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Algarve. Ocupação por quarto em novembro abaixo de 2019
Mas está acima do valor médio para o mês, revela AHETA.

A taxa de ocupação quarto foi 43,9% no mês de novembro no Algarve, um valor 0,6 pontos percentuais
abaixo do que o valor registado em 2019 (-1,4%), mas acima do valor médio para o mês.

Os dados foram divulgados esta segunda-feira pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos
do Algarve (AHETA) que acrescenta que face a 2021, a 2021, a ocupação quarto subiu 7,2 p.p. (+19%).

A entidade presidida por Helder Martins revela ainda que o mercado externo aumentou 2,6% face a
2019, contribuindo com uma subida de 0,7pp na ocupação cama e o mercado nacional diminuiu 3,7% (-
0,2pp).

Já o mercado irlandês (+1,1pp, +135%) foi o que apresentou a maior subida, seguido pelo britânico
(+1,0pp, +12,1%).

As maiores descidas foram as do mercado alemão (-1,3pp, -26,8%) e do neerlandês (-0,7pp, -21,6%).
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Hotéis do Algarve, com programas de animação, cheios no fim
de ano
O setor na região algarvia está “com níveis bastante interessantes” para a passagem de
ano, indica o presidente do Turismo do Algarve.

Os hotéis do Algarve com programas de animação deverão ficar cheios no fim de ano, estimam os
hoteleiros da região, que calculam que a taxa de ocupação média em dezembro fique entre os 40 e
os 50%.

“Sentimos que todos os hotéis com programas e animação de fim de ano vão estar completos, mas as
unidades que só têm ocupação duvido muito que consigam encher”, disse à Lusa o presidente da
Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Hélder Martins.

Segundo o responsável pela maior associação hoteleira do sul do país, “a expectativa é que, com os
feriados [de 01 e 08 de dezembro], o Natal e o final do ano, o setor algarvio possa crescer para
uma taxa de ocupação [média em dezembro] que pode ir até aos 40 ou 50%”.

Em dezembro de 2019, no ano antes da pandemia de covid-19, que serve como ano de referência para
o setor turístico, a taxa de ocupação foi de 32%, contando apenas com o universo de hotéis que
estavam abertos, referiu Hélder Martins.

Muitas unidades hoteleiras do sul do país encerram durante os meses de inverno, um período de época
baixa, mais procurado por grupos de jogadores de golfe ou de reuniões de grandes empresas. “Neste
momento estamos 10% acima das reservas de 2019 e os preços também aumentaram nessa
ordem de valores, cerca de 10%”, quantificou Hélder Martins, que recebeu nos últimos dias as
respostas a um inquérito que fez aos associados da AHETA.

O dirigente da associação de hoteleiros alerta, no entanto, que haverá muitas marcações de última hora,
entre o Natal e o fim de ano, que vão ser influenciadas pelas perspetivas meteorológicas para os últimos
dias de 2022. Os hoteleiros estão agora “todos à espera” das reservas de “última hora”, a partir
de 15 de dezembro, sublinhou, afirmando haver uma “perspetiva animadora” para o final do ano, com
o mercado nacional, mais uma vez, a ser responsável pela maior parte da ocupação no mês de
dezembro.

Por seu turno, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, afirmou que o setor na região
está “com níveis bastante interessantes” para a passagem de ano e que, dos contactos que tem
feito com os hoteleiros da região, é esperado um aumento do volume de negócios em relação a 2019.

O responsável confessou estar “surpreendido” com “três novidades” neste fim de ano: um aumento das
reservas do mercado nacional, um crescimento das reservas realizadas diretamente junto dos hotéis e,
ainda, reservas feitas mais cedo do que é habitual. “As previsões climatéricas a partir de 15 de
dezembro são de boas abertas, boas temperaturas e um clima ameno”, o que também vai
ajudar nas marcações de última hora”, acrescentou.

João Fernandes afirmou que o setor “está a sentir um aumento das iniciativas das empresas e
dos grupos de amigos e familiares que fazem jantares de Natal e algumas festas, sobretudo
por parte do mercado nacional”. O presidente do Turismo do Algarve aproveitou para sublinhar o
“investimento num cartaz forte” feito por várias câmaras municipais, tendo dado o exemplo da Praia dos
Pescadores, em Albufeira, de Quarteira, em Loulé, e de Tavira.

(Link)
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Hotéis do Algarve com programas de animação cheios no fim de
ano
Os hotéis do Algarve com programas de animação deverão ficar cheios no fim de ano,
estimam os hoteleiros da região, que calculam que a taxa de ocupação média em
dezembro fique entre os 40 e os 50%.

