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TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

Não fosse a Ómicron e o Algarve já tinha reservas próximas de
2019
As expetativas do turismo algarvio para o final 2021, estavam muito próximas das
registadas em 2019, o melhor ano de sempre para a região.

 

As expetativas do turismo algarvio para o final 2021, estavam muito próximas das registadas em 2019,
o melhor ano de sempre para a região.

 

Tendo em conta as reservas na hotelaria efetuadas desde agosto, com procura elevada do mercado
nacional e espanhol e de outros mercados externos, «esse processo estava a decorrer de forma muito
profícua, com resultados muito bons até ao final de novembro», segundo confirmou ao Algarve
Primeiro, o Presidente da RTA.

 

Com a chegada da variante Ómicron e o consequente agravamento da situação epidemiológica, quer em
Portugal, mas também nos principais mercados emissores, nomeadamente Reino Unido, Alemanha ou
Holanda, associado às sucessivas restrições para quem chegasse ao país e para o funcionamento das
atividades, restringiram a motivação de visita, «mas ainda assim, tenho a informação de vários
hoteleiros que garantiram 40% da sua taxa de ocupação no fim de ano, como outros que tiveram 90%,
dependendo das unidades hoteleiras estarem mais direcionadas para procura nacional com mais
facilidade de captar clientes, sendo mais difícil quando se dirigiram ao mercado internacional. Sabemos
que não será um ano semelhante ao de 2019, mas com melhores resultados que 2020, e as estimativas
que temos é que até ao fim de 2021, tenhamos garantido 60% dos proveitos conseguidos em 2019»,
avançou João Fernandes.

 

Para 2022, imprevistos à parte, o responsável pelo Turismo do Algarve, indicou que a partir de março já
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há bons níveis de reserva, «a expetativa é de que os nossos mercados externos prefiram o sul da
Europa, ao Mediterrâneo como um todo, ou seja, todos os relatórios internacionais dizem que o reativar
das viagens externas, no caso dos europeus, se fará primeiro na esfera intraeuropeia. Lembro que a
questão da alta taxa de vacinação no nosso país tem sido determinante, mas também os prémios que o
Algarve recebeu durante a pandemia relacionados com a segurança, quando foi a primeira região a ter
regras para a época balnear publicadas em lei ou ainda a primeira no mundo, a apresentar um manual de
higiene e segurança para os diferentes segmentos de atividades em tempo de pandemia. Todos esses
fatores têm sido determinantes para sermos reconhecidos, o que quer dizer que mesmo com a Covid,
reforçámos a nossa notoriedade e hoje já há mais gente a reconhecer a marca Algarve, o que é muito
bom, além de termos ganho o prémio de melhor destino de praia do mundo», realçou.                    

 

(Link)
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OBSERVADOR

03/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

Governo em silêncio sobre subsídio para aeroporto do Porto.
Turismo Porto e Norte diz que solução “é fácil e rápida”
Autarca do Porto exigiu ao Estado apoios para captar novas companhias áreas, mas
Governo não comenta. T urismo Porto e Norte garante que solução é “fácil e rápida” e
não obriga a alteração da lei.

A guerra entre o presidente da Câmara Municipal do Porto e a TAP já é antiga, mas no mês em que
Bruxelas aprovou o plano de reestruturação da companhia portuguesa, Rui Moreira voltou a tirar o
assunto do armário — e desta vez com uma afirmação polémica. Na última segunda-feira de 2021, o
autarca do Porto defendeu numa Assembleia Municipal que o Estado deve atribuir um subsídio
semelhante ao que é dado às Regiões Autónomas para captar companhias aéreas para o aeroporto
Francisco Sá Carneiro. Apesar das críticas renovadas de Moreira à forma como o Governo tem conduziu
este dossier, o Ministério das Infraestrututas mantém-se em silêncio. Mas alinham-se apoios para as
palavras do autarca do Porto.

O argumento do presidente da Câmara do Porto foi lançado na última Assembleia Municipal de 2021, já
depois de a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, ter afirmado, em entrevista ao
jornal Público, que o Porto “nunca será” um segundo hub para a companhia aérea. Rui Moreira reclama
uma compensação financeira, lembrando que o Estado investe “anualmente 100 milhões de euros a
subsidiar voos para os Açores e para a Madeira”.

