
CORREIO DA MANHÃ

21/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • BANCO DE

PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Dois candidatos à liderança da associação hoteleira algarvia
Dois candidatos vão hoje medir forças durante as eleições para a presidência da
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
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RTP 1

20/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 149631

REACH: -1

Os reis de Espanha visitaram pavilhão português na Fitur
Uma das mais importantes feiras internacionais de Turismo do mundo

Os reis de Espanha visitaram pavilhão português na Fitur uma das mais importantes feiras internacionais
de Turismo do mundo. Este ano foi inaugurada de forma presencial e com a participação de cento e sete
países como conta a correspondente da RTP em Madrid, Ana Romeu. A Fitur dois mil e vinte e dois quer
transmitir uma mensagem de confiança em plena pandemia os reis de Espanha visitaram o pavilhão
português. O tempo ainda de resistência e de adaptação à nova realidade, mas há uma certeza, o
turismo volta a ser relançado como motor de desenvolvimento. inovação. Nós temos feito uma aposta
grande em produtos novos ou três literário ontem lançámos em Madrid. A edição da viagem de
Saramago visitada pelo José Luís Peixoto, os caminhos de fátima. As aldeias de xisto, as redes
colaborativas, portanto, há um conjunto de novidades e de produtos que, se calhar são muito ainda
desconhecidos. Do turista espanhola com cento e sete países a Feira Internacional de Turismo de
Espanha conta com mais de sete mil empresas aqui representadas no stand português é um dos
maiores com mais de cinquenta empresas e sete regiões turísticas. É um espaço de negócios e parcerias
que conta com o mercado espanhol, mas também o da América do Sul é importante promover o
destino ibérico convidando todos aqueles que aterram e Espanha aqui em Barajas nosso aeroporto de
Madrid que possam percorrer também rotas que cruzem nos territórios e cruzem a nossa fronteira neste
Verão, Portugal sobreviveu graças ao turismo nacional os números de dormidas chegaram a ser
superiores aos de dois mil e vinte o que se pretende agora é reativar o fluxo espanhol. E internacional o
nosso grande objetivo era chegar ao Verão de dois mil e vinte e dois e tentar ter os mesmos número
dois mil e dezanove. Será possível recuperar todo o mercado espanhol que já tínhamos em dois mil e
dezanove será possível recuperar outros mercados de proximidade com o mercado francês, o mercado
alemão. Dos países Baixos será mais difícil os mercados longa distância. A região do Algarve há quarenta
anos, o mais importante destino turístico do país subiu um patamar, o da segurança sanitária. Portugal e
o Algarve em concreto sem com uma notoriedade reforçada seja pela capacidade que tiveram de
garantir segurança para os planos de vacinação seja internacionalmente foram reconhecidos com
prémios, o Algarve foi reconhecido pelo segundo ano consecutivo, o melhor destino de praia do mundo.
Neste grande certame internacional Portugal vem reforçar a ideia de que continua a ser um destino
turístico de eleição e agora com o novo tributo é um destino seguro face ao vírus, Ana Romeu e Hernan
Bustamante RTP Madrid.
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DN

21/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ROSÁLIA AMORIM

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Francisco Calheiros - Presidente da Confederação do Turismo de
Portugal
“O turismo, um dos motores da economia, foi praticamente excluído do PRR”
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EXPRESSO

21/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Voos diretos são mais caros em Portugal há quase duas décadas
| Air France ganhou força, Lufthansa perdeu favoritismo
Voos diretos são mais caros em Portugal há quase duas décadas | Air France ganhou
força, Lufthansa perdeu favoritismo
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EXPRESSO

21/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CARLA TOMÁS

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Grândola aprovou sete mil camas turísticas a mais
O valor já ultrapassa em cerca de 50% aquilo que estava definido no Plano Diretor
Municipal
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DN

21/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

TAP. Turbulência ao longo da rota
Por: António Capinha
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RENASCENÇA ONLINE

20/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Fátima espera retoma do turismo no fim da Primavera -
Renascença
Sem a vinda de turistas estrangeiros, o verão fez-se muito à custa dos peregrinos e
visitantes nacionais.

