.

Foram também definidas seis orientações para a estratégia 2022-2027: reforçar a gestão do destino,
melhorando o conhecimento e monitorizando a performance do setor; apostar na diversidade,
diferenciação e estruturação da oferta turística; investir no aumento da notoriedade do destino; atrair,
qualificar e valorizar os recursos humanos; fomentar o investimento e assegurar a sustentabilidade do
destino em termos ambientais, económicos e sociais.

A Estratégia para o Turismo da Região Autónoma da Madeira para 2022-2027 estará disponível para
consulta em breve no portal da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

22/47



EXPRESSO

29/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Covid-19: hotelaria com "cancelamentos em catadupa nas
cidades", segundo a AHP
A vice-presidente executiva da Associação de Hotelaria de Portugal, Cristina Siza Vieira,
nota que "Lisboa e Porto contam com baixíssimas taxas de ocupação" e que no Algarve
houve também "cancelamentos em catadupa" das reservas para o fim de ano

A situação pandémica, aliada ao aumento de casos de infeção por covid-19, tem provocado
"cancelamentos em catadupa" na hotelaria nas cidades, com Lisboa e Porto a registarem "baixíssimas
taxas de ocupação", adiantou a vice-presidente executiva da AHP.

Em declarações à Lusa, Cristina Siza Vieira, que ocupa a vice-presidência executiva da Associação de
Hotelaria de Portugal (AHP), disse que tem havido "cancelamentos nas cidades em catadupa", sendo que
"Lisboa e Porto contam com baixíssimas taxas de ocupação, foram cancelados primeiro os almoços
corporativos, ceias e jantares, até porque realmente há muita gente já com covid-19. Com o temor da
disseminação agora na passagem de ano, houve reservas que não se concretizaram e outras foram
canceladas", indicou.

"Na Madeira, temos boas notícias, fora dos centros urbanos há boas ocupações. Mas no Porto, Lisboa e
Algarve foram cancelamentos em catadupa. Havia alguma tradição de se fazerem refeições [no Natal]
em hotéis e festas das empresas. Foi tudo cancelado", salientou.

"Isto foi um balde de água fria, não só as medidas, mas esta evolução da pandemia", depois de "um
verão em que já se conseguia ver um bocadinho de luz ao fundo do túnel", lamentou.

"Até setembro já sabemos que melhoramos imenso em hóspedes e dormidas, estávamos com uma
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queda de 50% face a 2019 [antes da pandemia], mas não era aquela hecatombe de 2020, em que
tínhamos estado quase com 80% menos", destacou Cristina Siza Vieira.

"As expectativas eram boas", referiu, destacando que se estimava que "com este ritmo de vacinação e
com o que se estava a antever de reservas, não só o final do verão, mas também outubro novembro
fossem razoáveis. A passagem de ano e as festas de Natal das famílias e empresas estavam a bom
ritmo", sublinhou, mas a evolução da pandemia veio complicar os planos do setor.

Tendo em conta as mais de 17 mil infeções reportadas na terça-feira, Cristina Siza Vieira admite que o
cenário "ainda está muito volátil" e que "podem cair estas ocupações a pique".

Além disso, a AHP estima que "um quarto da hotelaria continua encerrada".

Acerca das medidas impostas para o setor, nomeadamente a obrigatoriedade de um teste, a vice
presidente da AHP referiu que "o que se conseguiu foi aceitar no acesso aos empreendimentos turísticos
até 02 de janeiro e no 'réveillon' um autoteste no local sob supervisão de um profissional do
empreendimento turístico", sendo que isso leva os hoteleiros "a acreditar que ainda poderá efetivamente
encontrar-se aqui espaço para que as pessoas possam aceder ao 'réveillon' dos hotéis nestes dias".

"As circunstâncias são melhores do que no ano passado, em que havia restrições de horário, as pessoas
tinham de comer no quarto", e por isso "ainda há alguma expectativa de que possamos ter alguma
ocupação razoável neste período", referiu.

"Alguns grupos [hoteleiros] dizem que têm uma média de ocupação nessa noite de 80%, ou seja, muito
razoável. De facto, a expectativa é de que alguma coisa se possa remediar", salientou, referindo, no
entanto, que em outras cadeias, "no Algarve, por exemplo, a ocupação poderá ficar pelos 50%".

"Quando falamos de uma distribuição estatística desta ocupação, vamos ter um final de ano com uma
quebra muito significativa e, infelizmente, até pelo que se está a verificar na Europa, as nossas
perspetivas para o primeiro trimestre de 2022 são baixíssimas ou inexistentes", lamentou.

