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Eleições da AHETA: Hélder Martins apresenta lista com pesos
pesados da hotelaria do Algarve
Candidatura garante que esta é a única lista «que abrange todas as áreas de negócio, no
turismo do Algarve».

 

Hélder Martins, em representação de Pedras d’El Rei – Gestão e Turismo S. A., candidata-se à
presidência da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), com
uma lista que inclui os pesos pesados da hotelaria e do turismo na região. Muitos deles são
membros dos corpos sociais demissionários, que eram presididos por Elidérico Viegas.

Segundo a candidatura de Hélder Martins, a sua lista é «fruto da vontade de um grande número de
associados da AHETA, que representam toda a região e todas as áreas de atividade turística» e que
«garantem uma verdadeira representatividade do Algarve», «desde a hotelaria, restantes meios de
alojamento, turismo residencial, golfe, imobiliária turística, animação e turismo náutico».

Assegura mesmo que esta é a única lista «que abrange todas as áreas de negócio, no turismo do
Algarve».

«Somos empresários que conhecem bem as dificuldades que se nos deparam, no dia a dia, enfrentámos
e enfrentamos crises, lutámos e continuamos a lutar pela qualificação do Algarve como destino turístico
e, atuando em conjunto, conseguiremos atingir os objetivos a que nos propomos», salientam os
membros da lista que se manifestam disponíveis para trabalhar «em grupo, rejeitando a prática vigente,
ao longo de muitos anos, de “uma gestão da AHETA por uma só pessoa”».
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Na lista, salientam, «estão empresários e gestores representando empresas associadas da AHETA, de
pequena, média e grande dimensão, o que lhes garante uma representatividade abrangente e acrescida».

Por um lado, esclarecem, «temos grupos económicos das diversas áreas de atividade, que garantem a
expressão do setor e dão peso e dimensão à associação, fruto da sua representatividade, volume de
negócios e capacidade de criação de emprego, mas a esmagadora maioria dos membros são pequenas
e médias empresas algarvias, o que garante a representação equitativa ideal para uma estrutura
associativa regional».

Casos sejam eleitos, prometem «uma associação dinâmica e reivindicativa em que os todos se possam
rever», revelando que o «plano de ação, para os três anos de mandato, será claro e inequívoco, estando
sempre disponíveis para ouvir os nossos associados e agir em conformidade na defesa dos seus
interesses e aspirações».

«Queremos uma AHETA abrangente, reforçada, dinâmica, participante e reivindicativa, estando sempre
presente nos momentos decisivos para o Algarve e para o Turismo na Região», conclui a lista de Hélder
Martins.

 

ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE: Vila Galé Hotéis, S. A., representada por Carlos Cabrita
Carlos Cabrita já desempenha este cargo há vários mandatos. É Diretor de Operações da Vila Galé no
Algarve.
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros

VICE-PRESIDENTE: AGT, S. A. representada por José Emídio
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros
José Emídio é empresário no setor há dezenas de anos. É proprietário de duas unidades hoteleiras, em
Albufeira e em Carvoeiro, integrando o Grupo Baía Hotéis. Já integrou os Corpos Sociais da AHETA, em
mandatos anteriores.

SECRETÁRIO: Mogal, Inv. Hoteleiros e Turísticos, S.A., representada por Orlando Lopes
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e imobiliária turística
Orlando Lopes é empresário hoteleiro em Monte Gordo. No mandato que agora termina ocupava o
mesmo cargo, na AHETA.

