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Ryanair dá passo atrás e anuncia mais quatro rotas em Portugal
no Verão
A companhia irlandesa anuncia novas rotas para Portugal depois de ter cancelado 19
rotas por alegada falta de slots.

A polémica estalou na semana passada com a Ryanair a cancelar 19 rotas da sua programação de Verão
para Portugal por, de acordo com a low-cost, não ter slots suficientes para a operação. A empresa
liderada por Michael O'Leary acusou a TAP de não libertar as faixas horárias de descolagem e aterragem
no aeroporto de Lisboa e apontou o dedo ao governo por não responder ao ultimato lançado pela
transportadora.

Agora, a companhia aérea dá um passo atrás e anuncia que, afinal, a programação de Verão em Portugal
contará com mais quatro rotas: Faro-Madrid, Porto - Bergerac, Faro - Valência e Ponta Delgada -
Nuremburgo.

No total, a empresa irlandesa irá operar 147 rotas durante o Verão a partr dos aeroportos portugueses.

Das rotas canceladas anteriormente, constavam os destinos de Agadir, Alghero, Alicante, Bari, Billund,
Birmingham, Bournemouth, Baden-Baden, Lanzarote, Madrid, Malta, Memmingen, Oujda, Palermo,
Perpignan, Poitiers, Tenerife, Wroclaw e Zaragoza.

A Ryanair referiu que iria despedir 150 trabalhadores, no seguimento do cancelamento das rotas. As
estruturas sindicais acusaram a companhoa de "operação mediática de marketing" e asseguraram que
nenhum trabalhador tinha ainda sido notificado do despedimento.

"A Ryanair não mantém rotas artificialmente que não tenham taxas de ocupação que justifiquem mantê-
las. Estar a cancelar rotas na altura de Verão, na minha perceção e naquilo que conhecemos da Ryanair,
só tem uma leitura: estará eventualmente a cancelar rotas que não têm qualquer rentabilidade. Não seria
exequível numa empresa como a Ryanair e com a lógica de mercado que a Ryanair tem, cancelar rotas
que são rentáveis. Parece-me que isto é mais uma operação mediática de chantagem sobre aquilo que
têm sido as ajudas à TAP", disse ao Dinheiro Vivo Francisco Henriques, dirigente do Sindicato dos
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Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava).
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Vila Real aguarda "luz verde" da ANAC para abrir pista do
aeródromo aos aviões
O presidente da Câmara de Vila Real disse hoje que estão concluídas as obras na pista do
aeródromo, da responsabilidade da autarquia, faltando a `luz verde` da Autoridade
Nacional da Aviação Civil (ANAC) para a reabertura aos aviões.

Em julho de 2019, o município anunciou o encerramento do aeródromo municipal "por tempo
indeterminado" à operação de aviões, depois de ter sido detetado "um perigo de abatimento na pista".

"A qualquer momento teremos novamente a carreira aérea em Vila Real. Por parte da Câmara Municipal
a obra está concluída, foi uma obra muito mais profunda do que aquilo que inicialmente se dizia", afirmou
hoje o presidente, Rui Santos.

Em consequência do encerramento da pista aos aviões, já que os helicópteros continuaram a poder
aterrar, Vila Real deixou de ser paragem na carreira aérea que liga Bragança a Portimão (Faro), com
passagem ainda em Viseu e Cascais (Lisboa).

Também os dois aviões médios anfíbios que ali estavam aparcados, no período crítico de incêndios,
foram reposicionados, ficando posicionados localmente helicópteros.

"As obras estão concluídas por parte da Câmara Municipal, estamos à espera a qualquer momento que a
ANAC dê `luz verde` para que a operação da carreira aérea possa ser retomada. A qualquer momento
isso acontecerá", afirmou Rui Santos.

O autarca disse que foi uma "obra de alguma complexidade", explicando que a "pista foi toda ela
repavimentada, reforçada e drenada", e lembrando que a estrutura "foi descalçada pela passagem de
águas subterrâneas".

A reparação da pista do aeródromo municipal de Vila Real começou em agosto, dois anos depois de ter
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sido detetado o perigo de abatimento, e a primeira previsão apontava para a conclusão da intervenção
"em um mês e meio".

Segundo o autarca, após a `luz verde` da ANAC, a SevenAir, empresa responsável pela carreira aérea
Bragança-Vila Real-Viseu-Cascais-Portimão deverá "desenvolver os procedimentos adequados" para
retomar a escala em Vila Real.
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Outubro passou a ser época alta? Um retrato do turismo pós-
pandemia em Portugal
A atividade turística acelerou em janeiro, depois de Portugal fechar 2021 com um
crescimento face ao ano anterior, mas os níveis pré-pandemia ainda não foram
alcançados. A trajetória é de recuperação, mas os desafios são muitos. Das regras
diferentes no controlo de fronteiras, à escalada do preço dos combustíveis. As
prioridades também são novas, e passam pela sustentabilidade e qualificação dos
recursos humanos. Fazemos um retrato do setor em 2022, com os números mais
recentes a ilustrar.

Quase dois anos depois do início da pandemia, o setor do turismo conseguiu entrar numa trajetória de
recuperação, recuperando face a 2020, ainda que continue abaixo dos registos pré-covid. Embora o
número de dormidas nos alojamentos turísticos no ano passado tenha crescido 45,2% em relação a
2020, ainda ficou 46,6% aquém do registo de 2019.

De acordo com o INE, os resultados preliminares revelam que, face a 2019, as dormidas nos
estabelecimentos de alojamento turístico diminuíram, no total, 46,6% (-10,9% nos residentes e -62,0%
nos não residentes). Apenas o último trimestre regista uma aproximação relevante aos números de
dormidas em igual período de 2019, com o mês de novembro de 2021 a ficar meio milhão de dormidas
aquém do mesmo mês de 2019.

O agravamento dos números da pandemia em Portugal no último mês do ano passado podem ter
afastado o cenário de recuperação.

De acordo com os números publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os hóspedes atingiram
14,5 milhões e as dormidas 37,5 milhões em 2021, que se traduziram em aumentos de 39,4% e 45,2%
face a 2020.

Para facilitar a leitura, "hóspede" é aquele que efetua pelo menos uma dormida num estabelecimento de
alojamento turístico. Já uma "dormida" verifica-se quando se dá a permanência de um indivíduo num
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estabelecimento que fornece alojamento por um período entre as 12 horas de um dia e as 12 horas do
dia seguinte.

No conjunto do ano de 2021, as dormidas de residentes (turismo interno) aumentaram 38,3% e
totalizaram 18,8 milhões, o valor mais baixo desde 2017 (com exceção de 2020). Já as dormidas de
não residentes (turismo externo) cresceram 52,9% e atingiram 18,7 milhões, o valor mais baixo desde
1993 (com exceção de 2020).

Entre janeiro e dezembro de 2021, as dormidas de residentes representaram 50,2% do total, um valor
significativamente acima do verificado em 2019 (30,1% do total).

Em 2021, o Algarve continuou a liderar a atividade turística em Portugal, concentrando 29% das quase
37,5 milhões de dormidas nos alojamentos turísticos do país. Porém, o concelho com maior número de
dormidas é o de Lisboa e é na Madeira que a estada se prolonga.

O município de Lisboa de registou, em 2021, 5,2 milhões de dormidas (13,8% do total, quase 1/5), que
se traduziram num crescimento de 48,8%. Neste período, as dormidas de residentes aumentaram
50,0% e as de não residentes (74,4% do total) cresceram 48,4%. Comparando com 2019, as
dormidas diminuíram 63,0% (-40,3% nos residentes e -67,2% nos não residentes).

Seguem-se o município de Albufeira (10,1% do total), onde as dormidas atingiram 3,8 milhões em 2021
e aumentaram 34,7% (+39,9% nos residentes e +30,0% nos não residentes). Comparando com o
mesmo período de 2019, registou-se se um decréscimo de 55,7% (+0,1% nos residentes e -71,3%
nos não residentes).