“Sentimos que todos os hotéis com programas e animação de fim de ano vão estar completos, mas as
unidades que só têm ocupação duvido muito que consigam encher”, disse à Lusa o presidente da
Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Hélder Martins.

Segundo o responsável pela maior associação hoteleira do sul do país, “a expectativa é que, com os
feriados [de 01 e 08 de dezembro], o Natal e o final do ano, o setor algarvio possa crescer para uma
taxa de ocupação [média em dezembro] que pode ir até aos 40 ou 50%”.

Em dezembro de 2019, no ano antes da pandemia de covid-19, que serve como ano de referência para
o setor turístico, a taxa de ocupação foi de 32%, contando apenas com o universo de hotéis que
estavam abertos, referiu Hélder Martins.

Muitas unidades hoteleiras do sul do país encerram durante os meses de inverno, um período de época
baixa, mais procurado por grupos de jogadores de golfe ou de reuniões de grandes empresas.

“Neste momento estamos 10% acima das reservas de 2019 e os preços também aumentaram nessa
ordem de valores, cerca de 10%”, quantificou Hélder Martins, que recebeu nos últimos dias as respostas
a um inquérito que fez aos associados da AHETA.

O dirigente da associação de hoteleiros alerta, no entanto, que haverá muitas marcações de última hora,
entre o Natal e o fim de ano, que vão ser influenciadas pelas perspetivas meteorológicas para os últimos
dias de 2022.

Os hoteleiros estão agora “todos à espera” das reservas de “última hora”, a partir de 15 de dezembro,
sublinhou, afirmando haver uma “perspetiva animadora” para o final do ano, com o mercado nacional,
mais uma vez, a ser responsável pela maior parte da ocupação no mês de dezembro.

Por seu turno, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, afirmou que o setor na região está
“com níveis bastante interessantes” para a passagem de ano e que, dos contactos que tem feito com os
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hoteleiros da região, é esperado um aumento do volume de negócios em relação a 2019.

O responsável confessou estar “surpreendido” com “três novidades” neste fim de ano: um aumento das
reservas do mercado nacional, um crescimento das reservas realizadas diretamente junto dos hotéis e,
ainda, reservas feitas mais cedo do que é habitual.

“As previsões climatéricas a partir de 15 de dezembro são de boas abertas, boas temperaturas e um
clima ameno”, o que também vai ajudar nas marcações de última hora”, acrescentou.

João Fernandes afirmou que o setor “está a sentir um aumento das iniciativas das empresas e dos
grupos de amigos e familiares que fazem jantares de Natal e algumas festas, sobretudo por parte do
mercado nacional”.

O presidente do Turismo do Algarve aproveitou para sublinhar o “investimento num cartaz forte” feito
por várias câmaras municipais, tendo dado o exemplo da Praia dos Pescadores, em Albufeira, de
Quarteira, em Loulé, e de Tavira.
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Passagem do Ano: Taxa de ocupação de hotéis do Algarve entre
os 40 e os 50%.
Os hotéis do Algarve com programas de animação deverão ficar cheios no fim de ano,
estimam os hoteleiros da região, que calculam que a taxa de ocupação média em
dezembro fique entre os 40 e os 50%.

Os hotéis do Algarve com programas de animação deverão ficar cheios no fim de ano, estimam os
hoteleiros da região, que calculam que a taxa de ocupação média em dezembro fique entre os 40 e os
50%.

“Sentimos que todos os hotéis com programas e animação de fim de ano vão estar completos, mas as
unidades que só têm ocupação duvido muito que consigam encher”, disse à Lusa o presidente da
Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Hélder Martins.

Segundo o responsável pela maior associação hoteleira do sul do país, “a expectativa é que, com os
feriados [de 01 e 08 de dezembro], o Natal e o final do ano, o setor algarvio possa crescer para uma
taxa de ocupação [média em dezembro] que pode ir até aos 40 ou 50%”.

Em dezembro de 2019, no ano antes da pandemia de covid-19, que serve como ano de referência para
o setor turístico, a taxa de ocupação foi de 32%, contando apenas com o universo de hotéis que
estavam abertos, referiu Hélder Martins.

Muitas unidades hoteleiras do sul do país encerram durante os meses de inverno, um período de época
baixa, mais procurado por grupos de jogadores de golfe ou de reuniões de grandes empresas.

“Neste momento estamos 10% acima das reservas de 2019 e os preços também aumentaram nessa
ordem de valores, cerca de 10%”, quantificou Hélder Martins, que recebeu nos últimos dias as respostas
a um inquérito que fez aos associados da AHETA.