Seria relevante que o Porto — não posso falar por Faro — reclamasse, pelo menos, um montante
equivalente, até porque a nossa Área Metropolitana é muito maior, não tem é o problema da
insularidade”, defendeu o autarca.

Rui Moreira quer subsídio estatal para captar companhias aéreas para o Porto

Numa altura de crise, e em que várias companhias abandonaram a sua operação no aeroporto Francisco
Sá Carneiro, o presidente da Câmara sublinha que é fundamental conseguir captar novas rotas para o
segundo aeroporto do país. “Se a TAP não o quer fazer, ou não o vai fazer — é um pouco irrelevante
fazer a análise psicológica desta questão (…), acho que a TAP é a última companhia colonial a existir em
Portugal, mas não é isso que conta — temos de encontrar outros”, disse, acrescentando que a cidade
não quer ser “hub nenhum”, mas ter um aeroporto que seja útil, “não apenas para turistas, mas para
toda a atividade económica que é necessária atrair”.

Dias depois, em entrevista à SIC Notícias, o autarca sublinhou que a companhia aérea portuguesa “pura
e simplesmente ignora o aeroporto Francisco Sá Carneiro, mas também o aeroporto de Faro e das
regiões autónomas”, concentrando toda a sua atividade em Lisboa, adotando assim uma estratégia que
“não serve o Porto”.

Tinha esperança de que o Governo não tivesse encaminhado as coisas desta forma, considero que o que
foi feito junto da Comissão Europeia é uma vitória política para o senhor Ministro [das Infraestruturas],
mas para Portugal — e para o Porto, em particular — é pior”, disse Rui Moreira.

No entender do autarca, “é óbvio” que o aeroporto Francisco Sá Carneiro precisa de ser compensado
financeiramente para ser capaz de atrair novas rotas. Moreira acredita que a estratégia da TAP passa por
“manter o Porto ao abandono” e diz mesmo que a região norte está “condenada à insularidade”.
“Entendo que seja completamente legítimo que nas regiões autónomas existam apoios do Estado para
viabilizar voos para essas regiões. Se também estamos condenados à insularidade por parte da TAP e
por decisão do Governo, então arranje-se forma de haver verbas disponíveis.”

3/29



Para colocar a sua ideia em prática, Rui Moreira não se alonga em soluções, valores exatos ou datas no
calendário. “Não sei dizer quanto é que custa, mas posso dizer que custa muito menos do que 100
milhões de euros por ano. Não sou especialista em aeronáutica, mas custa menos que os 3,2 mil
milhões euros que foram gastos na TAP”, disse, acrescentando ainda a hipótese de lançar um concurso
público para saber que companhias estão interessadas em operar no Porto.

Contactado pelo Observador o Ministério das Infraestruturas afirmou que “não iria comentar” as
declarações do autarca do Porto.

Contactada pelo Observador, a Associação Comercial do Porto, que em junho de 2020 apresentou uma
providência cautelar para travar a injeção de 1,2 mil milhões de euros do Estado na TAP, recorda que a
lei não permite que existam rotas subsidiadas, com exceção dos territórios insulares, e considera que as
compensações “devem proceder das verbas de promoção turística, sendo geridas pelas respetivas
agências regionais”.

Relativamente aos valores destas compensações e à sua extensão temporal, Nuno Botelho, presidente
Associação Comercial do Porto, não se pronuncia, “uma vez que essa quantificação carece de um estudo
atualizado e coordenado entre diferentes entidades”.

Compete ao Governo assegurar este equilíbrio e garantir a coesão territorial. Nesse sentido, deve
encontrar os instrumentos legais necessários para compensar devidamente os aeroportos do Porto e de
Faro”, enfatiza o responsável da Associação Comercial do Porto.

Ao Observador, Luís Pedro Martins, presidente da Associação Turismo Porto e Norte, garante que a
reivindicação de Rui Moreira “faz todo o sentido”, mas não é completamente nova. Em maio de 2020, a
associação organizou uma conferência de imprensa, juntamente com os municípios do Porto, Maia,
Matosinhos, Viana do Castelo, Braga e Vila Real, apelando à administração da TAP para que, no seu novo
plano, tivesse em conta o peso e a importância que o aeroporto Francisco Sá Carneiro tem para a
região, para o turismo, empresas exportadoras e indústria.