Em 2021 a estada média nos alojamentos turísticos em Portugal, segundo o INE, foi de 2,58 noites
(acima das 2,47 noites de 2020 e em linha com 2019), e também aqui há disparidades regionais.

As regiões Centro e Norte tiveram em 2021 estadas de duração média de 1,8 noites, abaixo das 2,3
noites da Área Metropolitana de Lisboa e das 2,9 noites nos Açores.

As regiões onde os turistas prolongaram mais as suas estadias são o Algarve e a Madeira, com estadas
médias de 4 e 4,7 noites, respetivamente.

Metade do número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros, em 2021, foi registada nos meses que
vão de 1 de agosto a 31 de outubro.

De acordo com o INE (dados preliminares), houve em 2021 "uma distribuição mensal dos resultados
diferente do padrão sazonal característico". Isto é, em 2021, "contrariamente ao habitual", na~o foram
os meses de vera~o (julho a setembro) mas sim os meses de agosto a outubro os que registaram
maior nu´mero de dormidas (49,6% das dormidas totais), tendo concentrado 53,3% das dormidas de
na~o residentes. Os meses de vera~o (julho a setembro) concentraram 50,2% das dormidas de
residentes.

As regiões que apresentaram maiores taxas de sazonalidade (maior peso relativo dos 3 meses de maior
procura relativamente ao total anual), foram o Algarve (57,2%), a Região Autónoma dos Açores
(50,1%) e Região Autónoma da Madeira (48,7%), enquanto no Norte, na Área Metropolitana de Lisboa
e no Centro este indicador situou-se em 46,3%, 46,4% e 46,5%, respetivamente.

Há duas respostas para esta questão. Por um lado, Portugal atraiu mais irlandeses e menos chineses em
2021. Por outro, são os turistas britânicos quem nos visita em maior número.

Quando olhamos para o país de origem de quem nos visita, em 2021, de acordo com o INE (dados
preliminares), o Reino Unido manteve-se como principal mercado para o turismo português,
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representando 16,6% das dormidas de na~o residentes e tendo registado um aumentou 54,6% face ao
ano anterior (2020). Seguiram-se os mercados espanhol (quota de 14,3%), alema~o (11,9%) e
france^s (11,8%).

Em 2021, os principais crescimentos registaram-se nos mercados irlande^s (+202,1%), polaco
(+169,5%), norte americano (+141,3%) e suí c¸o (+102,8%).

Da lista de 17 maiores emissores de turistas estrangeiros para Portugal apenas quatro países tiveram
uma quebra no número de dormidas em Portugal face a 2020: Brasil (-8,7%), Rússia (-8,7%), Canadá
(-42,6%) e China (-55,6%).

Janeiro de 2022 registou uma conjuntura positiva para o crescimento da atividade turística (não o
suficiente para atingir valores pré-pandemia). Apesar do aumento de casos associados à variante
Ómicron, com novos recordes diários de infeções em Portugal e na Europa, as restrições não eram as
mesmas do ano passado, com já grande parte da população totalmente vacinada ou até com a dose de
reforço, e com uma maior acessibilidade da população à testagem.

O setor do alojamento turístico registou 853.200 hóspedes e dois milhões de dormidas em janeiro deste
ano, o que corresponde a aumentos de 183,7% e 185,9%, respetivamente, em termos homólogos,
segundo dados do INE.

Segundo as estatísticas rápidas da atividade turística, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística, o
crescimento observado em janeiro foi superior ao que tinha sido registado em dezembro, mês em que o
número de hóspedes em Portugal subiu 148,9% e o de dormidas aumentou 169,7%.

No entanto, os níveis atingidos no primeiro mês deste ano foram inferiores aos observados em janeiro
de 2020, quando ainda não havia efeitos da pandemia, com reduções de 39,9% nos hóspedes e 38,8%
nas dormidas.

No mês em análise, o mercado interno contribuiu com 857.700 dormidas (+104,5%) e os mercados
externos totalizaram 1,1 milhões (+308,7%).

Comparativamente a janeiro de 2020, observaram-se diminuições quer nas dormidas de residentes (-
20,1%), quer nas de não residentes (-47,9%).

A totalidade dos principais mercados emissores registou aumentos em janeiro, tendo representado
84,7% das dormidas de não residentes nos estabelecimentos de alojamento turístico neste mês.

O mercado britânico representou, em janeiro, 14,6% do total de dormidas de não residentes, seguindo-
se os mercados alemão (13,4%) e brasileiro (9,4%).

Sublinhe-se que em janeiro, 41% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou
não registaram movimento de hóspedes, face a 37% em dezembro.

O ano passado, o setor do alojamento e da restauração perdeu mais de 76 mil trabalhadores, avança a
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), citando dados INE.

A associação afirma que o setor perdeu cerca de um quarto da força de trabalho que tinha em 2019.

O alojamento turístico e a restauração empregavam, em 2021, 244.400 trabalhadores, representando
uma perda de cerca de 25% (76.300) face a 2019, antes da pandemia.

"Apesar de, no verão de 2021, as nossas empresas terem iniciado lentamente a retoma da sua
atividade, esta tímida recuperação não encontrou paralelo no emprego, tendo o setor continuado a
perder postos de trabalho: entre 2020 e 2021 foram perdidos 47.600 trabalhadores", lembra a
associação no seu boletim diário de 9 de fevereiro.
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O setor do turismo acredita que as principais prioridades da atividade para este ano deverão passar pela
sustentabilidade e qualificação dos recursos humanos, segundo os resultados de um inquérito do IPDT -
Turismo e Consultoria.

O inquérito, que inclui a opinião de operadores, empresários, associações, estabelecimentos de ensino e
municípios portugueses, aponta “cinco grandes linhas orientadoras para o turismo nos próximos meses”.

De acordo com a entidade, “quase 40% dos que responderam ao inquérito do IPDT referem a
necessidade de promover a sustentabilidade, que deverá ser um compromisso para o futuro”, sendo que
“em segundo lugar, com 24% das respostas, surge a capacitação dos recursos humanos das empresas,
a fim de atingir a excelência no serviço prestado”.

Esta Agenda Turística 2022 do IPDT aponta ainda, com 19% das respostas, “a carga fiscal que é imposta
ao setor atualmente”. “Numa altura em que o turismo necessita de se fortalecer para recuperar, os
respondentes acreditam que os impostos demasiado elevados são um dos fatores que mais prejudica a
competitividade das empresas do turismo”, lê-se na mesma nota.

Também com 19% surge “a promoção internacional do destino, um trabalho que já vem sendo feito,
mas que é preciso continuar a reforçar”, sendo que “o investimento em inovação e digitalização
encerram o top das cinco principais medidas sugeridas para o turismo em 2022”.

“O estudo analisa ainda temas como a valorização de territórios de baixa densidade, as redes de
transportes e acessibilidades, os eventos e espetáculos culturais, o turismo interno ou a imagem de
Portugal, enquanto vetores de competitividade do destino”, indicou o IPDT.

Depois de se olhar para o panorama nacional, importa perceber quais as perspectivas para o setor a nível
internacional. Um relatório anual do Economist Intelligence Unit (EIU), um serviço de consultadoria e
análise do The Economist, lança algumas pistas para o que se observará em 2022. Dois anos depois do
início da pandemia, o cenário será de recuperação? Mais ou menos.

Vivemos tempos de instabilidade, e o setor do turismo será certamente afetado pela conjuntura atual. A
incerteza marca, aliás, o tom das linhas gerais que fazem a antevisão de 2022.

De acordo com a EIU, as viagens internacionais, apesar de registarem alguma recuperação, não
regressarão aos níveis de 2019, ficando 30% abaixo dos números pré-pandemia, sobretudo devido ao
número ainda reduzido das viagens de negócios.