 

DIREÇÃO

PRESIDENTE: Pedras d’El Rei, Gestão e Turismo S. A., representada por Hélder Martins
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e turismo residencial
Hélder Martins é empresário no ramo da hotelaria, sendo proprietário de um Hotel Rural, em Tavira, e
gerente da sociedade Pedras d’el Rei. Foi Vice-Presidente da Câmara Municipal de Loulé e Presidente da
RTA, tendo ainda tido passagens por administração de grupos Hoteleiros e direção de empreendimentos
de imobiliária turística, no Algarve

VICE-PRESIDENTES:

Solverde, S. A., representada por Joel Pais
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e animação turística
Joel Pais é administrador da Solverde, Casinos do Algarve que detém ainda a propriedade e gestão do
Hotel Algarve Casino. É há muitos anos Vice-Presidente da AHETA, tendo sido ainda Vice-Presidente da
ATA. É Vice-Presidente do Conselho Fiscal do NERA.

Marlagos, Iniciativas Turísticas Ldª, representada por Martinho Fortunato
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros, turismo náutico e animação turística
Martinho Fortunato é administrador da Marina de Lagos, sendo ainda administrador de outras empresas
na área do turismo. É Presidente do ICOMIA MARINAS GROUP, a maior associação mundial de marinas.
Foi Vice-Presidente da AHETA nos últimos mandatos dos Corpos Sociais.

Garvetur, S. A., representada por Reinaldo Teixeira
Área de negócio – turismo residencial e restantes meios de alojamento, imobiliária turística
Reinaldo Teixeira é Vice-Presidente da AHETA há mais de 25 anos. É CEO do Grupo Garvetur/Enolagest,
com várias áreas de negócio no setor turístico. É Presidente da Associação de Futebol do Algarve, Vice-
Presidente do NERA, Vice-Presidente da APEMIP. É Presidente da Assembleia Geral da CEAL e do CIMAV.
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Salvor, S. A., representada por Pedro Lopes
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e golfe
Pedro Lopes é administrador do Grupo Pestana, com exclusiva responsabilidade nos empreendimentos
do grupo no Algarve. É Presidente da Associação de Turismo de Portimão. Foi Vice-Presidente da ATA e
Vice-Presidente da AHETA nos últimos mandatos dos Corpos Sociais.

SGEHR, Soc. Gestora e Exp. Hotéis e Resorts, representada por Mário Ferreira
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros, congressos e incentivos e golfe
Mário Azevedo Ferreira é CEO do Grupo NAU, que detém a exploração de vários empreendimentos
turísticos, no Algarve.
Foi Presidente do Conselho Fiscal da AHETA no mandato que agora termina. Foi ainda Delegado do ICEP
em França, Itália e outros países.

Minor Luxury Hotels Vilamoura, S. A., representada por Jorge Beldade
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros, Congressos e Incentivos
Jorge Beldade é Diretor Regional de Operações-Resorts e administrador do Grupo Minor Luxury Hotels
Vilamoura S.A.. Foi Vice-Presidente da Direção da AHETA em vários mandatos e Vice-Presidente da ATA.

Pedra dos Bicos, S. A. representado por Teresa Bispo
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e turismo residencial
Teresa Bispo é administradora do Grupo Algarve Resorts, que detém, entre outras empresas, a Pedra
dos Bicos, S.A. O Grupo tem várias áreas de negócios no Algarve ligados à área do Turismo,
nomeadamente Hotelaria e Turismo Residencial.

Vila Vita Portugal, Atividades Turísticas e Hoteleiras, Ldª. representada por José Vila-Nova
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros
José Vila-Nova é Hotel Liasion Manager na Vila Vita Parc Resort & Spa onde, desde 2005, tem
desempenhado diversas funções.

 

CONSELHO FISCAL

Dom Pedro, Investimentos Turísticos, S. A., representado por Luís Correia da Silva
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e golfe
Luís Correia da Silva é Vice-Presidente da Direção da AHETA no mandato que agora termina. É
administrador da D. Pedro Investimentos Turísticos e CEO da Dom Pedro Golf S.A. É Presidente do CNIG
– Conselho Nacional da Indústria do Golfe. Foi Secretário de Estado do Turismo e administrador de várias
empresas na área do Turismo, nomeadamente a Lusotur S.A, em Vilamoura, e do Grupo André Jordan.