A atividade turística está completamente parada em Fátima, diz à Renascença a presidente da ACISO –
Associação Empresarial Ourém-Fátima. Esta já é a normal “época baixa” para o maior centro do turismo
religioso em Portugal, mas a pandemia de Covid-19, fez com que também fosse o destino mais afetado,
diz Purificação Reis.

Em entrevista à Renascença, a presidente da ACISO – Associação Empresarial de Ourém-Fátima –
lembra que o turismo religioso tem as suas especificidades e sofreu mais que o turismo em geral e no
resto do território.

Sem estrangeiros, o verão fez-se muito à custa dos peregrinos e turistas nacionais. “Como Fátima está
no centro do país, as pessoas vinham e no mesmo dia regressavam às suas casas, não pernoitavam. E
o turismo internacional foi muito pouco expressivo, contámos com pouco mais do que os países mais
próximos, nomeadamente Espanha”, diz Purificação Reis.

Ou seja, algum alívio nas restrições sanitárias não se refletiu em ganhos para a hotelaria da região. A
restauração, ainda assim, foi e vai trabalhando, graças aos clientes locais e nacionais e aos fins de
semana.

“Em condições normais, esta já é “época baixa” para Fátima, mas agora está tudo completamente
parado. Há muitos hotéis encerrados e agora com dificuldades acrescidas com este longo período de
pandemia. Estamos de olhos postos em 2022, mas só para o final do 1º semestre é temos expectativas
de ter alguma retoma”. Ou seja, por altura das primeiras peregrinações aniversarias, a partir de maio.

Purificação Reis revela que os empresários do setor ainda tiveram alguma esperança no verão de 2021,
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mas muito rapidamente, a situação voltou a agravar-se com a instabilidade e a incerteza em relação aos
contágios e às medidas adotadas por diversos países.

“As pessoas ficam com receio e não viajam. Não obstante haver pedidos de reserva de alojamento,
cancelam com uma grande facilidade, em função da instabilidade e das condicionantes. Tem havido
muitos cancelamentos, está tudo parado e é uma época crítica para o setor.

Há algumas unidades hoteleiras que fecharam no início da pandemia e não voltaram a abrir, diz
Purificação Reis, admitindo que não sabe se é um encerramento definitivo. “Veremos quando o mercado
estabilizar, o que decidem os proprietários”.

Entretanto, todos estão a passar por grandes dificuldades. A presidente da ACISO diz que o APOIAR.PT é
essencial. Fátima tem cerca de dez mil camas instaladas e os empresários precisam de continuar a ter
apoios à quebra de faturação, aos custos fixos, nomeadamente com combustíveis e energia. Esperam
ansiosamente pela retoma, mas “vão para ela completamente descapitalizados, com as unidades
paradas durante tanto tempo e sem receitas. Precisamos de financiamento à tesouraria, ajudas fiscais e
à contratação. Para conseguir manter a oferta existente, sob pena de haver quem não tenha condições
para reabrir”.

Outro problema com que as unidades já se debatem é com a falta de pessoal qualificado. Com a
pandemia, houve uma nítida deslocalização dos recursos humanos para outras áreas e o turismo, foi
uma delas. “E vai acentuar-se ainda mais, quando chegarmos a março/abril, com os hotéis a quererem
reforçar as equipas de trabalho e se virem sem profissionais qualificados”.

Como todos os apoios são poucos, Purificação Reis vê como uma “boa notícia” o facto do município de
Ourém ter retomado o programa de incentivo à pernoita dos turistas nacionais na hotelaria de Fátima.

Em 2021 a autarquia disponibilizou “10.001 noites”; este ano, para já, o programa tem 4.001 noites. Ou
seja, o turista paga uma noite e o município, a segunda. “Assim, também têm tempo para passear pela
região, que tem muito potencial e que poucos conhecem”, diz Purificação Reis.

“Todas estas campanhas vêm minimizar o impacto da pandemia. Não resolvem o problema de fundo,
mas são uma ajuda muito importante para os empresários do setor”.

Face ao aumento de casos de Covid em todo o mundo, a direção da ACISO considerou que era mais
prudente adiar a realização da 10ª edição dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso para os
dias 23 e 24 de junho.