Viajar vai continuar a ser muito diferente num mundo pós-pandemia covid-19. Os diferentes níveis de
controlo nas fronteiras (obrigatoriedade de máscara, testes e quarentena) e a falta de uniformização dos
certificados digitais de vacinação (alguns países só aceitam vacinas aprovadas pelas agências locais do
medicamento) continuarão também a dificultar as viagens internacionais em 2022, acrescenta o
relatório.

Num terceiro nível, o cumprimento das regulamentações sobre as mudanças climáticas, bem como a
escalada dos preços dos combustíveis, aumentarão os custos das viagens aéreas em 2022.

A nível regional, a recuperação nas viagens internacionais será mais lenta nos países do continente
asiático e mais rápida no norte da América — sempre abaixado dos valores de 2019, sublinhe-se.

De fora do relatório, com data do final do ano passado, fica o impacto internacional da invasão da
Ucrânia, com as sanções impostas à Rússia e as limitações associadas ao fecho do espaço aéreo a
várias companhias russas a somarem-se aos desafios para o setor em 2022.
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Oferta turística vai ter descontos na BTL
Certame abre amanhã para profissionais e sexta às 17h para o público em geral
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Hotelaria diz que se vive "uma encruzilhada" e admite subida de
preços
Lisboa, 15 mar 2022 (Lusa) -- O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP)
diz que o setor, que recuperava, vive "uma encruzilhada", com a conjuntura, crise
energética e invasão da Ucrânia a confluírem para um aumento de preços que pode
afastar clientes.

Lisboa, 15 mar 2022 (Lusa) -- O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) diz que o
setor, que recuperava, vive "uma encruzilhada", com a conjuntura, crise energética e invasão da Ucrânia
a confluírem para um aumento de preços que pode afastar clientes.

Em entrevista à Lusa, Raul Martins lembra que, após um 2020 muito prejudicado pela pandemia de
covid-19, o setor tinha iniciado "a retoma" no verão de 2021 quando chegou "a quinta vaga que veio
dificultar muito a situação".

Juntou-se-lhe o facto de os apoios do Governo serem "muito lentos na sua aplicação, com
"processamento muito complicado", a falta de extensão dos prazos das moratórias, o que criou "uma
perturbação muito grande" naquela que foi "a segunda retoma, se assim se pode dizer", acrescentou.

Para além disso, afirmou, acrescentaram-se no final do ano passado as dificuldades para encontrar mão
de obra, constrangimento que a AHP diz continuar a fazer esforços para minorar e já ter melhorado.

Ainda assim, "o quadro da situação de aumento de procura com falta de mão de obra agravado agora
pela situação do aumento dos custos de energia e, consequentemente, dos bens essenciais,
nomeadamente dos alimentos, vem criar aqui uma nova dificuldade na retoma", disse Raul Martins.

"Estamos aqui numa encruzilhada que traz novas dificuldades e nós temos que ter o apoio do Governo
também para resolver", disse, constatando o facto de a Comissão Europeia estar "a abordar o tema dos
custos, portanto de energia, e de fazer o controlo desses custos por forma a eles não serem tão
grandes que façam implodir a economia".

Agora, se até aqui e "de uma forma geral em Portugal" os preços na hotelaria têm conseguido não
descer -- embora com menos procura --, com esta conjuntura o inverso será difícil não acontecer.

"Os preços não são elásticos. (...) De uma forma geral, em Portugal, não temos assistido a uma redução
de preços por todas as razões e mais uma: porque os custos também aumentaram e, portanto, de uma
forma geral os hotéis também não o têm feito [descido] e ainda bem que não o têm feito. Nós temos
valor. Portugal tem valor suficiente para poder dizer que a relação qualidade preço é de facto imbatível
para muitas outras situações, nomeadamente na Europa", justificou Raul Martins.
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Assim, quando questionado se vai haver aumentos de preços na hotelaria, o presidente da AHP admite
que sim.

"É provável que haja um aumento de preço na hotelaria. Muito provável se esta situação perdurar no
tempo e nós não vemos, não temos -- digamos --, ideia de que ela possa acabar a curto prazo. Não há
uma expectativa de que a curto prazo se resolva, portanto, temos que admitir que se vai prolongar e se
não houver a fixação de preços de matérias-primas e de bens alimentares a situação na hotelaria tem
que refletir esses preços (...), porque as margens que hoje em dia existem na hotelaria são poucas e,
portanto, não temos elasticidade" para aguentar sem o fazer, afirma, acrescentando, no entanto, que se
isso acontecer os clientes serão menos.

"Nós, ao aumentarmos os preços, nomeadamente das refeições, vamos fazer com que os clientes não
venham e a outra situação ainda mais gravosa é que o preço do aumento dos combustíveis levará ao
preço do aumento nos transportes aéreos que é aquilo que Portugal é dependente em cerca de 90%
[para trazer turistas]. E se isso não for controlado, teremos os transportes aéreos mais caros e, como
tal, teremos menos clientes", lamentou.

Por tudo isto, insiste: "Estamos numa encruzilhada".

Raul Martins diz que é urgente conseguir controlar esses preços.

Sobre quando se pode esperar que a subida de preços na hotelaria venha a acontecer, diz que o setor
"tem aqui uma folga", já que a situação do aumento dos combustíveis "não tem um efeito imediato nos
hotéis".

Isto é, "quem contratou no ano passado os preços de energia [luz] nomeadamente, e do gás, eles
estão estáveis, têm um preço fixo ainda que maior, o que permitiu fazer os preços. No entanto, na
medida em que o preço dos combustíveis entre em todos os produtos, nomeadamente os alimentares,
isso demora um tempo, mas em abril eles estão aí. Portanto, as medidas da Comissão Europeia têm que
ser postas cá fora e os apoios têm que ser postos cá fora até ao final deste mês [março], porque senão
a hotelaria tem que aumentar preços a partir de abril", advertiu.

"Não temos perspetiva de que a guerra a curto prazo se resolva, é um dado da equação que não
podemos contar. Portanto, temos que olhar para o momento presente e para aquele que no futuro se
possa vir a repercutir e têm que ser os governos a suportar, digamos, esses diferenciais", refere.

Assim, o responsável considera que, no âmbito do que tem vindo a ser apontado, as medidas terão que
passar pela "redução dos impostos que de uma forma geral na Europa existem sobre [os
combustíveis]", havendo "um teto", com a Comissão Europeia e Estados, a "suportarem esse
diferencial".

"Não vejo outra forma para que a economia não entre numa situação que pode levar à implosão",
concluiu.

MSF // CSJ

Lusa/Fim
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Hotelaria espera 9 meses de retoma e atingir receitas de 14 a 15
mil ME
Lisboa, 15 mar 2022 (Lusa) -- O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP)
afirma que, apesar da dificuldade criada pela conjuntura, a retoma "à séria" pode
acontecer no verão, esperando receitas entre 14 e 15 mil milhões de euros este ano,
ainda abaixo de 2019.

Lisboa, 15 mar 2022 (Lusa) -- O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) afirma que,
apesar da dificuldade criada pela conjuntura, a retoma "à séria" pode acontecer no verão, esperando
receitas entre 14 e 15 mil milhões de euros este ano, ainda abaixo de 2019.

"É facto que a recuperação, a retoma, digamos assim, começou no ano passado, ou no verão. Primeiro
na Madeira, depois no Algarve, depois nas cidades, com Lisboa e Porto, com o interior sempre com mais
afluência e mantendo uma boa procura", no entanto, quando se estava a começar a recuperar veio "a
quinta vaga dificultar muito a situação", começa por lembrar Raul Martins em entrevista à Lusa.

Assim, sem dar para somar, esteve também a procura nos últimos três meses, tal como já antevira.

"Dezembro, janeiro e fevereiro foram maus, foram muito maus por força da pandemia. Março já está
em boa recuperação e, sucessivamente, abril será razoável e teremos retoma à séria, digamos, a partir
do verão. Penso que o verão será já em plena retoma e depois na segunda metade [do ano]
continuaremos essa retoma", estima o responsável.