O dirigente da associação de hoteleiros alerta, no entanto, que haverá muitas marcações de última hora,
entre o Natal e o fim de ano, que vão ser influenciadas pelas perspetivas meteorológicas para os últimos
dias de 2022.

Os hoteleiros estão agora “todos à espera” das reservas de “última hora”, a partir de 15 de dezembro,
sublinhou, afirmando haver uma “perspetiva animadora” para o final do ano, com o mercado nacional,
mais uma vez, a ser responsável pela maior parte da ocupação no mês de dezembro.
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Por seu turno, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, afirmou que o setor na região está
“com níveis bastante interessantes” para a passagem de ano e que, dos contactos que tem feito com os
hoteleiros da região, é esperado um aumento do volume de negócios em relação a 2019.

O responsável confessou estar “surpreendido” com “três novidades” neste fim de ano: um aumento das
reservas do mercado nacional, um crescimento das reservas realizadas diretamente junto dos hotéis e,
ainda, reservas feitas mais cedo do que é habitual.

“As previsões climatéricas a partir de 15 de dezembro são de boas abertas, boas temperaturas e um
clima ameno”, o que também vai ajudar nas marcações de última hora”, acrescentou.

João Fernandes afirmou que o setor “está a sentir um aumento das iniciativas das empresas e dos
grupos de amigos e familiares que fazem jantares de Natal e
algumas festas, sobretudo por parte do mercado nacional”.

O presidente do Turismo do Algarve aproveitou para sublinhar o “investimento num cartaz forte” feito
por várias câmaras municipais, tendo dado o exemplo da Praia dos Pescadores, em Albufeira, de
Quarteira, em Loulé, e de Tavira.
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Câmara de Albufeira isenta comerciantes de taxas de ocupação
da via pública para apoiar a economia local - Postal do Algarve
A isenção abrange os meses de novembro e dezembro, estendendo-se até fevereiro de
2023.A isenção abrange os meses de novembro e dezembro, estendendo-se até
fevereiro de 2023.

A Câmara de Albufeira informou esta segunda-feira que vai isentar os comerciantes do pagamento de
taxas de ocupação da via pública até fevereiro de 2023, uma medida para apoiar a economia local
durante a época baixa.

A medida foi aprovada pela Câmara e Assembleia municipais, abrangendo os estabelecimentos
comerciais e de restauração e bebidas do concelho, anunciou o município em comunicado.

De acordo com a autarquia, a decisão visa incentivar os comerciantes a manterem os estabelecimentos
abertos durante todo o ano, com o objetivo de dinamizar a economia local.

A isenção abrange os meses de novembro e dezembro, estendendo-se até fevereiro de 2023.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, a medida procura “ajudar a combater a sazonalidade” e a
“dinamizar a economia local, numa altura em que se espera um acréscimo de turistas para o Natal e a
Passagem de Ano”.

José Carlos Rolo sublinha, igualmente, “a necessidade de apoiar os comerciantes do concelho durante a
época baixa, quando o volume de negócios decresce significativamente, razão que justifica que a medida
se estenda aos dois primeiros meses de 2023”.
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“É fundamental fazermos um esforço acrescido, no sentido de haver condições para receber quem nos
visita nesta altura do ano, por isso tomámos a decisão de prescindir de verbas importantes, que irão ser
canalizadas para apoiar a economia local, ao mesmo tempo que fazemos uma aposta forte na
programação de Fim de Ano que, mais uma vez, volta a oferecer o programa ‘Carpe Nox’, o ‘Paderne
Medieval’ e o Festival de humor, ‘Solrir'”, destaca.
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Tivoli abre novo hotel no Algarve no primeiro trimestre de 2023
O T ivoli Alvor Algarve Resort, de cinco estrelas, contará com 470 quartos e será o sexto
imóvel da marca na região. Grupo não revela valor da operação.

O Tivoli vai abrir um novo hotel no Algarve, o Tivoli Alvor Algarve Resort, uma unidade com 470 quartos,
com inauguração prevista para o primeiro trimestre de 2023, segundo um comunicado divulgado esta
segunda-feira.

Na mesma nota, o grupo, que não divulgou os valores de investimento neste projeto, disse que “a Tivoli
Hotels & Resorts continua a sua expansão na Europa e anuncia a abertura de uma nova propriedade em
Portugal”, localizada no Algarve.