À Renascença Purificação Reis admitiu que não foi uma decisão fácil. O evento estava marcado
inicialmente para 9 e 10 de março, mas “pesados os prós e contras, verificado o contexto internacional e
sobretudo o número de hosted buyers que não teriam condições de vir a Fátima, pelo menos à luz das
restrições, considerámos que esta era a melhor decisão porque estamos muito empenhados em realizar
um encontro presencial”.

Depois de um ano em que os workshops tiveram uma versão “on-line”, a ACISO tem vários motivos
para que os diversos operadores se encontrem presencialmente: “é o ano em que se preparam as
operações para as Jornadas Mundiais da Juventude, é a 10ª edição dos Workshops, o turismo é uma
indústria de contactos, de relacionamentos e estamos todos a precisar de fazer um grande evento
presencial, com as características que tínhamos planeado e que o setor necessita”.

Até ao momento os Workshop Internacionais de Turismo Religioso já tinham recebido cerca de 250
inscrições, que transitam como válidas para junho. Cerca de 170 hosted buyers poderão vir a Portugal,
alguns oriundos de mercados muito importantes para o destino Fátima, como os asiáticos, americanos e
sul-americanos.

No entanto, será a primeira vez que não têm a possibilidade de aliar a participação nos Workshops à
visita à BTL. A Feira de Turismo de Lisboa está marcada para 16 a 20 de março.

Mantêm-se, no entanto, os tours pelas diversas regiões de Portugal e muito especialmente, pela do
Centro. No fundo, todos querem que estes operadores ofereçam aos seus turistas/clientes os melhores
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programas turísticos sobre Portugal, com Fátima no topo do cartaz.
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TSF ONLINE

20/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 40244

Presidência francesa da UE quer criar arquivo policial de entradas
Objetivo é poder verificar se uma pessoa que entra no espaço da União Europeia
representa algum problema de segurança.

A França quer adotar a primeira etapa do pacto migratório europeu durante este semestre em que
preside à União Europeia, criando um arquivo policial comum com todas as entradas no bloco
comunitário, avançou esta quinta-feira o ministro do Interior francês.

O objetivo, explicou o ministro Gérald Darmanin em entrevista à estação de rádio France Info, é poder
verificar se uma pessoa que entra no espaço da União Europeia (UE) representa algum problema de
segurança em qualquer dos países-membros, por exemplo no caso de estar ligada a atividades
terroristas na Síria.

Mas a medida servirá também para fazer a gestão de pedidos de asilo, acrescentou o representante. O
ministro francês sublinhou o apoio de Paris ao pacto em matéria de migração e asilo proposto pela
Comissão Europeia (em setembro de 2020), cujo objetivo - lembrou - é garantir que no futuro "seja
mais difícil entrar irregularmente na Europa".

Na sua opinião, atualmente "as fronteiras externas não são controladas" como deviam, algo que é
evidente nos números que apontam que 185.000 pessoas entraram de forma irregular no espaço da UE.

Darmanin reconheceu, no entanto, que a contrapartida a este aumento de controlo que se pede aos
países com fronteiras externas é a adoção real e prática do espírito de solidariedade.

"Temos de ajudar países como a Grécia, a Itália ou a Espanha", sublinhou.

Mais tarde, as presidências do Conselho da UE que se seguirem à francesa (que termina em junho),
terão de avançar com outras etapas do pacto migratório, nomeadamente, com a reforma do regime de
asilo.

Para a França, os pedidos de asilo terão de ser avaliados enquanto os requerentes permanecerem
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confinados em campos nos países de entrada e "a chave de tudo é a rapidez do exame desses pedidos",
que deve ser feito "em poucas semanas", pelo menos para determinar se uma pessoa é elegível para
esse regime de proteção, defendeu o ministro.

As pessoas que receberem o aval para continuar com o processo poderão então entrar no território da
UE com plenos direitos, mas as outras terão de ser expulsas, disse ainda Gérald Darmanin.

O ministro reiterou que Paris mantém a ideia de uma distribuição dos requerentes de asilo por quotas por
país e que os Estados que não os queiram aceitar têm de compensar com um "apoio financeiro
extremamente importante".

Questionado sobre os migrantes que vivem em tendas em acampamentos improvisados e muitas vezes
desmantelados pela polícia da região de Calais (zona costeira no norte de França), Darmanin enfatizou
que o seu Governo oferece soluções de acomodação para todos aqueles que as aceitem.