Com isto, a AHP diz que 2022 será um ano que "não é todo ele de uma retoma maior" porque houve
"um início destes primeiros três meses muito baixos, que vão influenciar aquilo que vai ser a segunda
metade ou os nove meses que faltam" para acabar o ano, mas que pensam vir a ser "muito bons por
força da procura que se pretende".

"Agora temos este constrangimento resultante do aumento dos preços dos combustíveis em especial,
que põem aqui alguma interrogação ou alguma retração nessa situação. E isso é uma preocupação",
refere. Mas não a única.

"O quadro da situação de aumento de procura com falta de mão de obra", embora venha a recuperar,
"agravada agora pela situação do aumento dos custos de energia e, consequentemente, dos bens
essenciais, nomeadamente dos alimentos, vem criar aqui uma nova dificuldade na retoma", explica.

No final, questionado sobre o saldo esperado em termos de receitas da hotelaria, Raul Martins diz que
"este ano ficará em 14, 15 mil milhões de euros".

13/46



"A expectativa, enfim, antes desta guerra na Ucrânia era de que podíamos chegar a 80% de 2019. Hoje
já não poderemos dizer isso, mas andaremos entre os 70 e 80% daquilo que foi 2019", explica.

Em 2019, a AHP contabilizou receitas totais da hotelaria de 18,3 mil milhões de euros.

Já em 2020, ano com forte impacto da pandemia de covid-19, as receitas atingiram os 7,8 mil milhões
de euros, menos 58% face a 2019.

Em 2021, as receitas atingiram os 9,94 mil milhões, menos 46% que em 2019, mas mais 29% do que
em 2020.

Sobre o aumento esperado da procura, numa altura em que a Ómicron -- variante mais contagiosa --
domina ainda, Raul Martins diz que "a partir do momento em que se pôde viajar sem necessidade de
fazer o [teste] PCR, a situação melhorou drasticamente e isso era o que era aquilo que fazia as pessoas
não viajar".

"É evidente que o facto de as pessoas estarem numa situação de mais risco e facilmente ser contagiado
ou serem contagiadas, naturalmente, que isso também não era apelativo, mas ao final era a situação do
PCR que era preciso fazer para vir para cá, para ir para lá, o custo desse PCR -- que às vezes o custo
dos dois testes somados era mais caro do que a própria viagem de avião -- que adiaram a decisão de
vir", explicou.

Já sobre as expectativas com o novo Governo, Raul Martins disse esperar que "com uma situação de
maioria absoluta, o PS governará sem constrangimentos, e poderá focar-se decididamente na economia,
porque é a economia que vai gerar melhores condições de vida para os portugueses. Se nós
melhoramos na economia, o PIB [Produto Interno Bruto] cresce e será melhor para todos".

"O Governo vai olhar decididamente para o turismo como uma atividade que equilibra a economia e que
tem mão de obra rentável para ser utilizada", acrescentou.

MSF // CSJ

Lusa/Fim
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Governo admite conversações com interessados na TAP |
Turismo recupera, mas ainda abaixo de 2020
Governo admite conversações com interessados na T AP | T urismo recupera, mas ainda
abaixo de 2020
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TAP. Conflito não vai afetar reestruturação
Garantia foi dada por Pedro Nuno Santos no 77.ª aniversário da TAP
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Turismo. Proveitos triplicaram em janeiro mas estão abaixo do
período pré-pandemia
T urismo continua a dar sinais de recuperação. Proveitos chegaram aos 106,4 milhões de
euros.
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Bolsa de Turismo de Lisboa regressa na quarta-feira e
organização aguarda "melhor edição de sempre"
A BT L considera que o evento deste ano se "reveste de uma importância significativa e as
expectativas são elevadas e acompanham a retoma do setor em Portugal".

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) regressa esta quarta-feira, depois de uma pausa de dois anos,
devido à pandemia, com a organização a estimar que possa ser a “melhor edição de sempre”.

“Podemos dizer que será a melhor BTL de sempre”, disse à Lusa Dália Palma, gestora da feira. “Estamos
otimistas quanto ao número de visitantes”, referiu, destacando que conta ultrapassar os valores de
2019. Nesse ano, a feira recebeu 70 mil visitantes, segundo dados divulgados pela organização.

Para Dália Palma, este é um “regresso assinalado com grande otimismo e resiliência do setor“,
sublinhando que, neste momento, a área coberta da FIL, onde tem lugar a BTL, “está completamente
lotada”, num total de 40 mil metros quadrados.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, a BTL disse ainda que o evento deste ano se “reveste de
uma importância significativa e as expectativas são elevadas e acompanham a retoma do setor em
Portugal”.

Para esta 32.ª edição, a BTL contará com um número superior a 1.400 expositores, sendo que Dália
Palma ainda não tem um valor final, tendo em conta que há participações agrupadas.

“A BTL 2022 será uma grande montra dos diferentes ‘players’ do Turismo, desde agências de viagens e
operadores turísticos, hotelaria, transportes, unidades de turismo rural, entidades regionais de turismo,
regiões entre muitos outros”, disse a organização da feira no mesmo comunicado.

Na edição deste ano “estarão representadas a grande maioria das entidades regionais de turismo
nacionais e muitos municípios que se representam individualmente, além de mais de 60 destinos
internacionais, entre os quais África do Sul, Goa, Guiné-Bissau, Jamaica, Malta, Mauritânia, Maldivas, Rio
de Janeiro, São Paulo, Indonésia, Moçambique, Polónia e Tanzânia”.

Na mesma nota, a BTL revelou que “não só irá manter os setores tradicionais da feira na promoção do
destino Portugal” como dará destaque à “área do enoturismo, com um espaço próprio de divulgação das
estruturas hoteleiras e marcas de vinho, que proporcionam experiências únicas”.

A BTL escolheu “o Porto e Norte como Destino Nacional Convidado” em “reconhecimento do aumento
de notoriedade que tem conquistado e do enorme crescimento no número de visitante“, sendo que o
município convidado desta edição é Anadia.

A feira irá ainda “realizar mais uma edição da Bolsa de Empregabilidade nos dias 18 e 19 de março, a
maior Feira de Emprego na área do turismo e hotelaria a nível nacional”, sendo que “o evento irá contar
com mais de 76 empresas com interesse na contratação e captação de talento. Estarão disponíveis mais
de 7.000 oportunidades de emprego”, contando com “um elemento fluente em ucraniano para ajudar a
dar conhecimento sobre as vagas existentes para os refugiados que se viram obrigados a deixar o seu
país e procuram em Portugal uma oportunidade para iniciarem uma nova vida”.

A BTL começa na quarta-feira e prolonga-se até domingo.
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Turismo do Alarve lança campanha para captar turistas
estrangeiros na Páscoa e verão - Postal do Algarve
O objetivo é captar turistas da Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, França,
Holanda, Itália, Reino Unido e Suíça.O  objetivo é captar turistas da Alemanha, Suécia,
Dinamarca, Finlândia, Noruega, França, Holanda, Itália, Reino Unido e Suíça.

“#ItsEasierNow #BookToday” (agora é mais fácil, reserve hoje) é o mote da campanha internacional,
disponível em cinco idiomas em formato digital e com vários vídeos, lançada pela Associação Turismo do
Algarve para captar turistas para a Páscoa e verão.

A campanha vai decorrer durante dois meses, com o objetivo de aumentar a notoriedade de Portugal e
captar para o Algarve turistas da Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, França, Holanda,
Itália, Reino Unido e Suíça.

Em comunicado, hoje divulgado, a associação defende que os turistas vão poder viajar para o Algarve
“de forma fácil e confortável”, uma vez que “estão mais simplificados” os procedimentos à chegada e
antes da viagem.
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Nevou na Madeira. Tempestade Célia cancela mais de 50 voos e
deixa arquipélago em alerta
Mais de 50 voos foram hoje cancelados no Aeroporto internacional da Madeira e seis
divergiram para outros aeroportos devido ao mau tempo, estando o arquipélago sob
avisos vermelho, laranja e amarelo para agitação marítima, vento, chuva e neve.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém a região em alerta até terça-feira, mas
prevê que as más condições atmosféricas persistam até quinta-feira, com a zona do Aeroporto
Internacional Cristiano Ronaldo, em Santa Cruz, a ser particularmente afetada por ventos fortes.