Balvil – Gestão de Empreendimentos Turísticos Ldª, representando por Rui Justo
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e turismo residencial
Rui Justo é Diretor Geral do Grupo Balaia Golf Village e sócio-gerente da empresa, com negócios na área
do alojamento turístico e turismo residencial. Foi Vice-presidente da APAL -Turismo de Albufeira durante
vários mandatos, sendo atualmente Presidente da Assembleia Geral da mesma associação.

Alboltur Sociedade Hoteleira, Ldª, representada por Rui Costa
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e restantes meios de alojamento
Rui Costa é proprietário do Hotel São Sebastião de Boliqueime, uma unidade de 3* localizada em
Boliqueime. Tem ainda negócios na área do alojamento local, em Boliqueime.

(Link)
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Elidérico acusa Hélder Martins de «ceder aos interesses
centralistas e hegemónicos de Lisboa»
Eleições marcadas para dia 21 de Janeiro

 

Elidérico Viegas, presidente demissionário da Associação de Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA), que se recandidata ao cargo, divulgou este sábado a sua lista
«composta, exclusivamente, por empreendedores sedeados no Algarve», em contraponto à
lista de Hélder Martins, que acusa de «ceder aos interesses centralistas e hegemónicos de
Lisboa».

Elidérico afirma que a sua lista é composta por «empreendedores hoteleiros e turísticos do Algarve,
representativos dos vários interesses empresariais em todo o espaço regional, desde Vila Real de Santo
António até Lagos e Sagres, dando assim expressão à representatividade da associação».

Sob o lema “Assegurar o Presente, Garantir o Futuro”, a lista de Elidérico integra, entre outros, o
hoteleiro Vítor Clemente, como candidato a presidente da Assembleia Geral, e Amadeu Rodrigues, como
presidente do Conselho Fiscal.

O objetivo, segundo a lista do presidente demissionário, caso seja eleita é «prosseguir uma estratégia
que tem no horizonte o reforço da AHETA, enquanto estrutura associativa forte e dinâmica, e em que
todos continuem a rever-se e a participar ativamente, ao invés de subserviências e dependências de
centralismos de Lisboa, protagonizadas pelos candidatos da outra lista concorrente».
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É que, salienta a lista de Elidérico em comunicado enviado às redações, «a AHETA quer continuar a ser
cada vez mais o ponto de encontro dos empresários do setor no Algarve, recusando ser uma estrutura
ao serviço apenas de alguns, independentemente da legitimidade dos seus interesses».

A AHETA, defende, deve «empenhar-se ativamente na construção de uma abordagem positiva do
turismo do Algarve, tendo no horizonte a salvaguarda dos interesses empresariais da atividade turística,
inovando na sua capacidade de intervenção, sem deixar de prosseguir uma estratégia que contribuiu para
a afirmação e reconhecimento público e institucional da associação».

Estão neste caso, entre outros aspetos, «a celebração de Convenções Coletivas de Trabalho, a
prestação de serviços de apoio aos associados em matéria jurídico-laboral, o acompanhamento da
evolução do setor na região e nos mercados turísticos internacionais concorrentes, etc. etc».

A lista de Elidérico Viegas defende igualmente «a inversão de um processo que não tem reconhecido as
realidades da oferta e dos mercados turísticos algarvios, traduzido em políticas muitas vezes erradas e
com resultados perversos, entre os quais destacamos o ancestral tratamento de desfavor dado à região
em matéria de investimento público, cujo exemplo mais marcante é a não construção do novo Hospital
Central».

A AHETA, caso esta seja a lista vencedora, terá «propostas concretas», de modo a participar nos
diversos fóruns, como a Região de Turismo, Comissão de Coordenação Regional, Associação Turismo do
Algarve.