Segundo a responsável, quando se distribuírem "as quedas deste período por todo o ano" não se pode
"falar em retoma".

"Só podemos considerar que estamos no início da retoma quando estivermos a 50% das taxas de
ocupação de 2019. Parece-nos que, de facto, 2021, não obstante os fogachos de verão no final do ano,
ainda não foi o ano da retoma e temos um atraso para 2022", afirmou.

Ainda assim, de acordo com a responsável, "isto prova que assim que se levantam as restrições e
controla a pandemia as pessoas voltam a viajar ainda com mais força e a nossa expectativa é que o
segundo semestre de 2022 já seja francamente bom, o que significa que temos de ter os apoios às
empresas ativos para sobreviver a esta travessia no deserto", rematou.
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CORREIO DA MANHÃ

29/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Breves Economia
"[A Bazuca Europeia] tem um valor de integração, mantidas as proporções, semelhantes
à criação do Euro | Turismo | Madeira | Associação de Turismo aplaude Aval
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CORREIO DA MANHÃ

29/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Habitação no Algarve é a mais cara do País
Moradias algarvias avaliadas em 1758 euros por m2 e os apartamentos em 1701 euros
por m2
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JORNAL DE NOTÍCIAS

29/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

O 'spill over' do 'hub' da TAP
Por: Rafael Barbosa, Diretor Adjunto
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JORNAL DE NOTÍCIAS

29/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CÉLIA DOMINGUES

FAV: 3

AVE: € 6330

REACH: 35000

Pirotecnia não sabe o que fazer “com tanta pólvora”
Cancelamentos de fogo de artifício somam prejuízos no setor.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

29/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Chega acusa Governo de marginalizar região Norte
Partido diz que plano da TAP devia ter tido debate no Parlamento

32/47



33/47



DN

29/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ESPECIAL

ANIVERSÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 315

REACH: 4100

TAP com plano aprovado para 2022
Foi quase um ano de espera, mas em vésperas de Natal a Comissão Europeia aprovou
finalmente o plano de reestruturação da transportadora aérea nacional, que lhe vai
permitir receber um total de 3,2 mil milhões de euros de ajudas
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CORREIO DA MANHÃ

28/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7071

REACH: 126935

Madeira assinala festividades de fim de ano sem restrições
adicionais
As autoridades regionais preveem a chegada de cerca de 80 voos nos próximos dias ao
Aeroporto Internacional da Madeira.

As festividades da passagem de ano na Madeira vão decorrer sem restrições adicionais às que estão em
vigor face à covid-19, indicou esta terça-feira a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, referindo que a
ocupação hoteleira ronda os 90%.

"As festas do fim do ano mantêm-se como previstas", disse o secretário regional, Eduardo Jesus, num
registo áudio enviado à agência Lusa, reforçando: "Temos vindo a acompanhar com grande pormenor
toda a evolução pandémica, o que nos permite manter esta decisão".

A animação na via pública, restaurantes e hotéis vai decorrer sem restrições adicionais às que vigoram
desde 20 de novembro e que determinam, entre outras, a obrigatoriedade de apresentação conjunta de
teste antigénio negativo e certificado de vacinação para aceder à maioria dos recintos públicos e
privados.

"Confirmamos a nossa taxa de ocupação hoteleira em cerca de 90%", refere Eduardo Jesus,
esclarecendo: "Já por duas vezes auscultámos o mercado para perceber a tendência e, principalmente, a
influência que teve esta nova variante [Ómicron] no ritmo das reservas e eventuais cancelamentos".

De acordo com o governante, foi detetado um "abrandamento" no ritmo de reservas, mas depois o
mesmo foi retomado.

"Ainda hoje continuam a surgir reservas para o dia 31, o que reforça bem esta nova tendência do
consumidor, do viajante, de reservar muito em cima da hora", disse.

E acrescentou: "É natural que a Madeira, mantendo as suas festividades do final do ano, possa constituir
um atrativo de última hora para quem se vê limitado na sua origem, no seu local de residência, destas
mesmas festividades".

As autoridades regionais preveem a chegada de cerca de 80 voos nos próximos dias ao Aeroporto
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Internacional da Madeira.

Por outro lado, 13 navios de cruzeiros - o mesmo número registado em 2019 - deverão marcar
presença no porto e na baía do Funchal na noite de passagem de ano, para assistir ao tradicional
espetáculo de fogo de artifício.