Nessa altura, fomos informados [pela administração da TAP] de que iam ter em consideração este
aeroporto e os mercados que para aqui voam, a pandemia não estava a tornar possível, mas logo que
fosse oportuno iria acontecer”, recorda Luís Pedro Martins.

No entanto, nos últimos meses, face à intenção da TAP de não avançar com uma operação dedicada a
este aeroporto, a Turismo Porto e Norte exige, tal como a autarquia, que a região norte seja
recompensada, para poder trabalhar a captação de novas rotas e de novas companhias. Como?
“Aumentando significativamente as verbas que as regiões têm para a sua promoção externa.”

Luís Pedro Martins explica que as agências de promoção externa de cada região, como aquela a que
preside, recebem uma verba anual do Turismo de Portugal que permite, entre outras coisas, o
pagamento de campanhas de marketing e comunicação de novas rotas e de novas companhias. “É aqui
que reside a nossa forma de apoiar. Não se pode fazer um pagamento às companhias, mas podemos
negociar com elas. Para existir uma comparticipação direta, como acontece nos territórios insulares, era
necessário haver uma alteração à legislação em vigor. Mas, para reforçar as agências de promoção
externa com mais financiamento, não.”

Segundo o presidente da Associação Turismo Porto e Norte, as verbas atualmente disponíveis para
realizar esse trabalho junto das companhias são “residuais”, não chegam a meio milhão de euros por
ano, mas sobre o valor que seria desejável não atira uma quantia. “Teríamos de fazer esse trabalho de
reflexão, que nunca nos foi solicitado. Mas obviamente que seriam umas dezenas de milhares de euros.
Assim haja vontade e disponibilidade financeira para o fazer. Sabemos muito bem quais são os nossos
mercados estratégicos, sabemos quais são aqueles com maior apetência pelo território, por isso, é
relativamente fácil e rápido fazer esse trabalho.”

“Preferimos que TAP não venha cá e faça contas connosco”, diz Rui Moreira
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Sobre a possibilidade apontada pelo autarca do Porto de ser lançado um concurso público como forma
de captar novas companhias, Luís Pedro Martins considera uma boa alternativa, ainda que nunca tenha
sido feito.

Contactado pelo Observador, o presidente da Câmara Municipal da Maia, António Silva Tiago, diz
compreender a posição de Rui Moreira. No entanto, defende que os impostos dos portugueses não
devem servir para atrair ou subvencionar companhias privadas. “Entendo que, se os impostos dos
portugueses não deviam servir para sustentar artificialmente empresas inviáveis, dando-lhes
repetidamente balões de oxigénio que só adiam os seus problemas estruturais, também não devem
servir para atrair ou subvencionar companhias privadas, subvertendo desse modo as regras do mercado.
Penso que devemos deixar que o mercado funcione.”

O autarca da Maia não aceita que o Governo “invoque o interesse nacional e a diáspora portuguesa
espalhada pelo mundo para convocar os contribuintes portugueses a participar no esforço de salvação
da TAP, ignorando que a maior parte dessa diáspora tem raízes familiares na região norte”. Em
declarações ao Observador, António Silva Tiago acredita que o que está em causa não é apenas uma
questão política de solidariedade nacional, mas também de moralidade e de coesão social e territorial.
“Se o Governo entende que a TAP é estratégica para o interesse nacional, esse entendimento tem de
beneficiar todo o país e não pode prejudicar quem mais paga esse esforço”, conclui.

Ao Observador, Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da câmara de Vila Nova de Gaia e presidente da
Área Metropolitana do Porto, disse não querer comentar esta matéria. Também Luísa Salgueiro, autarca
de Matosinhos e presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, também não quis prestar
declarações sobre este assunto.
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TVI

04/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 34484

REACH: -1

O voo da Ryanair que fazia a ligação entre Manchester e Faro
teve de fazer uma aterragem de emergência no aeroporto de
Brest
O voo da Ryanair que fazia a ligação entre Manchester e Faro teve de fazer uma
aterragem de emergência no aeroporto de Brest

O voo da Ryanair que fazia a ligação entre Manchester e Faro teve de fazer uma aterragem de
emergência no aeroporto de Brest

6/29



PÚBLICO

04/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Voo da Ryanair com destino a Faro aterrou de emergência em
França
O voo fez uma aterragem de emergência após relatos de passageiros para um incêndio
que terá deflagrado a bordo.