Tendo em conta que «o Algarve é a região portuguesa mais afetada economicamente pela pandemia,
atendendo à forte implantação do setor turístico na vida e na sociedade regionais», a lista defende a
necessidade de «medidas de discriminação positiva tendentes a garantir a sobrevivência da Indústria
Turística e da região como destino turístico».

A crise causada pela pandemia tem afetado sobretudo as pequenas e médias empresas da região
algarvia, «onde se integram a generalidade dos empreendimentos turísticos, cujos investimentos e
operação se encontram particularmente expostos e por isso dependentes do recurso sistemático a
financiamento através de crédito bancário».

Quanto ao Plano Específico para Apoiar a Recuperar o Turismo do Algarve, «com dotação e meios
financeiros próprios, de acordo com o anunciado pelo atual governo na Assembleia da República», este
«vem aguardando melhores dias».

A lista liderada por Elidérico Viegas manifesta-se também empenhada «na criação de uma plataforma
associativa única regional, em oposição a uma estratégia associativa centralista, visando afirmar o
Algarve e os interesses empresariais da maior e mais importante região turística portuguesa, quer a nível
regional, quer a nível nacional e internacional, dando seguimento às conversações em curso com outras
organizações associativas regionais do setor nesta matéria».

 

ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE: V. Vitória, Ldª. (Hotel Água Marinha) – representado por Vítor Manuel Clemente da
Silva

VICE-PRESIDENTE: Polvilha Sucesso, Ldª. (Grupo MGM Muthu Hotels) – Nuno Alexandre Taveira
Pereira Vieira Jorge

SECRETÁRIO: AJ Cabrita-Hotelaria, Ldª (Apartamentos Turial) – Florival de Sousa Palma

 

DIREÇÃO

PRESIDENTE: Hotéis Belver, Sociedade de Gestão Hoteleira, Ldª (Hotéis Boavista e Aldeia) –
Elidérico José Gomes Viegas

VICE-PRESIDENTES:

Details-Hotels & Resorts, SA (Hotéis Califórnia, Velamar, Quinta Pedra dos Bicos, Vale da Lapa) –
João Carlos Rodrigues Costa

Lutz-Explorações Hoteleiras. Ldª (Vila Valverde Design & Country Hotel) – Luís Alexandre Cristo
Tavares
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N & L Hotéis, Ldª (Hotel Apolo) – Luís Miguel Lares da Costa Vasques

Grand Algarve, Ldª. (Hotel Grand House) – Nídia Soares de Oliveira Martins Magalhães

Glamourfutur hotels, Ldª (Aparthotel Carvoeiro) – Bruno Miguel de Duarte e Fragoso

Algarosa-Sociedade Gestora de Hotéis, Ldª. (Aldeamento Turístico Alfagar) – Catherine Christine
Boute

Algarvelux – Construções e Empreendimentos, SA (Castro Marim Golfe) – David Martins

DHJ Lagos, Ldª (Hotel Lagosmar) – Carlos Alberto Esteves Pires

 

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE: Balaia-Sol, Ldª. – Amadeu dos Santos Rodrigues

VICE-PRESIDENTE: Castioura. Ldª (Apartamentos Ourabay) – José Carlos Martins de Castilho

SECRETÁRIO: Bajomico, Organizações Hoteleiras e Similares, Ldª (Hotel Alcazar) – César Augusto
da Igreja Raposo

(Link)
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Turismo: Taxa de ocupação no Algarve fixou-se nos 24,8% em
dezembro
A taxa de ocupação global média/quarto no Algarve, foi em dezembro de 2021, de
24,8%, -32,6% do que o valor registado em 2019. Segundo a associação dos hotéis e
empreendimentos turísticos do Algarve - AHET A, comparativamente a 2020, a ocupação
média subiu 123,4%.

A taxa de ocupação global média/quarto no Algarve, foi em dezembro de 2021, de 24,8%, -32,6% do
que o valor registado em 2019. Segundo a associação dos hotéis e empreendimentos turísticos do
Algarve - AHETA, comparativamente a 2020, a ocupação média subiu 123,4%.