“O Tivoli Alvor Algarve Resort vai abrir no primeiro trimestre do próximo ano”, destacou a empresa, na
mesma nota, indicando que “o NH Hotel Group vai operar o resort de cinco estrelas, na sequência de um
acordo assinado com a Azora, empresa proprietária do imóvel, juntamente com a qual a NH já gere o
Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort e o Tivoli Carvoeiro Algarve Resort em Portugal”, explicou.

De acordo com o Tivoli, “o resort, que está atualmente fechado, será remodelado de forma a oferecer
os mais elevados padrões de serviço da marca Tivoli”, acrescentando que “com esta abertura, a marca
entrará no mercado ‘tudo incluído’, reforçando a sua liderança no segmento de lazer no Algarve”.

Assim, “apresentado como um hotel familiar, o Tivoli Alvor Algarve Resort contará com 470 quartos e
‘suites’ e incluirá comodidades para toda a família”, indicou o grupo, destacando que o hotel conta com
“mais de 112 mil metros quadrados e com “quatro restaurantes e dois bares”. Segundo a mesma nota,
dispõe ainda de instalações desportivas, incluindo “um campo de golfe, campos de paddle e ténis e um
ginásio, bem como seis piscinas”, clubes infantis, um campo desportivo multiúsos, ginásio e spa.
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“A expansão da Tivoli Hotels & Resorts, com as próximas aberturas em Portugal e Espanha, demonstra a
clara prioridade da empresa em fazer crescer esta marca, que vai liderar o crescimento do NH Hotel
Group com novos resorts de luxo em alguns dos melhores destinos de férias do sul da Europa””, disse
Ramón Aragonés, presidente executivo do NH Hotel Group.

O Tivoli Alvor Algarve Resort será o sexto imóvel da marca no Algarve e está localizado a 600 metros do
mar e perto da vila de Alvor. “Com o Tivoli Alvor Algarve Resort e o Tivoli La Caleta Resort em Tenerife
(que tem inauguração prevista para a primavera de 2023), a marca Tivoli Hotels & Resorts passará a
contar com 18 unidades hoteleiras, detidas pela Minor Hotels e operadas, na Europa, pelo NH Hotel
Group”, destacou o grupo.
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Covid-19: Hong Kong levanta restrições à chegada ao território -
Impala
Hong Kong vai levantar todas as restrições de viagem a quem chega à cidade e com teste
negativo à covid-19, noticiou o jornal local South China Morning Post (SCMP). - Impala

Macau, China, 13 dez 2022 (Lusa) – Hong Kong vai levantar a partir de quarta-feira todas as restrições
de viagem a quem chega à cidade e com teste negativo à covid-19, noticiou hoje o jornal local South
China Morning Post (SCMP).

O chefe do Governo de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, anunciou as novas medidas antes do encontro
semanal com o Conselho Executivo, de acordo com a publicação diária em língua inglesa.

Até agora, quem chegava à região administrativa chinesa, no sul do país e vizinha de Macau, tinha de
cumprir o regime ‘0+3’, sem necessidade de cumprir quarentena em hotel, mas com três dias de
autogestão médica domiciliária, mantendo-se durante esse período o código de saúde amarelo, que
proibia, por exemplo, a entrada em restaurantes.

Com a nova medida, Hong Kong adota o regime ‘0+0’ e todas as chegadas ao território com teste
negativo à covid terão código de saúde azul, o que significa que podem andar livremente pela cidade,
destacou o SCMP.

De acordo com as novas regras, quem testar positivo, mantém o código de saúde vermelho e é
obrigado a respeitar o atual protocolo de isolamento.

11/23



Lee disse ainda que, a partir de quarta-feira, os residentes já não terão de fazer a leitura do código QR
para registar a entrada em locais da cidade, embora os clientes de restaurantes e pessoas que visitem
determinadas instalações ainda precisem de mostrar o registo da vacinação.

“As decisões têm como base dados e riscos. O risco de infeção dos casos importados é menor que o
risco de infeções locais. Acreditamos que o levantamento [das medidas] não vai aumentar o risco de
surtos locais”, salientou Lee, citado pelo SCMP.

Sobre uma possível abertura da fronteira entre Hong Kong e o interior da China, Lee disse que o Governo
tem estado a negociar ativamente com as autoridades centrais. “As autoridades do interior também dão
muita importância a isto”, acrescentou.

Na semana passada, Hong Kong aliviou as medidas de quarentena e isolamento, depois de uma
alteração à política ‘zero covid’ por parte de Pequim.

Um aumento de infeções diárias tinha impedido a cidade de levantar as regras de distanciamento social,
lembrou o jornal.

As autoridades de saúde de Hong Kong registaram um total de 14.717 casos na segunda-feira, 5% dos
quais importados.