Um voo da Ryanair com origem em Manchester, no Reino Unido, e com destino a Faro, fez na segunda-
feira uma aterragem de emergência em França, na sequência de um incêndio que terá deflagrado na
aeronave.

Segundo publicações no Twitter, o voo fez uma aterragem de emergência após relatos de passageiros
para um incêndio que terá deflagrado a bordo.

“Todos os passageiros foram transportados para um autocarro pela polícia francesa”, pode ler-se numa
das publicações onde surgem imagens do avião que foi recebido por várias viaturas dos bombeiros.

Segundo o portal FlightAware, o voo que partiu às 18h33 da localidade britânica tinha chegada prevista
para as 21h30 em Faro.

No entanto, segundo o mesmo site, o avião fez uma descida abrupta dos cerca de 40 mil pés para os
6725 pés em sete minutos, aterrando em Brest, no oeste de França, pelas 19h30.
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CORREIO DA MANHÃ

04/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7071

REACH: 126935

Desembarcados 2800 passageiros de cruzeiro atracado em
Lisboa com surto de Covid a bordo
Passageiros foram desembarcados e levados para o aeroporto ou para isolamento em
hotéis.

Todos os passageiros do cruzeiro atracado em Lisboa onde foram detetadas 77 infeções com o vírus da
covid-19 foram já desembarcados e levados para o aeroporto ou para isolamento em hotéis, disse hoje
o capitão Vieira Branco. O desembarque de perto de 2.800 passageiros do navio decorreu hoje, entre as
06:00 e as 17:00, e durante o dia foram confirmadas mais nove infeções com o coronavírus da covid-
19 entre os clientes do cruzeiro, elevando assim para 77 o total de casos a bordo, segundo os dados
revelados à Lusa pelo capitão do porto de Lisboa e comandante local da Polícia Marítima de Lisboa, Diogo
Vieira Branco. Os passageiros com teste negativo à covid-19 foram sendo desembarcados, de forma
faseada, para evitar aglomerações, ao longo do dia de hoje e levados para o aeroporto, para seguirem
para os seus destinos. Leia também 68 infetados em surto de Covid-19 a bordo de navio cruzeiro retido
em Lisboa
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JORNAL I

04/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1900

REACH: 14000

Atividade turística manteve crescimento em novembro
Mercados britânico, francês e espanhol dominaram as dormidas. Estada média foi 2,45
noites
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CORREIO DA MANHÃ

04/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 66000

Pandemia controlada em março
Três semanas de aumento galopante de casos até aos 100 mil num só dia
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JORNAL DE NOTÍCIAS

04/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 44

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 35000

40 companhias aéreas multadas
Quase dois mil passageiros e 40 companhias aéreas foram multados no primeiro mês em
que vigorou a obrigatoriedade de apresentar um teste negativo à covid-19 ou o
certificado de recuperação na chegada ao país.
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PÚBLICO

04/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

Turismo manteve tendência de recuperação em Novembro
No penúltimo mês do ano passado, um terço dos estabelecimentos de alojamento
turístico esteve vazio ou sem hóspedes
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JORNAL DE NEGÓCIOS

04/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 987

REACH: 3700

Tempestade e pandemia fazem cancelar 3.600 voos
Uma tempestade a afetar o Atlântico, combinada com as restrições da pandemia, levou
ao cancelamento de mais de 3.600 voos hoje, em todo o mundo, de acordo com dados do
site Flightaware
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NOVO

03/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

INE: Actividade turística mantém crescimento em Novembro,
mas diminui face a 2019
O sector do alojamento turístico registou 1,5 milhões de hóspedes e 3,6 milhões de
dormidas em Novem...

O sector do alojamento turístico registou 1,5 milhões de hóspedes e 3,6 milhões de dormidas em
Novembro de 2021, um aumento de 265,5% e 287,7%, respectivamente, em termos homólogos.
Contudo, face ao mesmo mês de 2019, registou-se uma redução de 17% e 12,4%, divulgou, esta
segunda-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No mês em questão, explica o instituto, “as dormidas na hotelaria (82% do total) aumentaram 309,6%
(-13,8% face a Novembro de 2019), as dormidas nos estabelecimentos de alojamento local (peso de
14,8% do total) cresceram 215,2% (-11,1% face ao mesmo mês de 2019) e as de turismo no espaço
rural e de habitação (quota de 3,2%) aumentaram 197% (+33,6% face a Novembro de 2019)”.