 

 

O mercado nacional diminuiu -30,9% assim como o externo -38,8% face a dezembro de 2019. Em
termos acumulados, desde o início do ano, a ocupação quarto regista uma descida média de 47,3% e o
volume de vendas uma descida de -37,0% face ao mesmo período de 2019.

 

De acordo com a mesma fonte, por zonas geográficas, face a dezembro de 2019, as maiores descidas
verificaram-se em Lagos / Sagres (-43,5%), Albufeira (-41,3%), e Lagos / Sagres (-39,0%). O volume
de vendas diminuiu 28,0% face a dezembro de 2019 e aumentou 136% face ao mesmo mês de 2020.

 

Em dezembro de 2021, 18,6% das vendas foram efetuadas através de operadores turísticos
tradicionais, valor que compara com os 34,7% de 2019.

 

A AHETA ressalva que as médias não se refletem de igual modo em todos os estabelecimentos, havendo
discrepâncias em função das categorias e zonas geográficas.
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(Link)
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AHETA: ocupação média subiu 123,4% em dezembro face a
2020 no Algarve | Ambitur
A AHET A divulgou hoje os dados provisórios relativos ao mês de dezembro de 2021, nas
unidades de alojamento do Algarve.

A AHETA divulgou hoje os dados provisórios relativos ao mês de dezembro de 2021, nas unidades de
alojamento do Algarve.

Assim, a taxa de ocupação global média/quarto foi 24,8%, -32,6% do que o valor registado em 2019.
Comparativamente a 2020, a ocupação média subiu 123,4%.

O mercado nacional diminuiu -30,9% e o externo diminuiu -38,8% face a dezembro de 2019.

Em termos acumulados, desde o início do ano, a ocupação quarto regista uma descida média de 47,3%
e o volume de vendas uma descida de -37,0% face ao mesmo período de 2019.

Por zonas geográficas, face a dezembro de 2019, as maiores descidas verificaram-se em Lagos / Sagres
(-43,5%), Albufeira (-41,3%), e Lagos / Sagres (-39,0%).

O volume de vendas diminuiu 28,0% face a dezembro de 2019 e aumentou 136% face ao mesmo mês
de 2020.

As vendas efetuadas através de plataformas online não incluem o pagamento das respetivas comissões,
o que influencia o aumento homólogo do volume de vendas e, por essa via, os preços praticados.

Em dezembro de 2021, 18,6% das vendas foram efetuadas através de operadores turísticos
tradicionais, valor que compara com os 34,7% de 2019.

As médias não se refletem de igual modo em todos os estabelecimentos, havendo discrepâncias em
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função das categorias e zonas geográficas.
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Vinte novas praias na próxima época balnear
Lista recorde de 665 zonas para banhos proposta pela Agência Portuguesa do Ambiente
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Portugal mantém 6.ª posição como destino mais popular entre os
turistas britânicos
Portugal ocupa a 6.ª posição num Top liderado pela Espanha, EUA e França.

 

Portugal manteve intacta a 6.ª posição do Top 10 dos destinos mais populares entre os turistas
britânicos para o ano de 2022, mostra uma recente inquirição da Associação Britânica de Agências de
Viagens (ABTA).

Segundo a associação, Portugal foi indicado por 8,7% dos inquiridos, longe dos 29,3% de Espanha que
lidera este ranking, destino que recebe, habitualmente, 18 milhões de turistas britânicos pro ano.

Curiosa a troca no Top 3 entre EUA e França, com terras de “Uncle Sam” a passar de 3.º para 2.º
(18,1%) e França (17,8%) a fazer o caminho inverso, sendo que 1 em cada 5 britânicos a apontar Nova
Iorque e a Flórida como um dos possíveis destinos para 2022.