Segundo o ministro francês, há atualmente em Calais 300 quartos de hotel vazios, onde essas pessoas
poderiam estar, mas que os migrantes não querem ocupar porque a sua intenção é atravessar
clandestinamente para o Reino Unido.

O ministro ressaltou ainda que Paris está a tentar persuadir Londres a aceitar a assinatura de "um
tratado" com a UE - não bilateral com a França - para gerir este problema.

As autoridades francesas avançaram, na semana passada, que o número de migrantes resgatados ao
largo de Calais e acolhidos por França triplicou em 2021, ano que ficou marcado por um recorde de
tentativas de travessia ilegal do Canal da Mancha para o Reino Unido.

No início do mês, a agência de notícias inglesa PA tinha indicado, citando dados do Ministério da Justiça
britânico, que, em 2021, pelo menos 28.395 migrantes atravessaram ilegalmente para a costa inglesa a
bordo de pequenas e frágeis embarcações.

De acordo com os dados avançados, o número representa mais do triplo do registado no ano anterior
(cerca de 8.400).
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DIÁRIO IMOBILIÁRIO

20/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Hostels fechados e Alojamentos Locais falidos ou em
arrendamento 'mid term' no Porto - Diário Imobiliário
Várias dezenas de hostels da cidade do Porto fecharam com a crise da pandemia e várias
apartamentos de alojamento local faliram ou alteram estadias curtas para contratos de
médio e longo prazo.

Várias dezenas de hostels da cidade do Porto fecharam com a crise da pandemia e várias apartamentos
de alojamento local faliram ou alteram estadias curtas para contratos de 'mid-term' (médio e longo
prazo), contam empresários do sector.

“Ao dia de hoje na plataforma digital Booking (para reservas de alojamentos e hotéis) estavam inscritos
37 hostels no grande Porto, em 2019 estavam 62 hostels. A redução foi brutal”, desafaba Diogo
Nogueira, proprietário do Being Porto Hostel, localizado na Rua de Belmonte, junto ao Palácio da Bolsa e
Mercado Ferreira Borges, que neste momento está encerrado para obras de melhoramentos por “opção
própria”.

Apesar do hostel de Diogo Nogueira não ter encerrado, muito graças à localização, mas também à
quebra da oferta de apartamentos de alojamento local, o empresário assume que conhece “muita
gente” do Porto que não resistiu à crise no setor turístico devido à covid-19.

“Vários hostels, ‘guest-houses’ e apartamentos subarrendados para Alojamento Local (AL) não
resistiram por incapacidade financeira e tiveram de fechar”, conta Diogo Nogueira, explicando que muitas
pessoas tinham investido no arrendamento de apartamentos para depois os transformar em AL, que
“faliram completamente”.

O negócio deles “berrou”, ou seja, o negócio deles “faliu completamente” e cessaram a atividade, pois
não tinham turistas.

Sem rendimentos não conseguiram pagar as rendas aos senhorios dos imóveis arrendados e “mais de
90% desses apartamentos para AL deixaram de existir” revela.

Nuno Ferreira, operador turístico que gere cerca de 50 apartamentos no coração da cidade do Porto,
designadamente nas zonas do Coliseu, Ribeira, São Bento, Poveiros e Sá da Bandeira, conta que para o
negócio sobreviver à pandemia, que dura há quase dois anos, tiveram de colocar vários apartamentos a
contrato de ‘mid-term’, ou seja, com uma duração de seis meses ou mais “para mitigar os prejuízos
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económicos” e na esperança de que no Verão seja possível recuperar.

“O que os arrendatários estão a pagar é só para cobrir as despesas e manter a cabeça à tona , pois os
contratos de ‘mid-term’ não dão lucro. Depois temos de pagar ao verdadeiro senhorio, pois muitos
apartamentos AL são alugados”, explica Nuno Ferreira, referindo que há vários custos de manutenção e
da Internet ainda para pagar.

A taxa turística municipal e os preços da água no Porto, que são cobrados mais caros para as empresas
do que para as famílias, são outros custos que os empresários dos AL do Porto tiveram e têm de
enfrentar durante a crise pandémica.

A perspectiva para os próximos meses é que o sector melhore na Páscoa e que o pleno regresse no
próximo Verão, mas com as novas estirpes da covid-19 o futuro é incerto.