33,8% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram
movimento de hóspedes em Novembro, um aumento face aos 25,3% registados em Outubro.

Já as dormidas registadas nos primeiros onze meses de 2021 “aumentaram 40,4% (+36,0% nos
residentes e +45,3% nos não residentes)”. Comparando com o mesmo período de 2019, explica o INE,
diminuíram 47,7% (-10,8% nos residentes e -63,3% nos não residentes).

A entidade informa ainda que o mercado interno contribuiu com 1,3 milhões de dormidas e aumentou
140,1%, mas os mercados externos predominaram (peso de 64,5%), totalizando 2,3 milhões de
dormidas (+486%).
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RENASCENÇA

03/01/2022

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 480

REACH: -1

Houve um aumento do número de hóspedes e dormidas face a
Outubro também por comparação com Novembro de 2020
Houve um aumento do número de hóspedes e dormidas face a Outubro também por
comparação com Novembro de 2020

Houve um aumento do número de hóspedes e dormidas face a Outubro também por comparação com
Novembro de 2020
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JORNAL I

03/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5060

REACH: 11000

Ómicron semeia o caos em aeroportos pelo mundo fora
Mais de quatro mil voos foram cancelados, estando cada vez mais tripulantes e pilotos em
isolamento devido à covid-19.

Os aeroportos são sempre algo caóticos na época festiva, mas este ano mais do que o costume. Com o
rápido alastrar da Omicron, obrigando ao isolamento de muitos tripulantes e pilotos, veio o
cancelamento de mais de quatro mil voos pelo mundo fora só este domingo, avançou a Reuters, citando
dados do site FlightAware. A sensação é de déjà vu, com um caos semelhante ao que vimos no fim de
semana do natal, quando foram cancelados mais de sete mil voos.

Os obstáculos a quem pretende regressar a casa depois de visitar amigos e família para as festas são
cada vez maiores, mesmo conseguir um teste não é nada fácil. No que toca ao Aeroporto Humberto
Delgado, em Lisboa, a ANA anunciou que duplicou os meios para a realizar de testes à covid-19, mas
viu-se obrigada a apelar aos viajantes que, se possível, sejam testados noutro local.

“Os passageiros que pretendam realizar teste no aeroporto devem proceder ao seu agendamento prévio
no website da Synlab”, a empresa responsável pelo centro de testagem no aeroporto de Lisboa,
salientou um fonte oficial da ANA à agência Lusa. Salientando que “será dada prioridade aos passageiros
com voo para o próprio dia”.

É que o centro de testes do aeroporto de Lisboa já está sobre enorme pressão. “Atendendo a que este é
praticamente o único centro de testagem aberto nos dias feriados e domingos, a afluência revelou-se
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muito maior do que seria previsível para o fim e prioridade a que se destina o indicado centro de
testagem - facilitar acesso a testagem dos viajantes”, acrescentou a Synlab, em comunicado.

Caos nos EUA Dos quatro mil voos cancelados no domingo, mais de metade foram nos EUA, um país
gigante onde a aviação doméstica tem enorme peso. A escassez de pessoal devido à Omicron estendeu-
se ao pessoal de terra, obrigando linhas aéreas a suspender boa parte dos seus serviços, contaram
representantes dos sindicatos do setor à Reuters.

Dos funcionários que sobraram, muitos recusaram trabalhar horas extras, apesar da oferta de incentivos
monetários. É fácil compreender porquê, quando arriscam perder tempo de qualidade com os seus entes
queridos, contrair uma variante tão transmissível da covid-19 ou ter de lidar com passageiros furiosos
perante o caos nos aeroportos.
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PÚBLICO

03/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 790

REACH: 34600

Indigno de Portugal
À chegada ao aeroporto de Lisboa bastou percorrer alguns metros para compreender um
dos porquês das longas filas para o teste ao novo coronavírus: dentro do aeroporto, um
pequeno sinal indica aos passageiros a fila para quem pretende voar nos próxim

Domingo, 2 de Janeiro. Acordámos às 7 horas e os telejornais cheios com as mesmas parangonas: “A
Synlab promete testar todos os passageiros com e sem marcação”. Só não diz quando e o nós com um
avião para apanhar nesse dia. Não residimos em Lisboa e até lá são quase duas horas de caminho para
chegar ao aeroporto às 10h30, oito horas antes do voo, seis horas antes do check-in.