Entre os destinos transatlânticos aparecem, também, Austrália (5,1%) e Canadá (4,5%), embora em
posições mais “modestas”, 8.º e 9.º lugares, respetivamente.

Entre os clássicos destinos europeus, além de Espanha, França e, claro, Portugal, aparece Itália, na 4.ª
posição, com a indicação de 16,4% dos britânicos, bem como Grécia, na 5.ª posição, com 10,1% de
“rating”.

Atrás de Portugal, além de Austrália e Canadá, aparecem Alemanha (8,2%) e Turquia (4%), sendo que
Canadá e Turquia subiram, respetivamente duas posições o que lhes possibilitou entrarem neste Top 10.
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De acordo com a ABTA, “o relaxamento dos requisitos de teste do Reino Unido tornará a viagem mais
acessível”, uma vez que os viajantes totalmente vacinados não precisarão de realizar teste antes da
partida ao regressar ao Reino Unido, com o teste do segundo dia a mudar de PCR para antigénio, a partir
de 9 de janeiro.

Com dados a mostrarem que existe mais 30% de probabilidade de as pessoas utilizarem um profissional
de viagens face à realidade pré-pandémica, principalmente para orientação sobre os requisitos de viagem
referente ao Coronavirus (47%), segurança relativamente ao pacote de férias (46%), a ABTA espera ver
mais clientes a recorrer a profissionais de viagens para reservar as tão esperadas viagens para este ano.

Graeme Buck, diretor de Comunicação da ABTA, refere, em comunicado que “janeiro é, tipicamente,
quando as pessoas começam a planear as suas férias para o ano que se inicia”, destacando que
“encoraja qualquer um que esteja pensando em reservar as férias para falar com um membro da ABTA”.
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Novos imigrantes. Italianos, franceses e alemães atraídos pelo
ambiente português
Muitos mais cidadãos da UE escolheram Portugal para trabalhar. Itália volta ser o país
mais representado, a que se junta a França. Alemanha substitui o Reino Unido.

Elena Russo é uma italiana da Toscana, de uma pequena aldeia perto de Florença. Tem 33 anos e está
em Portugal há três meses. Recebeu rápido um título de residência, um processo mais facilitado para os
cidadãos da UE e que representam uma boa fatia dos 109 mil novos residentes no país. Está encantada
com Lisboa e é um dos 5307 italianos que passou a viver em Portugal no ano passado, os comunitários
mais representados nos novos vistos. Seguem-se os franceses e os alemães.

"Estou a fazer uma espécie de digressão pela Europa. Vivi no Reino Unido, Holanda, Espanha, agora, em
Portugal. Comecei por trabalhar num call center, mas não gostei e vim para este restaurante. Gosto do
contacto com os clientes e trabalho no centro de Lisboa, posso ver como vivem os portugueses,
também tenho muitos colegas italianos", justifica Elena Russo.

É empregada de mesa na pizzaria Valdo Gatti , no Bairro Alto, e que, na última sexta-feira estava cheia
apesar de ser uma noite calma. Portugueses e estrangeiros à mesa, italianos na cozinha e no
atendimento. Elena vai ficar para já por Lisboa, argumenta: "Gosto de tudo em Portugal, da comida, das
pessoas, do clima, tem muito bom ambiente. As pessoas são muito mais alegres." Se tivesse que
escolher um país para viver a longo prazo seriam Portugal ou a Escócia. O salário mais reduzido em
comparação com Itália não é obstáculo, porque diz ser compensado pelo custo de vida mais baixo.

Em 2021, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) concedeu 109 mil novos títulos de residência,
totalizando 771 mil estrangeiros no país, segundo os dados provisórios a que o DN teve acesso. Entre
estes, 27 318 foram para cidadãos comunitários, maioritariamente oriundos de Itália ( 5 307) , França
(4 750) e Alemanha (3 937). Já em 2020, houve uma grande entrada de italianos, mas destacaram-se
mais os britânicos que estão fora da UE desde 2020.