De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, Hong Kong ultrapassou as 2,2
milhões de infeções e registou 10,959 mortes desde o início da pandemia da covid-19.

CAD // EJ

By Impala News / Lusa
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Mais de 170 crianças hospitalizadas em Portugal devido ao vírus
sincicial
Em Portugal, desde o final de Novembro que se regista uma tendência crescente de
hospitalizações de crianças com menos de dois anos relacionadas com a infecção pelo
vírus sincicial respiratório.

Um total de 171 crianças, metade das quais com menos de três meses, foram hospitalizadas em
Portugal devido a infecção com o vírus sincicial respiratório (RSV), anunciou esta segunda-feira o Centro
Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

"Em Portugal [a partir da última semana de Novembro], as autoridades reportaram uma tendência
crescente nas hospitalizações relacionadas com o RSV de crianças com menos de dois anos. Nesta faixa
etária, houve 171 hospitalizações acumuladas durante a presente temporada, com cerca de 50% dos
casos com idades de menos de três meses", refere uma análise de risco do ECDC divulgada esta
segunda-feira.

Segundo o centro europeu, a infecção por RSV geralmente causa doença leve, mas a gravidade das
manifestações clínicas varia consideravelmente consoante a idade.

Os grupos mais afectados pela doença grave provocada por este vírus são as crianças com menos de
cinco anos, especialmente bebés com menos de seis meses, adultos com idade igual ou superior a 65
anos e pessoas com comorbilidades específicas.

"As hospitalizações causadas pelo RSV e outros agentes patogénicos respiratórios, como o vírus da gripe
e o SARS-CoV-2, estão a aumentar em alguns Estados-membros e já estão a exercer pressão sobre os
sistemas de saúde", alerta o ECDC.

O centro avalia o risco de infecção por RSV como baixo para a população em geral e elevado para
crianças com menos de seis meses, adultos com mais de 65 anos ou mais, e pessoas com doenças
específicas.
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"O risco de que o RSV, o vírus da gripe e o SARS-CoV-2 pressionem os sistemas de saúde nas próximas
semanas é avaliado como elevado" nos países europeus, avança o documento.

O centro adianta ainda que os países da União Europeia e Espaço Económico Europeu (EU/EEE) estão
também a "viver uma época de gripe precoce e um possível ressurgimento da covid-19", após semanas
de declínio dos casos e das hospitalizações.

"A época festiva de fim de ano está associada a actividades como encontros sociais, compras e viagens,
que representam riscos adicionais significativos para a transmissão do RSV e outros vírus respiratórios",
salientou a directora do ECDC.

Perante isso, Andrea Ammon defendeu que o reforço dos sistemas de saúde e o apoio aos profissionais
de saúde "devem ser prioritários", devido ao risco de forte pressão nas próximas semanas.

O ECDC recomenda que os países implementem uma comunicação de risco ao público, promovendo a
importância da vacinação contra a gripe sazonal e a covid-19, e uma melhor a vigilância do RSV e a
testagem dos vírus respiratórios. "Nesta altura do ano as infecções por RSV não são incomuns, no
entanto este ano há mais actividade de RSV e começou mais cedo do que nas estações pré-covid-19",
sublinha o centro europeu.
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Hotéis de Lisboa e Fátima ″100% tomados″ para a Jornada
Mundial da Juventude
Os hotéis em Lisboa e Fátima, cidades palco da Jornada Mundial da Juventude, estão
totalmente reservados para o evento em agosto, segundo a associação da hotelaria, que
espera aproveitar a ocasião para promover adesão à circulação pelo país.

Os hotéis em Lisboa e Fátima, cidades palco da Jornada Mundial da Juventude, estão totalmente
reservados para o evento em agosto, segundo a associação da hotelaria, que espera aproveitar a
ocasião para promover adesão à circulação pelo país.

Em declarações à agência Lusa, a presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP),
Cristina Siza Vieira, lembrou que este evento no próximo ano irá envolver públicos muito diferentes uns
dos outros.

"Há públicos, inclusive, eclesiásticos que ficam nos hotéis e que têm a organização a ser tratada
oficialmente e aí temos já muitos hotéis comprometidos. Depois, temos outros tipos de público,
evidentemente, que vêm até mais tempo, e que vêm com a família", afirmou.

Cristina Siza Vieira disse que da análise feita "os jovens participam durante um determinado período de
tempo e não são público para a hotelaria". Neste caso, são público que fica "em ginásios, em centros
disponibilizados pelas câmaras municipais, em parques de campismo, etc", refere a responsável. Mas -
sublinha - "a família fica e muitas vezes é isso que estamos a tentar promover".