À chegada, bastou percorrer alguns metros para compreender um dos porquês das longas filas para o
teste ao novo coronavírus: dentro do aeroporto, um pequeno sinal indica aos passageiros a fila para
quem pretende voar nos próximos dias e a mesma está vazia. Porque ninguém vê o sinal. O que todos
vêem é a fila a serpentear no exterior do aeroporto, a dita fila prioritária para quem tem voo no próprio
dia e à qual se juntam todos quantos chegam, com voo para o próprio dia e sem voo para o próprio dia,
com marcação e sem marcação, com bilhete de avião e sem bilhete de avião, sem triagem nem
destrinça, apenas pessoas, muitas e nós também, para já no fim da fila e à espera.

Agora acrescentemos à sinalética da fila prioritária as frases “Passageiros com voo hoje/Passengers
flying today” e rapidamente temos na fila todos os passageiros prestes a viajar, mesmo se já com o
teste feito, pois na sinalização não há uma palavra que refira ser a fila para a realização de testes.

Levou uma hora e meia para entrar no aeroporto e o relógio a bater o meio-dia. Com o check-in a abrir
às 16h30 começámos a fazer contas à vida e à possibilidade crescente de perder o voo. Nós e as
centenas de pessoas em redor numa marcha por demais lenta no aeroporto de Lisboa.

Na ausência de quem nos desse indicações sobre tempos de espera e atendimento, procurámos pelo
recinto quem nos pudesse informar, mas não há ninguém à vista, apenas elementos da polícia, muitos,
no caso da desordem possível, e equipas de reportagem da RTP, CNN Portugal, SIC, entre outras.

Junto aos balcões de check-in do piso superior um rapaz aconselha-nos a procurar fazer um teste na
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farmácia do aeroporto, mas ou não vê as notícias ou então não devia estar a trabalhar ali, pois quando
lhe explicámos sobre a falta de triagem no piso inferior mais a aglomeração infinda de centenas de
passageiros, a resposta foi só uma: “Sabe, as pessoas são um pouco lerdas”.

Conclusão: se perdermos o voo de regresso, a culpa é nossa. De modo algum a culpa é de um
laboratório de sobreaviso desde o Natal e que por conseguinte acha por bem ter apenas seis pessoas a
testar os passageiros de 200 voos diários.

De igual modo a culpa não é de um governo que se presta a criar postos de testagem um pouco por
toca a Lisboa, postos esses prontamente convertidos em votos, mas que se encontram fechados no
Ano Novo e no domingo seguinte, deixando turistas, estrangeiros e emigrantes à sorte de um único
centro de testagem quando agora todos procuram o regresso às suas vidas. Pensará o governo que
quem viaja não vota? Nós votamos e vamos garantidamente votar.

E a culpa não será certamente da Direcção-Geral de Saúde, ao colocar centenas de pessoas debaixo do
mesmo tecto e onde o distanciamento social não é senão uma piada de mau gosto.

Nota: em 14 dias em Portugal realizámos 14 autotestes, todos eles negativos. Igualmente, coibimo-nos
de ver metade da família em nome da saúde e segurança mútuas para no fim, e depois de respeitar
todas as regras, correr o risco de ficar infectado ao realizar um teste contra o vírus de que todos
fugimos.

A culpa também não será do turismo de Portugal neste triste postal de despedida para quem nos visita,
na certeza de não mais regressar depois deste espectáculo.

Salvou-nos uma funcionária da Securitas, perplexa quando lhe contámos sobre a aglomeração sem
ordem nem nexo. Com a ajuda de um colega prontificou-se a fazer a destrinça entre passageiros com e
sem marcação, os dois a fazer as vezes dos elementos da Synlab enquanto reorganizavam filas e filas,
resgatando passageiros aflitos da multidão incluindo este que vos escreve a surfar de malas e mochilas
por corredores sem fim.

E se com o seu esforço ainda levámos cinco horas em pé até à realização do malogrado teste, o que
teria sido de nós sem esta intervenção divina? Infelizmente, assistimos a quem tivesse perdido o voo. E
porque literalmente todos os passageiros estão retidos na zona de testes, quando chegou a nossa vez
de embarcar encontrámos um aeroporto vazio.