O volume de negócios em Dezembro passado foi tão mau, que muitos dos apartamentos que estavam
para turismo foram à última hora para arrendamento, recorda.

Actualmente a maioria dos apartamentos AL que têm no Porto e que passaram para o regime de ‘mid-
term’ estão a ser ocupados por trabalhadores de ‘start-up’ viradas para o mundo digital, como a
Farfetch, ou empresas bancárias como a Natixis, conta Nuno Ferreira.

“O nosso ‘core-business’ são as start-up’ com centros empresarias na cidade, mas também há alguns
alojamentos de luxo que estão ocupados por “reformados endinheirados norte-americanos” ou “altos
cargos de empresas e instituições da cidade”, conclui.

Em 2007 havia apenas um hostel na cidade do Porto, em 2012 contabilizavam-se 26 hostels e seis
novos pedidos diários na autarquia. Em 2015 a cidade do Porto contabilizava 61 estabelecimentos de
hospedagem registados, com novos pedidos a chegar todos os meses.

Com o regime jurídico que entrou em vigou a 27 de Dezembro de 2014, o hostel e o alojamento em
quarto passaram também a consagrar-se estabelecimentos de hospedagem.

LUSA/DI
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PÚBLICO

20/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Tráfego aéreo recupera em 2021 mas fica 46% abaixo do recorde
de 2019
Em comparação com 2020, registou-se uma recuperação de 28% no tráfego aéreo em
Portugal ao longo do ano passado, avançou hoje a NAV.

O tráfego aéreo em Portugal melhorou 28% em 2021 face a 2020, mas manteve-se abaixo dos níveis
de 2019 em 46%, segundo dados divulgados esta quinta-feira pela NAV Portugal, responsável pela
navegação aérea no país.

“A NAV Portugal controlou 443,6 mil voos em 2021, menos 45,6% do que o total de tráfego controlado
em 2019, o último ano pré-pandemia e ano de referência para a aviação civil”, adiantou a empresa, em
comunicado, acrescentando que o tráfego no ano passado “continuou assim bastante afectado pelo
surgimento de novas vagas e variantes de covid-19”.

“Contudo, e em comparação com 2020, registou-se uma recuperação de 28% no tráfego aéreo em
Portugal ao longo do ano passado”, sublinhou a empresa, referindo que os “443,6 mil voos geridos pelos
profissionais da NAV Portugal em 2021 comparam com os pouco mais de 345 mil movimentos
controlados ao longo do ano anterior”.

Em 2019, por outro lado, “ano de recorde de tráfego em Portugal”, indicou, “a NAV tinha gerido 816,3
mil voos nas duas regiões de informação de voo (RIV) sob responsabilidade portuguesa”.

Ainda assim, anunciou a empresa, “apesar de em termos globais o tráfego ter recuado 45,6% em
comparação com o ano de referência, em 2021 viveram-se diferentes realidades quanto à evolução do
tráfego, que começou a dar sinais de uma recuperação cada vez mais sustentada à medida do evoluir do
ano”.

“Se no primeiro mês de 2021 o tráfego estava 65,9% abaixo de Janeiro de 2019, em Dezembro de
2021 o tráfego já se encontrava ‘apenas’ 15,4% abaixo do mesmo mês de 2019, corolário de uma
aceleração constante sentida a partir de Março”, destacou.
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Segundo a NAV, “esta evolução positiva e gradual do tráfego ao longo do ano resultou em duas metades
de ano completamente distintas no tráfego aéreo em Portugal”, sendo que “enquanto no primeiro
semestre de 2021 o tráfego gerido pela NAV Portugal ficou 66% abaixo do mesmo período de 2019, no
segundo semestre a queda” foi de cerca de 26,5%.
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RTP 1

20/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 36484

REACH: -1

Só no ano passado, as autarquias portuguesas deixaram de
receber cerca de 39 milhões de euros em taxa turística
Só no ano passado, as autarquias portuguesas deixaram de receber cerca de 39 milhões
de euros em taxa turística

Só no ano passado, as autarquias portuguesas deixaram de receber cerca de 39 milhões de euros em
taxa turística
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RTP 1