De acordo com informação disponível no ‘site’ da ANA – Aeroportos de Portugal, apenas se realizou hoje
o voo da manhã da companhia Binter com destino ao Porto Santo.

O período mais crítico do temporal verificou-se durante madrugada e manhã de hoje, com uma descida
“significativa” da temperatura, queda de neve e granizo nas zonas altas, chuva e vento forte, situação
que originou diversas ocorrências por toda a ilha da Madeira.

Os serviços municipais de proteção civil e as corporações de bombeiros reportaram quedas de árvores,
pequenas derrocadas, sarjetas obstruídas e vários acidentes de viação, tendo também prestado auxílio a
alguns automobilistas que ficaram retidos na neve, mas não sinalizaram situações graves.

A Direção Regional de Estradas procedeu ao encerramento e ao condicionamento do trânsito em 19
troços ao longo da ilha da Madeira devido ao mau tempo, nomeadamente queda de neve e granizo.

Várias estradas municipais encontram-se também encerradas ou condicionadas e o acesso ao Parque
Ecológico do Funchal foi interditado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera atribuiu o nome de Célia à depressão que está a afetar o
arquipélago da Madeira desde domingo, com vento forte do quadrante norte, transportando uma massa
de ar frio e instável que origina aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoadas.

24/46



Registou-se queda de neve nas zonas montanhosas da Madeira acima dos 300 metros de altitude,
situação que deverá continuar a ocorrer acima de 1.400 metros, sendo que a temperatura desceu
abaixo de 0°C nos pontos mais altos da ilha e de 10°C no Funchal, onde a temperatura máxima não
ultrapassou os 15°C.

De acordo com o IPMA, o vento vai manter-se forte a muito forte, com rajadas até 110 quilómetros por
hora, mas deverá diminuir gradualmente de intensidade a partir da manhã de terça-feira.

A agitação marítima é de noroeste com seis a oito metros na costa norte da ilha da Madeira e em Porto
Santo, situação que motivou o aviso vermelho do IPMA e levou a Porto Santo Line (PSL), operador que
assegura as ligações marítimas entre ilhas, a cancelar as viagens programadas para hoje.

A capitania do porto do Funchal atualizou, por seu lado, os avisos de mau tempo para a orla marítima,
recomendando a todas as embarcações que permaneçam nos portos de abrigo.

O Serviço Regional de Proteção Civil emitiu um alerta com recomendações à população, como manter
portas e janelas fechadas e retirar os objetos soltos que se encontrem nas varandas e peitorais, evitar
viagens para as zonas afetadas, não circular em áreas com prédios degradados e ter atenção às
estruturas montadas (andaimes, toldos, tendas, telhados).

O Governo Regional, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, determinou o
encerramento “de todos os percursos pedestres recomendados na Região Autónoma da Madeira, assim
como as infraestruturas de apoio aos mesmos”.

O executivo madeirense desaconselhou igualmente “a realização de qualquer atividade em espaço
florestal enquanto se mantiver os alertas meteorológicos emitidos pelas autoridades competentes”,
salientando que foi lançado um “alerta laranja para vento nas terras altas e zonas montanhosas”.
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Roberto Antunes: "O turismo é hoje uma indústria de narrativas,
e Portugal destaca-se por ter milhões de narrativas"
Projetar o turismo de amanhã passa menos por olhar para o passado e mais por imaginar
para onde queremos ir. Roberto Antunes, diretor executivo do NEST  - Centro de
inovação do turismo, fala de um setor que abraça as diferenças, que tem ofertas para
todos, de norte a sul do país, de janeiro a dezembro, sustentável e seguro. São estes os
eixos para um turismo com futuro. Mas nada disto se faz sem uma cultura de inovação. E
é aí que entra o “What’s Next – Innovating Tourism”.

O turismo em Portugal já não se faz apenas de sol e mar ou se esgota no trinómio Algarve, Madeira e
Lisboa. "Hoje somos um país de imersão em costumes, de natureza, de história, religião ou
nomadismo", com um turismo que "se diferencia pela inclusão, pela diversidade e pelo respeito pela
sustentabilidade", diz Roberto Antunes, diretor executivo do NEST - Centro de inovação do turismo,
muitas vezes descrito como o "braço tecnológico do Turismo de Portugal".

"Não se vai inventar aquilo que já é, na prática, a base do turismo em Portugal e que é reconhecido
como muito especial, mesmo a nível internacional: as gentes, a cultura, a gastronomia, a paisagem, o
tempo. Agora é projetar isso num turismo que abraça as diferenças, que tem ofertas para todos, que
além de inclusivo é diversificado, que tem lugar todo o ano e que desenvolve o bem, isto é, que promove
a cultura, reduz a pegada ambiental, promove a igualdade na distribuição do rendimento, contribui para a
fauna e flora, gera renda capaz de permitir às pessoas melhores condições de vida. Um setor do bem
para o bem", resume.

Para o gestor do NEST, cujo propósito é disseminar tecnologia e promover a digitalização ao longo da
cadeia de valor, "o turismo é hoje uma industria de narrativas e de quem consegue oferecer muitas
narrativas. E Portugal destaca-se por ser um país de milhões de narrativas que se tornam em momentos
inesquecíveis. É esse o caminho que queremos fazer", aponta.

São estes os eixos de uma indústria que projeta o futuro saído de uma pandemia, perante a qual
mostrou grande resiliência. "O setor demonstrou essa capacidade de reatar a atividade depois de um
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momento em que tinha sido obrigado a estar fechado, obviamente com sangue, suor e lágrimas, mas
demonstrou agilidade. E durante esse período houve também bastante transformação ao nível da
digitalização. Diria que, agora, o turismo, passado este período, tem outras competências, está
fortalecido em algumas matérias: vimos os QR codes, os chatbots, uma série de experiências na
perspetiva da desmaterialização de processos. E também vimos a capacidade de captar novos
segmentos que se revelaram oportunidades para o turismo: o nomadismo, viajar e trabalhar ao mesmo
tempo, a estadia prolongada", enumera.

O desafio passa agora por "pensar o futuro do turismo de frente para trás, fazer backcasting em vez de
forecasting, ou seja, em vez de olhar para o passado para desenhar o futuro, imaginar para onde
queremos ir. Essa a dinâmica que temos de impor", assente numa "cultura de inovação".

Essa cultura passa por "trabalhar com a noção de que o mundo agora gira mais rápido, de que a
competitividade pode vir de qualquer outro setor que não o nosso. Temos bastantes exemplos de
grandes empresas e de muitos negócios destronados após décadas de primazia por empresas novas,
mais pequenas e mais rápidas".

"A partir do momento em que existe esse entendimento, tudo o resto virá: a capacitação das pessoas,
o entendimento de que a digitalização é um investimento e não um custo, ter operações mais ágeis e
estruturas mais horizontais, que promovem a participação dos trabalhadores, onde se estimula a
procura pelo conhecimento e a noção de que estamos sempre a aprender", diz o diretor executivo do
NEST.

Quando o questionamos sobre a capacidade que o setor terá de ter para captar e reter talento capaz de
construir esta visão, Roberto Antunes fala de uma indústria "altamente emocional, em que se valoriza os
espaço e as pessoas, o que, no final do dia, tem muito apelo. A razão de ser e pela qual eu produzo
também vem muito de onde eu tenho a minha paixão — e o turismo tem um lado apaixonante,
cativante, porque é de pessoas e para pessoas e pode produzir o bem".

No entanto, é também uma área cuja operação "foge um pouco às regras e ambições que as pessoas
gostam de ter na vida: exige trabalhar nos fins de semana, feriados, às vezes natais, além dos horários
estranhos".