A presidente da AHP referiu ainda que, neste sentido, a associação vai fazer uma campanha "com um
código especial para promover essa adesão a uma circulação em todo o país", diversificando a procura e
promovendo o destino Portugal como um todo.
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"Vamos ter também disponibilidade para prolongar a estada", disse, confirmando que são ações que
pretendem captar novos clientes.

"É no fundo para criar futuros públicos, pois muitas vezes é, isso mesmo, permitir que mesmo que a
pessoa não esteja tanto tempo, nem que seja mais um dia extra, possa ficar com vontade de voltar
outra vez", disse Cristina Siza Vieira.

Questionada se a AHP está a articular com os vários hotéis a chegada destes clientes em agosto, a
responsável admitiu que há "muitos deles" que "também já estão por si só".

"Muita da hotelaria já tinha sido abordada até porque há grupos que têm presença em Fátima, por
exemplo, e que necessariamente estão mais ligados às organizações religiosas, ao mesmo tempo que
têm presença também em Lisboa", disse.

"Já sabemos que estão 100% tomados para esse período de tempo, em Lisboa e em Fátima", sublinha,
então, Cristina Siza Vieira à Lusa, mostrando-se ao mesmo tempo receosa com a pressão sobre as
cidades ao nível dos transportes, abastecimento, segurança, entre outros.

"A verdade é que estamos um bocado preocupados porque é uma carga muito elevada sobre as
cidades, nomeadamente a cidade de Lisboa, a freguesia de Fátima e até concelho de Ourém. Nas
imediações também e é preciso ver a questão dos transportes, da comida, questões de abastecimento,
de segurança, e as questões de circulação, essencialmente. A hotelaria é apenas uma das peças deste
puzzle", lembrou, confirmando que também a AHP já esteve há uns meses reunida com a comissão que
organiza pelo lado da igreja e abordaram estas problemáticas.

Já sobre o receio de se tratar de agosto, mês de época alta, Cristina Siza Vieira afirmou que essa "é
outra preocupação", embora vá dizendo que "neste momento já não há época baixa em Lisboa".

"Teoricamente agosto era uma época alta em Lisboa, mas não é. Neste momento, todas as épocas são
altas em Lisboa. Por isso, a coordenação é necessária para que se acomode tanta gente durante
daqueles dias. Achamos que da parte da hotelaria pode acontecer, sobretudo com alguma parte de
público das igrejas de todo o mundo, mas aí também há diferenças grandes - há igrejas mais ricas do
que outras - e, de facto, temos alguma preocupação com o resto, mas só podemos responder da parte
que nos diz respeito", referiu.

Em 28 de novembro, estavam inscritos mais de 200.000 peregrinos na Jornada Mundial da Juventude
(JMJ).

"Até à data ultrapassámos as 200.000 inscrições, mas isso não é motivo nem de muita alegria, nem de
tristeza, pelo contrário porque o historial das inscrições nas jornadas é tipo montanha-russa. Há uma
subida até ao Natal, depois desce, com a Páscoa há uma subida imediata e depois desce e no verão há
uma corrida às inscrições, e depois desce, foi o que aconteceu nas jornadas anteriores", disse aos
jornalistas o presidente da Fundação JMJ, bispo Américo Aguiar, após a assinatura de um protocolo com
a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de a Portugal (AHRESP) para permitir identificar uma
rede de restaurantes e similares para o fornecimento de refeições aos peregrinos.

Sobre o processo de alojamento, o responsável explicou que vai ser diferenciado, mas vai ser dado
privilégio ao acolhimento de peregrinos em casas de famílias e que as famílias vão ter de oferecer o
pequeno-almoço e só podem alojar dois ou mais peregrinos.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da
Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto de 2023, com as principais cerimónias a
terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos
dos concelhos de Lisboa e Loures. A iniciativa, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista
para este ano, mas foi adiada devido à pandemia.
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CP já superou número de passageiros que tinha antes da
pandemia
Empresa ferroviária transportou mais de 122,45 milhões de passageiros, de janeiro a
outubro deste ano.

De janeiro a outubro, a CP já transportou "mais de 122,45 milhões de passageiros", numa subida de
1,9% relativamente ao período homólogo. É a única empresa de transportes públicos que superou o
número de passageiros que tinha antes da pandemia, avança o Público.

As restantes empresas - a Carris, STCP, Metro do Porto, Metro de Lisboa, Fertagus e as empresas
rodoviárias da Barraqueiro - ainda não conseguiram alcançar os valores que tinham antes de 2019.