20/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 74816

REACH: -1

Os festejos de Carnaval estão a ser cancelados um pouco por
todo o país devido ao aumento de casos de COVID-19
Depois da Madeira e de Arcos de Valdevez, Loulé, Ovar e Estarreja também cancelaram
as celebrações

Os festejos de Carnaval estão a ser cancelados um pouco por todo o país devido ao aumento de casos
de COVID-19 depois da Madeira e de Arcos de Valdevez, Loulé, Ovar e Estarreja também cancelaram as
celebrações. Ela tem hora de partida na cara. Os disfarces informes para o desfile acumulam-se no atelier
de costura de Lurdes Silva em Ovar. Já tinha 55 fardas da bateria prontas. A outra já está cabalas, mas
olha, vai-se para a boca bar fica para. Ainda não é este ano que vão vestir quem sai à rua. E nestes
meses ou nestes destes preparativos até à data do desfile onde nós ganhamos aqui alguma força para
enfrentar os desafios de nas restantes dias do ano. Com mais de 150 novos casos de COVID-19 por dia,
em média Estarreja decidiu também. Cancelados, estamos num estado pandémico não é compatível,
não se coaduna com aquilo que é viver o Carnaval em Loulé, a mesma decisão. É verdade foi cancelado,
não tínhamos outra alternativa. Sem cortejo, os bonecos de Palha ou o artista mais conhecido alé vão
ser expostos nas principais ruas da cidade. Vai haver um conjunto de viaturas que nós vamos pôr na
cidade para dar um arzinho de Carnaval, temos um Jorge Jesus que ainda vamos homenagear, se
tivermos que é nosso o almirante. A festa já tinha sido também cancelada na Madeira e em Arcos de
Valdevez. Torres Vedras anuncia esta quinta-feira a decisão quase certa de ficar também sem Carnaval.
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Turismo nacional alcançará níveis de receita pré-pandemia em
2023, estima SET
Depois de em 2021, Portugal ter chegado aos “70 a 75%” de receitas, face a 2019, a
secretária de Estado do T urismo, Rita Marques, estima que 2023 será o ano da retoma
total.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, reafirmou, em Madrid, durante a inauguração da Feita
Internacional do Turismo de Madrid (FITUR), que o setor turístico português deverá atingir o nível de
receitas que tinha em 2019, o ano anterior ao da pandemia de COVID-19, em 2023.

Rita Marques indicou que em 2021 o setor do turismo português conseguiu alcançar os 50% das receitas
de 2019, esperando atingir, no final de 2021 os “70 a 75%”, de modo a chegar a 2023 com o mesmo
número as entradas de 2019.

Com a presença de Portugal na FITUR a estar assegurada por 52 empresas, sete regiões de turismo e o
Turismo de Portugal com um ‘stand’ que tem uma área de 682 metros quadrados, Rita Marques
sublinhou que “é mais uma oportunidade para darmos a conhecer a nossa oferta, para dar confiança aos
nossos empresários e a todos os que nos visitam”, salientando, de resto, a “importância” do mercado
espanhol, “dado a sua aproximação e entrosamento com o português”.

O mercado espanhol foi o segundo mais importante em 2021 a nível de dormidas e, segundo Rita
Marques, Portugal continua “a trabalhar muito não só para atrair os espanhóis, mas também todos os
que aterram em Espanha” vindos de outros países.

Esses turistas “de outras geografias mais longínquas podem descobrir não só Espanha, mas também
Portugal, através de uma oferta integrada, uma oferta ibérica integrada”, explicou a secretária de Estado.

Para o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, também presente na sessão inaugural da FITUR,
esta feira é importante “porque Espanha é o principal mercado de Portugal a nível das dormidas”, e
também porque é um “mercado de proximidade” e ainda “um mercado que está a redescobrir Portugal”.

“É importante virmos cá com ideias e produtos novos”, afirmou Luís Araújo, que à margem da FITUR
apresentou o projeto “Viagem a Portugal Revisited”, uma aposta do Turismo de Portugal para promover
as “rotas literárias” do país.

Recorde-se que na 42.ª edição da FITUR, aberta até domingo, estão presentes 107 países e quase
7.000 empresas no centro de exposições da Feira Internacional de Madrid (IFEMA), com o objetivo de
“impulsionar o crescimento do turismo” quase dois anos após o início da pandemia de COVID-19.
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