Portanto, "é preciso criar condições muito apelativas, desde o pacote salarial a outros benefícios que a
massa trabalhadora — agora cada vez mais  composta pelas gerações millennial e Z — valoriza. Isso
implica pensar nos contratos de trabalho de forma diferente, endereçar a questão da agilidade, da
possibilidade da pessoa viajar, fazer interregnos, ter acesso a redes sociais ou conteúdos, muito mais do
que aquilo que no passado era cativante, como o carro da empresa ou uma tipologia de seguro". Já para
reter o talento conquistado, é importante ter "uma perspetiva de como a pessoa pode evoluir dentro do
próprio setor, e se tem oportunidades para fazer essa evolução, ganhar novas competências, subir
dentro da profissão que escolheu".

É com o foco nas pessoas, na digitalização e na sustentabilidade que o NEST - Centro de Inovação do
Turismo promove esta semana o evento "What's Next - Innovating Tourism", a ter lugar entre 16 e 18
de março, na 33ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). Ao longo destes três dias, mais de 40
oradores sobem ao palco BTL Lab by NEST, para falar sobre biometria, sobre o impacto do 5G no setor,
sobre turismo inclusivo, sobre financiamento, sobre como liderar a transformação na mobilidade e ou
sobre sustentabilidade humana.

Entre 16 e 20 de março, cerca de 50 startups marcarão também presença no espaço promovido pelo
NEST na BTL, onde poderão dar a conhecer as soluções que desenvolveram para o setor. Uma "montra"
que pretende aproximar pequenas empresas de grande cariz tecnológico de operadores já instalados.

"Eu, enquanto empresa, não detenho em mim necessariamente todas as competências ou todos os
recursos para o desenvolvimento do meu negócio. Eu posso recorrer a quem tem soluções ou
conhecimento e posso fazer do meu negócio uma máquina montada as melhores peças que existem no
mercado. Dar palco às startups na BTL é um convite a esta forma de pensar, assente numa cultura de
inovação, numa cultura para o digital", diz Roberto Antunes.

Neste campo, a estratégia do NEST está "muito alinhada com a da União Europeia e com aquilo que se
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pode ver em economias como a dos EUA, em que há um peso cada vez maior no PIB de pequenas
empresas de grande cariz tecnológico, que se conseguem desenvolver rápido, que têm grande
capacidade de empregabilidade, que são capazes de gerar conhecimento que depois alavanca o setor. O
que se pretende com a aproximação às startups é fazer com que estas contribuam para a gerar valor".

Em paralelo, o “What’s Next – Innovating Tourism” contempla ainda um conjunto de quatro sessões, a
decorrer fora da BTL, que trazem a visão de líderes de outras áreas da sociedade e da economia para o
turismo.

A primeira é já esta segunda-feira, a 14 de março, com Tiago Pitta e Cunha, CEO da Fundação Oceano
Azul e Prémio Pessoa 2021, e João Wengorovius Meneses – Secretário-geral do Business Council for
Sustainable Development, que tratam o tema da Sustentabilidade. O dia 15 será dedicado à Revolução
Digital, com as intervenções de Inês Drummond Borges, CTO da Soane Sierra e António Câmara,
Chairman da YGroup.  No dia 17, será a vez de Germano de Sousa, Médico, Professor e Gestor na área
da saúde e Maria de Belém Roseira, ex-Ministra da Saúde, debaterem o impacto da saúde no turismo. O
ciclo de sessões fecha, no dia 18 de março, com uma discussão sobre Ideias que mudam o mundo, a
cargo de Juliet Kinsman, Travel & Eco Tips Condé Nast e Joana Vasconcelos, Artista Plástica.

Para Roberto Antunes, chamar líderes de outros setores é "uma oportunidade espetacular para ouvir
outras visões sobre como o turismo pode ser bom. As economias mais modernas têm áreas de
sobreposição, o que cria novas oportunidades de desenvolvimento. Podemos pensar em turismo e
saúde, turismo e mobilidade, turismo e educação. É quando começamos a pensar criativamente nestes
territórios que conseguimos imaginar o que pode vir a ser o turismo, encontrar essa visão que faz com
que valha a pena contornar as dificuldades. Esse é o grande poder da transformação".
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Termas de Portugal querem alcançar valores de faturação de
2019
O presidente da Associação T ermas de Portugal disse hoje, à agência Lusa, que, em
2022, o setor quer chegar a valores de faturação e de utentes semelhantes aos
anteriores à pandemia e, nesse sentido, está a promover uma campanha.

"Em 2020, tivemos uma quebra na ordem dos 70%, em relação a 2019, e, em 2021, continuámos com
uma quebra de cerca de 50%, em relação a 2019, e a ideia é voltar um pouco aos valores de 2019,
quer de utentes, quer de faturação", afirmou Victor Leal.

Lançada pela Associação Termas de Portugal, a campanha propõe "escapadinhas" às várias estâncias
termais do país, no sentido de "reabituar o consumo termal" e provocar o crescimento do setor,
explicou, em declarações à agência Lusa, aquele responsável.

Em 2019, a faturação na área do termalismo clássico rondou os 11,5 milhões de euros e, dentro do
chamado termalismo de bem-estar e lazer, a faturação foi na ordem dos 2,2 milhões euros, referiu.

"Ao longo dos últimos anos estivemos com dificuldades, há um ano, inclusive, estávamos fechados em
casa, e agora queremos provocar um regresso às termas, procurar que as pessoas venham descobrir
estas zonas termais com um conjunto de propostas mais de escapadinhas, de dois três dias", sublinhou.

Com esta experiência, defendeu, as termas estão, "acima de tudo, a dar a conhecer o produto com uma
perspetiva muito territorial, não só os balneários termais, mas tudo aquilo que os circunda como a
natureza, os percursos, a gastronomia e a história que existe à volta" das estâncias.

"Cada vez mais sentimos, mesmo no início da pós-pandemia, muita gente do litoral e das cidades a
procurar o interior, zonas menos congestionadas, com menos carga, e onde a maior parte das termas
se localizam e, portanto, é uma oferta diferenciada", justificou Victor Leal.
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Apesar de haver um "conjunto de termas abertas todo o ano", é agora a partir de "março, abril, quando
começa o tempo a ficar mais quente, pelas férias da Páscoa, que as pessoas mais procuram" as termas
e daí ser lançada esta campanha.

"É muito a nossa aposta, atrair pessoas, casais jovens, em família, com miúdos, dois três dias, nesta
perspetiva de descobrir o interior, descobrir as zonas termais e procurar uma experiência termal",
defendeu.

Isto, acrescentou, com o intuito de, "no futuro, poder vir a desenvolver-se para um tratamento termal
mais terapêutico, para 12 ou 14 dias, mas para uma primeira experiência, há estas escapadinhas de dois
três dias".

Victor Leal reconheceu que, depois de dois anos de pandemia de covid-19, "há uma nova situação, esta
guerra" na Europa que, no seu entender, poderá afetar, porque "ninguém sabe o que reserva os
próximos tempos", mas apesar da apreensão mostrou-se otimista.

"É sempre um fator novo, vamos ver como é que se vai encontrar uma solução para esta crise, desde
logo a energética e, como sabemos, a maior parte das termas encontram-se no interior e as pessoas
têm de se deslocar do litoral para esses locais e a questão energética pesa na deslocação, como é
lógico, mas estamos crentes que rapidamente se solucione o problema", disse.

De norte a sul do continente português, são 24 as estâncias termais que se associaram a esta
campanha -- denominada #desligue - da Associação Termas de Portugal, que envolve um investimento
superior a 200 mil euros, com o financiamento do Turismo de Portugal e dos concessionários das
Termas de Portugal.