O espetáculo, com a duração de oito minutos, representa um investimento do Governo Regional
(PSD/CDS-PP) de 1,085 milhões de euros e está a cargo da empresa Macedos Pirotécnica, que venceu o
concurso público.

Estão previstos 58 postos de queima de fogo localizados no anfiteatro do Funchal, cinco em
embarcações na baía e dois na ilha do Porto Santo.

"Este espetáculo tem como tema 'Tão tua, esta Madeira'", disse Eduardo Jesus, explicando que o
'slogan' deriva da nova marca utilizada nas campanhas de promoção e divulgação do destino.

Em 2020, o Governo Regional apelou aos madeirenses, durante todo o mês de dezembro, para que
assistissem ao espetáculo em casa e também definiu 2.060 quadrados desenhados no pavimento nos
locais mais procurados, para um máximo de cinco pessoas cada, de preferência familiares, num total de
10.300 pessoas.

Estes espaços foram montados na Praça CR7, na Avenida Sá Carneiro, na Marina do Funchal, na Praça
do Povo, na Avenida do Mar e nos miradouros da Nazaré, Pico dos Barcelos e das Neves, nos arredores
da cidade, mas este ano a medida não se aplica, embora o número de infeções por SARS-CoV-2 esteja a
aumentar diariamente.

De acordo com os dados mais recentes da Direção Regional de Saúde, o arquipélago da Madeira, com
cerca de 250.000 habitantes, regista 2.155 casos ativos de covid-19, com 27 doentes hospitalizados,
num total de 17.955 confirmados desde o início da pandemia.

A região sinaliza também 130 óbitos associados à doença.

O número de novos casos diários tem aumentado progressivamente no decurso do mês de dezembro,
tendo o mais elevado -- 325 -- sido assinalado na segunda-feira.
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SIC NOTÍCIAS

28/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5970

REACH: -1

Fim de ano no Algarve: festas de rua canceladas e restrições
desanimam comerciantes
A ocupação média hoteleira não deverá ir além dos 50%.

A evolução da pandemia e a imposição de restrições para a conter geraram cancelamentos para o Ano
Novo.

No Algarve, destino tradicional dos portugueses, os hoteleiros ainda acreditam que o bom tempo
previsto para o final da semana poderá trazer alguns indecisos.

Ainda assim, o cancelamento das festas de rua e as restrições deixaram alguns comerciantes mais
desanimados e principalmente preocupados com os meses que se avizinham.
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TVI

28/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 101482

REACH: -1

No Algarve, o marisco é uma das iguarias mais procuradas nesta
altura do ano
No Algarve, o marisco é uma das iguarias mais procuradas nesta altura do ano

No Algarve, o marisco é uma das iguarias mais procuradas nesta altura do ano
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SIC

28/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 128088

REACH: -1

No Algarve os hoteleiros ainda esperam que as pessoas mudem
de ideias
No Algarve os hoteleiros ainda esperam que as pessoas mudem de ideias

No Algarve os hoteleiros ainda esperam que as pessoas mudem de ideias
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JORNAL ECONÓMICO

28/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 6005

REACH: 30000

Réveillon a Norte com reservas entre 25% no Porto e 95% fora
dos centros urbanos
Dados da entidade regional T urismo do Porto e Norte de Portugal (T PNP), com base no
‘feedback’ dos seus associados, mostram que os números da ocupação hoteleira para o
réveillon também são “muito díspares” ente os seus quatro subdestinos.

As reservas no Porto para a Passagem de Ano estão entre os 25% e 30%, mas há hotéis no Norte com
ocupação de 95% fora dos centros urbanos, porque os clientes preferem espaços mais pequenos e
longe dos aglomerados.

Dados da entidade regional Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), com base no ‘feedback’ dos
seus associados, mostram que os números da ocupação hoteleira para o réveillon também são “muito
díspares” ente os seus quatro subdestinos.

No Porto, por um lado, as taxas situam-se entre os 25% e os 30%, no entanto, melhor do que em
2020, onde o registo ficou nos 15%.

Por outro lado, o Douro, Trás-os-Montes e Minho chegam a ter ocupações na ordem dos 95% em
espaços de enoturismo, agroturismo e alojamento local, indica a TPNP.

Todavia, também nestes subdestinos, as cidades não ultrapassam os 40%.