E, sem falar dos turistas, parecem ser os estrangeiros residentes a dominar a noite de Lisboa.
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Os franceses Cullet Mathis, 31 anos, e Abde Chebab, 42, o primeiro de Marselha e o segundo de Paris,
conheceram-se na primeira empresa para onde vieram trabalhar e que, entretanto, deixaram.

"Vim visitar uma amiga e gostei muito. Regressei a Paris mas, como não havia grande coisa para fazer,
decidi procurar trabalho em Portugal. A vida é mais tranquila, há menos agressividade, a comida, a
paisagem, as mulher. Tem-se uma vida muito boa", conta Cullet. É formado em Direito, trabalha na área
de gestão da Uber e sublinha que os estrangeiros que aqui vivem têm salários superiores aos
portugueses. Além de que são as empresas que recrutam a fazer todo o processo de instalação no país,
o que diz facilitar muito o processo.

Bebe um copo com Abde Chebab que explica como para Portugal: "Na época, havia muitas reportagens
em França sobre o país, referindo que tinha qualidade de vida, pareceu-me que tinha um ambiente
parecido com Marselha, praias, e resolvi arriscar". Há um ano que trabalha num webinar (curso online
para eventos). Está cá há três anos, faltando-lhe dois para ter uma autorização de residência
permanente. Já visitou de norte a sul do país. Desde 2018 que assiste à chegada de muitos jovens
estrangeiros, entre eles inúmeros franceses. "Vêm por dois a três anos e os mais velhos acabam por
ficar. Eu quero ficar", diz Abde.

O Relatório da Imigração Fronteira e Asilo de 2020 já destacava "o crescimento sustentado dos
estrangeiros oriundos dos países da UE". Sublinhava: "Confirmam o particular impacto dos fatores de
atratividade apontados em anos, como a perceção de Portugal como país seguro, bem como as
vantagens fiscais decorrentes do regime para o residente não habitual".

Os 109 mil novos títulos de residência atribuídos em 2021 estão divididos maioritariamente em três tipos
de vistos e com pouca diferença numérica entre eles, ao contrário de 2020, em que se destacavam os
cidadãos da UE e os familiares de imigrantes. Surgem em primeiro lugar os do reagrupamento familiar
(29 473), os imigrantes que vem ao encontro de familiares. Inclui os de países da UE, mas estão em
maior número os oriundos do Brasil, Angola, Índia, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Seguem-se os de países
extracomunitários, para trabalhar, artigo 89 .º ( 28 544), mais do Brasil (13 027), da Índia (5685) e do
Nepal (1876). Em terceiro, estão os da UE, de Itália, França e Alemanha. Os que justificaram a entrada
em 2021 para estudar, são 15 405, também aqui maioritariamente de países de língua portuguesa:
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e São Tomé e Príncipe.

ceuneves@dn.pt
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NEWSAVIA

10/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 650

REACH: -1

Grupo Ryanair transportou 9,5 milhões de passageiros em
dezembro de 2021
O Grupo Ryanair (a holding agrupa as companhias aéreas Ryanair, Laudamotion, Buzz e
Malta Air) transportou no passado mês de dezembro 9,5 milhões de passageiros, com
uma ocupação média dos seus avi…

O Grupo Ryanair (a holding agrupa as companhias aéreas Ryanair, Laudamotion, Buzz e Malta Air)
transportou no passado mês de dezembro 9,5 milhões de passageiros, com uma ocupação média dos
seus aviões (62.200 voos) na ordem dos 81%. O número é superior ao do mesmo mês do ano de
2020 (1,9 milhões com 73% de ocupação média), mas ainda inferior ao de dezembro de 2019, no início
da declaração da pandemia.