Segundo a CP explicou aquele jornal, "apresenta uma forte recuperação em todos os títulos, com
especial destaque para os títulos mensais", que beneficiam do apoio do Programa de Apoio à Redução
Tarifária (PART), introduzido em 2019.

No mesmo sentido, a empresa refere que tem levado a cabo "um esforço significativo na recuperação"
da carruagens garantindo desta forma um melhor serviço ao cliente.

No entanto, a CP declara que as receitas não terão subido em consonância com a subida de passageiros,
uma vez que os títulos mensais têm "uma tarifa média mais reduzida".

"Dos 109 milhões de passageiros transportados nos primeiros nove meses do ano, 80 milhões viajaram
nos comboios urbanos de Lisboa", informa a empresa, explicando que esta valor o que representa uma
subida de 8,6% face a 2019. E que remete também para um crescimento mais assente nos comboios
urbanos das linhas de Cascais, Sintra, Azambuja e Sado.

E a chegar aos oito milhões de passageiros em 2021 está o serviço dos comboios regionais, que tem
agora mais material circulante. Esta é a segunda maior subida da empresa, que cresceu 2,5% face a
2019.
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Por outro lado, o Metro de Lisboa contabilizou 13,6 milhões de validações, menos 25% face ao mesmo
mês de 2019. Já a Transtejo/Softlusa registou 1,3 milhões de validações em outubro, menos 26% face
a 2019. Por seu turno, a Carris garante que "está a aproximar-se de valores de 2019", tendo registado
menos 9% de viagens este ano, em comparação com 2019. Também a Fertagus afirma que a "procura
mensal se está a aproximar dos níveis médios mensais de 2019, antes da pandemia". Em novembro
registou 3,03 milhões de validações, depois dos 3,1 milhões de outubro, o maior número do ano.

Já a Barraqueiro, diz que, nas áreas metropolitanas, se está com "cerca de 88%-90% dos passageiros
transportados em 2019". No resto do território nacional conseguiu entre 75% e 80%.

A STCP teve "90% da procura registada em período equivalente de 2019", ou o equivalente a 63,3
milhões de viagens de passageiros e o Metro do Porto registou um descida de 9% de passageiros de
janeiro a outubro.
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Lisboa insta Governo a exigir à ANA obras antirruído no
Aeroporto Humberto Delgado
Autarquia aprovou proposta do PCP por unanimidade que insta o Governo a exigir à ANA
a concretização de obras antirruído, já que aeroporto está a tornar-se "fardo
insuportável".

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou esta segunda-feira, por unanimidade, uma moção do PCP para
instar o Governo a exigir à ANA – Aeroportos de Portugal a concretização das obras antirruído no
Aeroporto Humberto Delgado.

“O Aeroporto Humberto Delgado na sua localização atual tornou-se um fardo insuportável; a prevenção
do ruído e o controlo da poluição sonora e atmosférica, visando a salvaguarda da saúde humana e o
bem-estar das populações, constitui assim uma tarefa fundamental do Estado”, lê-se na moção.

Neste âmbito, o executivo camarário de Lisboa quer que “a ANA cumpra, num curto espaço de tempo,
com as suas obrigações previstas no plano de ação de ruído do Aeroporto Humberto Delgado, aprovado
pela APA [Agência Portuguesa do Ambiente], no que respeita às medidas de redução da exposição das
populações, concretizando as obras de insonorização em edifícios diretamente afetados pelo ruído dos
aviões”.

Por proposta dos vereadores do PCP, João Ferreira e Ana Jarra, a moção “Aeroporto Humberto
Delgado: Exigir à ANA a concretização das obras antirruído em Lisboa” foi discutida e votada esta
segunda-feira em reunião privada do executivo municipal.

A viabilização desta iniciativa coincidiu com a véspera de uma reunião que o presidente da Câmara
Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), terá com a Comissão de Acompanhamento do Aeroporto,
agendada para terça-feira, referiu o PCP, esperando que o autarca social-democrata “aproveite a
oportunidade para dar conhecimento desta moção”.

De acordo com os comunistas, o plano de ação de ruído do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi
apresentado pela ANA para o período 2018-2023 e teve aprovação da APA, em 2019, que “foi
concedida com a condição de serem cumpridas um conjunto de ações, entre elas, a implementação do
programa de isolamento Acústico, de modo a minimizar os impactos sobre a cidade e em particular nas
zonas localizadas junto do aeroporto”.