No hotel boutique Douro Suites, concelho de Baião, distrito do Porto, a taxa de ocupação para o réveillon
está nos 80% e, depois do recente anúncio das medidas de combate à covid-19, até houve mais
procura, porque os clientes preferem “hotéis pequenos e reservados”, explicou Cláudia Amaral,
responsável pela unidade hoteleira.
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Também no Douro, o Six Senses, em Lamego, diz ter uma “ocupação muito volátil” e, se neste
momento está nos 80%, as “desistências, vão acontecendo devido à situação pandémica e casos
positivos”, embora haja “pedidos de última hora que compensam as reservas perdidas”, como explicou
André Buldini, diretor da unidade hoteleira.

Já no Minho, no FeelViana Sport Hotel, instalado no pinhal da praia do Cabedelo, em Viana do Castelo, o
programa de animação para a passagem do ano regista uma taxa de ocupação de 80% nos 55 quartos
de que dispõe.

Segundo a diretora comercial, Sofia Pereira, os hóspedes, portugueses e estrangeiros, mantêm a
confiança num turismo não massificado que Viana do Castelo proporciona e na oferta do hotel muito
ligada à natureza e distanciamento social.

Em Arcos de Valdevez, também no distrito de Viana do Castelo, o Ribeira Collection Hotel, com 36
quartos, apresenta mesmo uma taxa de ocupação de 100% e, até à última quinta-feira, registou apenas
um cancelamento de reserva para a ceia da passagem do ano.

Em Braga, dos quatro hotéis no Bom Jesus apenas dois estão em funcionamento e com reservas para
30% da capacidade, em contraste com a taxa de ocupação superior a 90% registada em 2019, segundo
adiantou o vice-presidente da Confraria do Bom Jesus do Monte, que gere as unidades hoteleiras.

Varico Pereira salientou que após o anúncio da obrigatoriedade de teste negativo feito pelo Governo
“foram muitos os pedidos de cancelamentos de reservas” para a noite de Ano Novo.

O impacto das medidas de contenção da pandemia também se fazem sentir no alojamento local na zona
do Gerês.

“Tivemos alguma procura, muitas dúvidas por parte de quem queria vir para aqui. Curiosamente, as
reservas foram feitas mais cedo do que nos anos pré-pandemia”, disse à Lusa Luísa Castanho, que gere
quatro casas de alojamento local em Terras de Bouro.

Segundo explicou, “as casas com mais procura são aquelas que dão para pequenos grupos, entre 10 a
15 pessoas”.

Já no hotel de cidade DS Hotel Luso Park, em Santa Maria da Feira, na Área Metropolitana do Porto, as
reservas estão entre os 20% a 30%, refere Cláudia Amaral, explicando que a procura é “quase nula”
para a Passagem de Ano e referindo que as medidas anunciadas pelo governo têm “falta de consistência
na comunicação”.

“A comunicação foi muito confusa, muito atrapalhada sobre os testes covid-19 e causou muitos
prejuízos”, lamentou.

No Porto, Renato Correia, diretor do Hotel Bessa Porto, contou que começaram a registar
cancelamentos de reservas logo a seguir ao anúncio das medidas de combate à covid-19.

“Foi imediato. [O registo de cancelamentos] foi no próprio dia em que surgiram as medidas. Foi muito
confuso porque houve um volte-face em relação aos testes e auto testes” e os espanhóis receberam
informação nos media mais restritiva do que era a realidade, explicou.

Mais a norte, no alojamento Casas de Campo Glamping Hills em Santa Comba de Rossas, Bragança, as
reservas para a passagem de ano, algumas feitas em agosto, também “começaram a ser canceladas
logo no dia” do anúncio das novas medidas e, neste momento, estão “sem hóspedes”.

Igualmente em Bragança, mas mais perto do centro urbano, o Hotel São Lázaro regista uma procura de
“perto de 1%” para a noite passagem de ano, pelo que foi decidido “não fazer festa”, contou o diretor
geral, Marcel Silveira.

Segundo a TPNP, há vários estabelecimentos de hotelaria que continuam a ter dúvidas em relação à
aplicação do diploma anunciado a semana passada pelo primeiro-ministro.
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“Estabelecimentos de hotelaria que têm discoteca ou espaço para dança ainda não sabem se podem
abrir esses espaços e se podem, por exemplo, ter uma banda a tocar e abrir um baile de réveillon e esse
facto está a condicionar a efetivação de algumas reservas”, alertam.
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Covid-19: hotéis no Alentejo com reservas canceladas e
ocupação inferior ao esperado no fim de ano
Os restaurantes da região com jantares e festas de passagem de ano programados
também estão a registar “descidas no número de reservas”

As taxas de ocupação de unidades hoteleiras do Alentejo na passagem de ano vão ser inferiores às
expectativas de quase lotação, devido às novas medidas de controlo da covid-19, disse o presidente da
Entidade Regional de Turismo.