A viagem, esta viagem de Natal depois de dois anos ausentes na quadra festiva, acaba da pior maneira:
sem quaisquer saudades de Portugal. Sem qualquer vontade de ficar, só partir. Não depois disto. Não
depois da falta de condições, não depois da falta de informação, não depois da falta de pessoal, não
depois do caos, das horas, das filas, do stress, da desorganização e não depois de acordar às 7 horas
para chegar a casa quase 19 horas depois e com um dia de trabalho à espera.

No sábado, o número de passageiros era tal que os testes só terminaram às 4 horas. No domingo,
quem chegou às 6 horas sem marcação demorou nove horas para realizar um teste.

E se no fim conseguimos embarcar foi porque entre italianos, ingleses, portugueses e espanhóis
procurámos saber, perguntar, informar e ajudar. Não somos lerdos, antes pelo contrário.

22/29



PÚBLICO

03/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 34600

Turismo mantém recuperação em Novembro mas cai face a 2019
Segundo os dados do INE, no penúltimo mês do ano passado um terço dos
estabelecimentos de alojamento turístico esteve encerrado ou não registou movimento
de hóspedes.

O sector do alojamento turístico registou 1,5 milhões de hóspedes e 3,6 milhões de dormidas em
Novembro, mais 265,5% e 287,7% em termos homólogos, mas menos 17% e 12,4% face ao mesmo
mês de 2019, divulgou esta segunda-feira o INE.

De acordo com a estimativa rápida da actividade turística, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE), em Novembro de 2021, “o sector do alojamento turístico registou 1,5 milhões de hóspedes e 3,6
milhões de dormidas, correspondendo a crescimentos de 265,5% e 287,7%, respectivamente
(+115,2% e +137,9% em Outubro, pela mesma ordem)”.

No entanto, face ao mês de Novembro de 2019, os hóspedes diminuíram 17% e as dormidas
decresceram 12,4%.

No mês em análise, as dormidas na hotelaria (82% do total) aumentaram 309,6% (-13,8% face a
Novembro de 2019), as dormidas nos estabelecimentos de alojamento local (peso de 14,8% do total)
cresceram 215,2% (-11,1% face ao mesmo mês de 2019) e as de turismo no espaço rural e de
habitação (quota de 3,2%) aumentaram 197% (+33,6% face a Novembro de 2019).

Em Novembro, 33,8% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não
registaram movimento de hóspedes, uma subida relativamente aos 25,3% registados em Outubro.

Segundo a entidade estatística, o mercado interno contribuiu com 1,3 milhões de dormidas e aumentou
140,1%, mas os mercados externos predominaram (peso de 64,5%), totalizando 2,3 milhões de
dormidas (+486%).

Comparativamente a Novembro de 2019, observaram-se diminuições quer nas dormidas de residentes
(-3,4%), quer nas de não residentes (-16,6%).
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Em Novembro, o mercado alemão representou 15,3% do total de dormidas de não residentes,
seguindo-se os mercados britânico (quota de 14,1%), francês (10,2%) e espanhol (10,0%).

Naquele mês, registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões nacionais, com a Área
Metropolitana de Lisboa a concentrar 31,4% das dormidas, seguindo-se o Algarve (18,5%), o Norte
(17,6%) e a Madeira (14,4%).

O INE realçou ainda que a estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico aumentou 6,1%,
em Novembro, para 2,45 noites.

Numa análise aos primeiros 11 meses de 2021, verificou-se um aumento de 40,4% das dormidas totais
(+36,0% nos residentes e +45,3% nos não residentes), no entanto, comparando com o mesmo
período de 2019, as dormidas diminuíram 47,7% (-10,8% nos residentes e -63,3% nos não residentes).

Entre Janeiro e Novembro de 2021, as dormidas de residentes representaram 50,7% do total,
significativamente acima da quota verificada em 2019 de 29,8% do total.

Naquele período, os principais crescimentos registaram-se nos mercados irlandês (+199,5%), polaco
(+170,4%), norte-americano (+120,8%) e suíço (+100,7%), enquanto as maiores diminuições se
verificaram nos mercados chinês (-63,1%), canadiano (-49,3%), russo (-31,4%) e brasileiro (-22,7%).