A moção refere que as intervenções estavam previstas serem operacionalizadas em duas fases, entre
2021 e 2023, através de um programa da responsabilidade da ANA, para o isolamento acústico dos
edifícios mais afetados pelo ruído dos aviões na capital, mas que “não arrancou”, estando por concretizar
as obras de insonorização em edifícios diretamente afetados, casas ou apartamentos com licença de
habitação, hospitais, escolas e universidades.

Os planos de redução de ruído e planos de ação resultam do diagnóstico efetuado pelas entidades
competentes, através de mapas de ruído municipais e de mapas estratégicos de ruído, que apresentam
medidas para a redução da exposição da população ao ruído.

“A ANA não cumpriu com o investimento previsto, ao abrigo do plano de ruído, que tinha como objetivo
a redução da exposição das populações, em particular daqueles que vivem ou trabalham, nas zonas
localizadas junto aos corredores de aterragem ou descolagem dos aviões, através de intervenções ao
nível da caixilharia e fachadas dos edifícios mais expostos, como previsto no plano aprovado pela APA”,
indica a moção.

No documento, o PCP referiu que o ruído constitui uma fonte grave de perturbação da qualidade de vida
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das pessoas, principalmente o ruído noturno, e “o ruído proveniente das aterragens e descolagens dos
aviões do Aeroporto Humberto Delgado provoca diariamente inúmeras reclamações e graves incómodos
à população da cidade de Lisboa e concelhos limítrofes”.

Como consequências do ruído aeroportuário nas populações afetadas, a moção aponta os distúrbios no
sono, o aumento do risco de doenças cardiovasculares e a redução da capacidade de aprendizagem das
crianças, produzindo graves efeitos na saúde e na qualidade de vida dos cidadãos.
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EasyJet ultrapassou quatro concorrentes para ficar com slots da
TAP em Lisboa
Aviões da TAP dominam Portela

21/23



NEWSAVIA

13/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

SATA fecha ano com receitas acima de 200 milhões pela primeira
vez
O presidente do Conselho de Administração do Grupo SAT A, Luís Rodrigues, disse neste
sábado, dia 10, que o grupo aéreo português com sede na Região Autónoma dos Açores
a que preside vai fechar o an…

O presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA, Luís Rodrigues, disse neste sábado, dia 10,
que o grupo aéreo português com sede na Região Autónoma dos Açores a que preside vai fechar o ano,
e pela primeira vez, com receitas acima de 200 milhões de euros, também mais do que o previsto no
plano de reestruturação.

“Vamos acabar 2022 com cerca de 10%, 12% em [número de] passageiros melhor que em 2019 e
com 30% mais de receita”, disse Luís Rodrigues durante o 47.º Congresso Nacional da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre na cidade de Ponta Delgada, na ilha
de São Miguel.

Assim, “este ano, 2022, pela primeira vez na história da companhia vamos ultrapassar os 200 milhões
de euros de receita, que é significativamente mais do que aquilo que está no plano [de reestruturação]”,
avançou.

No entanto, o responsável explicou que os resultados “ainda não se traduzem exatamente” assim, dado
que a empresa, como todo o setor, tem que lidar com o agravamento de custos, nomeadamente “com
a crise do combustível”.

Ainda assim, sublinha, “esse percurso há de aparecer”.
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Segundo uma apresentação que o presidente da SATA mostrou no congresso, a empresa obteve 157
milhões de euros de receita em 2019 e estima 202 milhões de euros em 2022.

Luís Rodrigues lembrou que estar hoje “a falar da SATA é um milagre”, mas ressalvou que “os milagres
dão muito trabalho”.

E nesse sentido, perante uma plateia maioritariamente de agentes de viagens e operadores turísticos,
referiu a este propósito que “grande parte dessa responsabilidade ou desse milagre está aqui. Tenho que
prestar homenagem a este grupo porque vocês nos ajudaram exatamente a fazer isto (…), resta-me
agradecer”.

A propósito da recomendação dos passageiros, o responsável disse que “está a correr bem”, com o
indicador que a mede (NPS) a atingir os 62 em outubro, acima da média do setor.

“Aliás, o primeiro dia do congresso da APAVT este ano nos Açores é um dia histórico, não só porque é o
primeiro dia do congresso da APAVT, mas porque tivemos o privilégio de bater o recorde de NPS naquele
dia, que atingiu 82, o que é um número fantástico”, afirmou.

O próximo ano, Luís Rodrigues lembrou que “vai ser marcado por um evento único que é a intenção de
privatizar a Azores Airlines”, um processo que considerou fundamental.

“Fundamental para que a companhia consiga sobreviver, evoluir”, disse.
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