“Houve cancelamentos de reservas e uma quebra em relação às expectativas de quase lotação” para o
período de passagem de ano, reconheceu esta terça-feira à agência Lusa Vítor Silva, presidente da
Turismo do Alentejo e Ribatejo.

Segundo o responsável, “havia zonas, nomeadamente o litoral alentejano”, onde unidades hoteleiras
estavam “esgotadas ou quase esgotadas” para esta altura, mas, agora, as taxas de ocupação na região,
mesmo no turismo rural, “vão ser inferiores às esperadas”.

“O panorama mudou por causa do aparecimento da nova variante” do coronavírus SARS-CoV-2, a
Ómicron, “e do reforço das medidas para controlo da pandemia”, explicou.

Os restaurantes da região com jantares e festas de passagem de ano programados também estão a
registar “descidas no número de reservas”, acrescentou.

Segundo Vítor Silva, a obrigatoriedade de teste negativo à covid-19 para aceder a unidades turísticas e a
restaurantes, vai “afetar” as taxas de ocupação e as lotações de festas, sobretudo porque “muitas
pessoas estão com dificuldades em conseguir fazer testes”.

Numa ronda efetuada pela Lusa junto de alguns hotéis da região, foi possível perceber que as taxas de
ocupação para o período de passagem de ano não são ‘famosas’.

Na cidade de Beja, o BejaParque Hotel, de quatro estrelas, anulou a festa de passagem de ano e os
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pacotes de alojamento associados, porque teve “muito menos procura” em relação a outros anos e
houve cancelamentos de reservas “à medida que a situação pandémica se foi agravando”, disse o dono
da unidade hoteleira, João Rosa.

O hotel também teve “algum receio” de realizar a festa, devido “ao risco mais elevado” de contágio do
vírus que provoca a covid-19, pelo que a taxa de ocupação no período de passagem de ano “é muito
baixa”.

Segundo João Rosa, também presidente da Associação do Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de
Beja, o panorama é semelhante noutros hotéis da região e do resto do país, onde, “nos últimos dias,
tem havido muitos cancelamentos de última hora”.

No litoral alentejano, fonte do Troia Residences, em Tróia, no concelho de Grândola (Setúbal) explicou
que, este ano, “não tem havido muitas reservas”, ao contrário de outros anos, sem restrições devido à
pandemia de covid-19.

Em Tróia, “muitos serviços e estabelecimentos estão fechados e, por isso, não tem havido muitas
reservas” para a passagem de ano, revelou a mesma fonte do hotel de cinco estrelas, que “estará a
funcionar normalmente” e não programou “qualquer festa” para comemorar a entrada no novo ano.

No Hotel Soltroia (Grândola), a procura de quartos também está aquém das expectativas para esta
altura do ano, “com algumas reservas, muitos telefonemas e muitas perguntas sobre o funcionamento”
da unidade de quatro estrelas.

Em anos anteriores, segundo a responsável da unidade, Cátia Santos, a procura era tanta que se
recusavam reservas, mas, este ano, “as pessoas têm medo e preferem ficar em casa”.

Em Évora, o hotel Convento do Espinheiro, de cinco estrelas, admitiu à Lusa ter registado “alguns
cancelamentos”, embora esteja a ter “alguma recuperação com reservas de última hora”, e mantém o
pacote de passagem de ano, que inclui duas noites de alojamento com jantar e festa na sexta-feira.

No distrito de Portalegre, no espaço hoteleiro Tapada das Safras, em Alpalhão, no concelho de Nisa, que
abriu portas em 2008 e costuma receber cerca de 300 pessoas na noite da passagem de ano, também
“não há memória” de um ano “tão fraco” para assinalar esta época festiva.

“Na passagem de ano que fizemos com menos gente até hoje tivemos um mínimo de 230 pessoas.
Este ano, temos 75 inscritos” e as inscrições fecham hoje, disse o proprietário, Rafael Moura.

O Hotel José Régio, em Portalegre, também não foge ao panorama de outras unidades na região. A
opção foi a de não realizar festa de passagem de ano devido à evolução da pandemia e, por esta altura,
tem “poucos” quartos alugados para sexta-feira.

45/47



CMTV

28/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: -1

Os hotéis no Algarve estão a registar muitos cancelamentos
Os hotéis no Algarve estão a registar muitos cancelamentos
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