Nos primeiros onze meses do ano, todas as regiões apresentaram acréscimos no número de dormidas,
com destaque para os Açores (+117,1%) e a Madeira (+73,3%).
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PIB do Algarve sofreu quebra histórica de -16,7% em 2020, o
dobro do descréscimo nacional
Que impacto teve a crise na economia regional? Como evoluiu o contributo do Algarve
para o PIB nacional? Qual foi o desempenho regional em comparação ao de outras NUT S
II?
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O Produto Interno Bruto (PIB) do Algarve foi de 8.706 milhões de euros em 2020, o que
representou uma quebra histórica de -16,7% em relação ao ano anterior, praticamente o dobro
do descréscimo que se registou a nível nacional (-8,4%).

Os dados foram divulgados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do
Algarve, que disponibilizou mais uma edição do “Números em Destaque”, desta vez dedicado às Contas
Regionais de 2020.

Este boletim surge na sequência da disponibilização, no dia 15 de Dezembro, dos dados consolidados de
2019 e dos provisórios de 2020 das Contas Regionais pelo Instituto Nacional de Estatística (INE),
apresentando uma análise sintética e a evolução de um conjunto de indicadores que traduzem
globalmente o panorama macroeconómico da região.

A CCDR Algarve salienta que, «como se aguardava, as contas regionais refletem o fortíssimo impacto da
pandemia com uma diminuição do Produto Interno Bruto (PIB) regional em 16,7 por cento, em termos
homólogos, e diminuindo o peso relativo do PIB da região em relação ao País de 4,8 para 4,4 por cento,
confirmando as consequências do choque externo causado pela pandemia, que abalou a economia
mundial e, em diferentes intensidades, os países e as regiões, com especial reflexo no Algarve por ter
uma base económica quase exclusivamente dependente do Turismo».
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Para a contração real do PIB no Algarve, «contribuiu significativamente o decréscimo do Valor
Acrescentado Bruto (VAB) dos ramos do comércio, transportes e alojamento e restauração, atividades
com relevância fundamental na estrutura produtiva da Região e muito afetadas pela diminuição da
atividade turística associada às restrições impostas pela pandemia da COVID-19».

Em 2019, o Produto Interno Bruto do Algarve (PIB) atingiu 10.240 milhões de euros. Os dados
definitivos agora publicados traduzem uma revisão em alta do crescimento real do PIB em seis das sete
NUTS II, incluindo o Algarve, que apresentou uma taxa de variação homóloga de 3,2%, acima dos 2,7%
registados no país.

O ano de 2020 foi marcado pelo forte impacto do surto pandémico, que se expressou a diferentes
escalas, com particular intensidade nas regiões mais dependentes dos fluxos turísticos. «As
consequências ao nível do crescimento e do emprego foram sentidas de imediato, refletindo-se no
rendimento e nas condições de vida das famílias. A região algarvia, que apresenta normalmente uma
resposta mais intensa aos ciclos económicos, reagindo de forma mais negativa do que o país em
momentos de retração, foi fortemente abalada», explica a CCDR.

Esta evolução contrasta com seis anos de crescimento económico, de 2014 a 2019, em que se se
chegou a assistir a um aumento superior a 5% em dois períodos consecutivos.

O Algarve foi mesmo a NUTS II portuguesa com a maior contração do PIB, à semelhança do que já havia
ocorrido em 2009 e 2011, apesar de, então, a variação máxima ter sido bastante inferior (-6,5%). No
universo das regiões portuguesas não há registo de uma contração desta dimensão desde 1996.

 

O contributo do Algarve para o PIB nacional, que aumentou de forma constante nos últimos anos,
atingindo 4,78% em 2019, baixou para 4,35% em 2020.

O PIB per capita diminuiu para 19,9 mil euros, 15% abaixo do ano anterior. Se, em 2019, o PIB per
capita da região equivalia a 112% da média nacional, em 2020 essa proporção caiu para 102%, valor
igual ao registado em 2009 e em 2014. Apesar disso, o Algarve manteve o segundo PIB per capita mais
elevado do país.
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https://www.sulinformacao.pt/2022/01/pib-do-algarve-sofreu-quebra-historica-de-167-em-2020-o-
dobro-do-descrescimo-nacional/
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