A campanha assenta num passatempo que oferece 200 escapadinhas de duas noites para duas pessoas
e aposta num filme publicitário protagonizado pela Marisa Liz.
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INE: Hotelaria triplica proveitos em janeiro mas mantém quebras
face a 2020
O jornal da indústria do Turismo

No passado mês de janeiro, o setor do alojamento turístico nacional registou 853,2 mil hóspedes e 2,0
milhões de dormidas, valores que traduzem descidas acentuadas face a igual período de 2020 e que
chegam também aos proveitos, segundo os dados avançados esta segunda-feira, 14 de março, pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados do INE mostram que, em janeiro, a hotelaria nacional registou uma descida de 39,9% nos
hóspedes e 38,8% nas dormidas face a janeiro de 2020, ainda antes da chegada da pandemia, apesar
de, em comparação com janeiro do ano passado, quando o país voltou a estar confinado, até se terem
registado subidas de 183,7% e 185,9%, respetivamente.

No que diz respeito aos proveitos, que chegaram aos 106,4 milhões de euros, incluindo 76,0 milhões de
euros relativamente a aposento, a situação também é idêntica, uma vez que este indicador até triplicou
em comparação com janeiro do ano passado, mas, face a igual período de 2020, apresentou uma
descida de 39,1% nos proveitos totais, enquanto os proveitos relativos a aposento diminuíram 38,8%.

Os dados do INE mostram também que, no que diz respeito às dormidas, o mercado interno contribuiu
com 857,7 mil dormidas e aumentou 104,5%, enquanto os mercados externos, que representaram
57,0% do total de dormidas, foram responsáveis por 1,1 milhões de dormidas (+308,7%).

Na nota que acompanha os dados, o INE explica que, “comparando com o mês de janeiro de 2020,
observaram-se diminuições quer nas dormidas de residentes (-20,1%), quer nas de não residentes (-
47,9%)”.

O aumento das dormidas em janeiro de 2022 foi comum a todas as regiões do país, com destaque para
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a capital, que concentrou 27,8% das dormidas, seguindo-se o Norte (17,7%), o Algarve (17,3%) e a RA
Madeira (16,9%), face a 2021.

Já numa comparação com janeiro de 2020, “todas a regiões apresentaram diminuição do número de
dormidas”, diz o INE, que sublinha, contudo, a evolução na AM Lisboa, que ficou -48,7% abaixo de igual
mês de 2020.

Já as dormidas dos residentes tiveram na RA Madeira “um ligeiro decréscimo (-0,4%), seguindo-se o
Centro (-13,4%) e o Alentejo (-15,0%)”, enquanto as dormidas dos não residentes
apresentaram diminuições superiores a 40% em todas as regiões, com exceção daRA Madeira (-
34,1%).

Nos resultados de janeiro, o INE destaca Lisboa, que registou 402,5 mil dormidas, concentrando cerca
de um terço do total de pernoitas (20,2%), ainda que, face a janeiro de 2020, se tenha verificado uma
descida de 53,4% neste indicador, o que traduz quebras de -35,8% nos residentes e -57,7% nos não
residentes.

De qualquer forma, o INE sublinha que, em janeiro, “o município de Lisboa concentrou 25,9% do total de
dormidas de não residentes registadas no país em janeiro de 2022”.

Já o Funchal, na Madeira, que contabilizou, em janeiro, 12,8% do total de dormidas, registando 254,9
mil pernoitas, observou uma descida 31,8% face a igual mês de 2020, incluindo quebras de -0,7% nos
residentes e -35,2% nos não residentes.

“Este município concentrou 19,3% do total de dormidas de não residentes registadas no país em janeiro
de 2022”, refere o INE, que diz ainda que as dormidas no município do Porto (6,2% do total) totalizaram
124,4 mil e que, face a janeiro de 2020, houve uma redução de 53,8% (-27,0% nos residentes e -
61,5% nos não residentes).

Em  janeiro, a taxa liquida de ocupação-cama foi de 18,5%, depois de um aumento de 9,1 pontos
percentuais em janeiro, valor que se soma aos 11,1 pontos percentuais de crescimento que já se tinham
verificado em dezembro, enquanto em janeiro de 2020 este indicador tinha chegado aos 29,2%.

O INE diz ainda que, me janeiro, as taxas de ocupação-cama mais elevadas se registaram na RA Madeira
(33,4%) e na AM Lisboa (20,8%), valores que correspondem também aos maiores acréscimos neste
indicador (+19,4 pontos percentuais e +10,1 pontos percentuais, respetivamente).

Já a taxa líquida de ocupação-quarto nos estabelecimentos de alojamento turístico foi, em janeiro, de
23,8%, num aumento de 10,8 pontos percentuais, que se junta ao crescimento de 13,0 pontos
percentuais registado em dezembro, enquanto a taxa líquida de ocupação-quarto foi, em janeiro de
2020, de 37,0%.

No que diz respeito aos proveitos, a AM Lisboa concentrou 30,6% dos proveitos totais e 32,6% dos
relativos a aposento em janeiro, seguindo-se a RA Madeira (18,2% e 16,9%, pela mesma ordem) e o
Norte (17,4% e 17,6%, respetivamente).

O INE diz ainda que, em janeiro, a evolução dos proveitos foi positiva nos três segmentos de
alojamento, sendo que, na hotelaria, os proveitos totais e de aposento aumentaram 238,0% e 235,4%,
respetivamente (peso de 85,9% e 83,7% no total do alojamento turístico, pela mesma ordem).

Já os estabelecimentos de alojamento local (quotas de 10,0% e 12,0%) apresentaram subidas de
175,7% e 166,9%, enquanto o turismo no espaço rural e de habitação (representatividade de 4,1% e
4,3%) registou aumentos de 146,8% e 162,3%, respetivamente.

No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto disponível
(RevPAR) situou-se em 15,6 euros em janeiro, depois de um aumento de 120,1%, ainda que, em
janeiro de 2020, o RevPAR tivesse chegado 24,9 euros. Já os valores de RevPAR mais elevados foram
registados na RA Madeira (26,7 euros) e AM Lisboa (20,4 euros).

Por outro lado, em janeiro, o rendimento médio por quarto registou crescimentos de 125,7% na

32/46



hotelaria, 103,6% no alojamento local e 68,4% no turismo no espaço rural e de habitação, enquanto no
conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto ocupado (ADR)
atingiu 65,4 euros em janeiro, tendo crescido 20,1% (+18,0% em dezembro), já que, em janeiro de
2020, o ADR tinha sido 67,2 euros.
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Os Vinhos do Algarve vão estar na BTL 2022
Após 2 anos de paragem, a Bolsa T urismo Lisboa está de volta, com especial destaque
para o Enoturismo.

Após 2 anos de paragem, a Bolsa Turismo Lisboa está de volta, com especial destaque para o
Enoturismo.

Durante os 5 dias de BTL, a Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) convidou vários produtores a
estarem presentes a mostrar o que de melhor existe de enoturismo no Algarve. Estarão presentes 5
produtores de Vinhos do Algarve a representar a região: Morgado do Quintão, Arvad, Villa Alvor, Quinta
do Canhoto e Quinta da Tôr.

 

Os Vinhos do Algarve marcarão presença no espaço BTL Enoturismo, no stand 2EN06. Este espaço “BTL
Enoturismo” é uma área onde os principais actores da oferta Enoturística Nacional dão a conhecer a sua
actividade, produto e serviços, junto de compradores profissionais internacionais para a procura directa e
indirecta do enoturismo nacional, compradores profissionais nacionais, e público em geral. O Programa
do Espaço Enoturismo BTL integra: conferências, workshops, mesas redondas, provas de vinho e
degustações promovidas por cada expositor.

 

Para mais informações: https://btl.fil.pt

 

Cada vez mais o Enoturismo se tem afirmado na região do Algarve, pela sua tradição vitivinícola e beleza
única do território. A CVA convida a todos a descobrir os Vinhos do Algarve e a oferta enoturística da
região através da App Algarve Wines (Android, iOS)
 

https://apps.apple.com/pt/app/algarve-wines/id1497697941
https://apps.apple.com/pt/app/algarve-wines/id1497697941
https://play.google.com/store/apps/details...