Os últimos seis meses de 2021 mostram uma considerável subida no número de passageiros
transportados, em relação a igual período de 2020, entre as marcas de 9,3 e 11,3 milhões mensais. Os
resultados são muito instáveis dadas as frequentes alterações nas restrições sanitárias aplicadas por
diversos países na Europa e Norte de África para onde voam os aviões do Grupo Ryanair, sujeitos a
surtos e a constantes mexidas no que respeita ao tempo de duração dos isolamentos profiláticos.

 

Os resultados da segunda metade do ano de 2021, são os seguintes, segundo uma nota distribuída pela
Ryanair:

Julho – 9, 3 milhões de passageiros (80% de ocupação)
Agosto – 11,1 milhões (82%)
Setembro – 10,6 milhões (81%)
Outubro – 11,3 milhões (84%)
Novembro – 10,2 milhões (86%)
Dezembro – 9,5 milhões (81%)
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JORNAL DE NEGÓCIOS

11/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 3700

Breves Última
20 milhões para transformar | Ciberataques sobem 81%
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PUBLITURIS

10/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

OMT pede que se repense “totalmente” o turismo
A OMT  apela à necessidade de se repensar totalmente o setor do turismo porque
representa uma oportunidade, tendo em conta as perdas dos últimos dois anos, e sinaliza
uma possível recuperação do turismo em 2022, mas a retoma retoma de chegadas
internacionais a níveis de 2019 deverá ocorrer apenas em 2024 ou ainda mais tarde.

 

A OMT apela à necessidade de se repensar totalmente o setor do turismo porque representa uma
oportunidade, tendo em conta as perdas dos últimos dois anos, e sinaliza uma possível recuperação do
turismo em 2022, mas a retoma retoma de chegadas internacionais a níveis de 2019 deverá ocorrer
apenas em 2024 ou ainda mais tarde.

“Repensar totalmente o setor pode representar uma oportunidade” apela a Organização Mundial do
Turismo (OMT), que destaca as dificuldades que o turismo tem vivido nos dois últimos anos.

Uma análise feita por um painel de peritos da OMT sinaliza uma possível recuperação do turismo em
2022, e que a situação seria impulsionada pela procura, principalmente durante o segundo e terceiro
trimestres do ano, para estimar que, para 2023, a recuperação deverá continuar, mas uma retoma de
chegadas a níveis de 2019 deverá ocorrer em 2024 ou ainda mais tarde.

O OMT estima que, nos primeiros sete meses do ano passado, o turismo internacional tenha caído 80%
em relação aos níveis anteriores à pandemia, realçando que, apesar da melhora relativa no período em
relação a 2020, o desempenho esteve bem abaixo de 2019.

A diretora executiva da Organização, Zoritsa Urosevic, declarou, no entanto, que a retoma da indústria
turística global precisa de cooperação internacional e novas ideias, lembrando que antes da paralisação
pela crise houve 1,5 mil milhões de chegadas internacionais, contribuindo o turismo com 7% ao Produto
Interno Bruto (PIB) global.
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A OMT sublinha ainda que as pessoas e comunidades dependentes do setor turístico devem potenciar a
formação. Outra oportunidade “muito importante para o futuro e para a recuperação” é aproveitar os
fluxos financeiros disponíveis ou investir cada vez mais no ecoturismo. A representante da OMT disse que
a agência está recetiva a inovações e tem melhorado a conexão com parceiros.
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TVI

10/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 76112

REACH: -1

A primeira neve do ano levou centenas de turistas à Serra da
Estrela
A primeira neve do ano levou centenas de turistas à Serra da Estrela

A primeira neve do ano levou centenas de turistas à Serra da Estrela
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PORTO CANAL

10/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • MANHÃ

INFORMATIVA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

O turismo na região do Porto e Norte de Portugal está a
recuperar de forma acentuada
O turismo na região do Porto e Norte de Portugal está a recuperar de forma acentuada

O turismo na região do Porto e Norte de Portugal está a recuperar de forma acentuada
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