 

A Comissão Vitivinícola do Algarve é entidade acreditada desde 2012 para a certificação dos produtos
vitivinícolas com Denominação de Origem Lagos, Portimão, Lagoa e Tavira e Indicação Geográfica
Algarve. Tem registado, ao longo dos últimos anos, uma evolução bastante positiva ao nível do aumento
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do número de produtores, área de vinha, produção e qualidade dos vinhos.
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"(Agora) É (de novo) mais fácil viajar para o Algarve"
“It´s easier now, book today” é o mote da mais recente campanha internacional lançada
pela Associação T urismo do Algarve, com vista à promoção do destino e à captação de
reservas para os períodos da Páscoa e do verão.

 

“It´s easier now, book today” é o mote da mais recente campanha internacional lançada pela
Associação Turismo do Algarve, com vista à promoção do destino e à captação de reservas para os
períodos da Páscoa e do verão.

Depois de dois anos tumultuosos de pandemia, marcados pela insegurança, pelas dúvidas e por uma
série de regras e procedimentos em torno das viagens, a nova campanha reforça a ideia de que os
turistas podem voltar a viajar para o Algarve de forma fácil e confortável, tendo em conta que os
procedimentos à chegada e antes da viagem estão agora mais simplificados.

Através de quatro vídeos que revelam algumas das experiências que podem ser vividas na região, com
destaque para as caminhadas, os passeios de bicicleta ou a prática de golfe, o Turismo do Algarve
relembra que o destino está pronto para receber os seus visitantes com tranquilidade e com a qualidade
e diversidade da oferta a que já os habituou. “Queremos, com esta campanha, enfatizar alguns dos
principais argumentos que, nesta altura, tornam o destino ainda mais apelativo junto de quem está a
retomar o hábito de viajar, nomeadamente a segurança, o contacto com a natureza e com paisagens de
grande beleza, o bom tempo e a diversidade de atividades ao ar livre que a região oferece. A ideia é que
as pessoas sintam que o Algarve lhes dá a oportunidade para voltar a viver bons momentos, num
ambiente familiar, autêntico e com toda a hospitalidade que nos é reconhecida.”, refere João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve.

“Com esta facilidade de viajar que agora foi recuperada, e para a qual contribuem também as novas
rotas aéreas que continuamos a captar para o destino (entre as mais recentes estão novas ligações para
mercados como a Alemanha, a República Checa, o Reino Unido e a Noruega), estamos confiantes que a
mensagem desta campanha vai ter um eco positivo junto dos turistas e funcionar como um incentivo
para um aumento das reservas no Algarve a partir da Páscoa”, acrescenta.
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Com um formato 100% digital, a campanha #ItsEasierNow #BookToday está disponível em cinco
idiomas e vai marcar presença nas principais redes sociais (Youtube, Facebook, Instagram, Tik Tok),
display RTB e motores de pesquisa de referência.

No total, esta ação irá decorrer ao longo de um período de dois meses, tendo como objetivos o
aumento da notoriedade do destino e a captação de reservas junto de dez mercados estratégicos para
o Algarve, nomeadamente a Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, França, Holanda, Itália,
Reino Unido e Suíça.

Veja aqui a campanha #ItsEasierNow #BookToday: https://www.youtube.com/watch?v=lkj2Xp_-AuY

Ademar Dias

(Link)
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Turismo do Algarve: Nova campanha para a Páscoa e verão
"#ItsEasierNow #BookT oday" (agora é mais fácil, reserve hoje) é o mote da campanha
internacional, disponível em cinco idiomas em formato digital e com vários vídeos, lançada
pela Associação Turismo do Algarve para captar turistas para a Páscoa e verão.

(Clique para ver o vídeo)

"#ItsEasierNow #BookToday" (agora é mais fácil, reserve hoje) é o mote da campanha internacional,
disponível em cinco idiomas em formato digital e com vários vídeos, lançada pela Associação Turismo do
Algarve para captar turistas para a Páscoa e verão. 

A campanha do Turismo do Algarve vai decorrer durante dois meses, com o objetivo de aumentar a
notoriedade de Portugal e captar para a região turistas da Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia,
Noruega, França, Holanda, Itália, Reino Unido e Suíça. 

Em comunicado, a associação defende que os turistas vão poder viajar para o Algarve “de forma fácil e
confortável”, uma vez que “estão mais simplificados” os procedimentos à chegada e antes da viagem. 

(Link)
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ATA: Viajar para o Algarve é (agora) e de (novo) mais fácil
«(Agora) é (de novo) mais fácil viajar para o Algarve» é o mote da mais recente
campanha internacional da Associação Turismo do Algarve (ATA).

«(Agora) é (de novo) mais fácil viajar para o Algarve» é o mote
da mais recente campanha internacional da Associação Turismo
do Algarve (ATA).
«It’s easier now, book today» é o mote da mais recente campanha internacional lançada pela Associação
Turismo do Algarve, com vista à promoção do destino e à captação de reservas para os períodos da
Páscoa e do verão.

Depois de dois anos tumultuosos de pandemia, marcados pela insegurança, pelas dúvidas e por uma
série de regras e procedimentos em torno das viagens, a nova campanha reforça a ideia de que os
turistas podem voltar a viajar para o Algarve de forma fácil e confortável, tendo em conta que os
procedimentos à chegada e antes da viagem estão agora mais simplificados.

Através de quatro vídeos que revelam algumas das experiências que podem ser vividas na região, com
destaque para as caminhadas, os passeios de bicicleta ou a prática de golfe, o Turismo do Algarve
relembra que o destino está pronto para receber os seus visitantes com tranquilidade e com a qualidade
e diversidade da oferta a que já os habituou.

«Queremos, com esta campanha, enfatizar alguns dos principais argumentos que, nesta altura, tornam o
destino ainda mais apelativo junto de quem está a retomar o hábito de viajar, nomeadamente a
segurança, o contacto com a natureza e com paisagens de grande beleza, o bom tempo e a diversidade
de atividades ao ar livre que a região oferece. A ideia é que as pessoas sintam que o Algarve lhes dá a
oportunidade para voltar a viver bons momentos, num ambiente familiar, autêntico e com toda a
hospitalidade que nos é reconhecida», refere João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
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«Com esta facilidade de viajar que agora foi recuperada, e para a qual contribuem também as novas
rotas aéreas que continuamos a captar para o destino (entre as mais recentes estão novas ligações para
mercados como a Alemanha, a República Checa, o Reino Unido e a Noruega), estamos confiantes que a
mensagem desta campanha vai ter um eco positivo junto dos turistas e funcionar como um incentivo
para um aumento das reservas no Algarve a partir da Páscoa », acrescenta.

Com um formato 100 por cento digital, a campanha #ItsEasierNow #BookToday está disponível em
cinco idiomas e vai marcar presença nas principais redes sociais (Youtube, Facebook, Instagram, Tik
Tok), display RTB e motores de pesquisa de referência.

No total, esta ação irá decorrer ao longo de um período de dois meses, tendo como objetivos o
aumento da notoriedade do destino e a captação de reservas junto de dez mercados estratégicos para
o Algarve, nomeadamente a Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, França, Holanda, Itália,
Reino Unido e Suíça.

(Link)
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Turismo do Algarve lança nova campanha internacional
A Associação T urismo do Algarve (AT A) lançou a campanha “It´s easier now, book
today” [“(Agora) é (de novo) mais fácil viajar para o Algarve”]. Esta é uma iniciativa
destinada a promover a região junto dos mercados internacionais e a captar reservas
para os períodos da Páscoa e do Verão.

 

A Associação Turismo do Algarve (ATA) lançou a campanha “It´s easier now, book today” [“(Agora) é
(de novo) mais fácil viajar para o Algarve”]. Esta é uma iniciativa destinada a promover a região junto
dos mercados internacionais e a captar reservas para os períodos da Páscoa e do Verão.

Segundo nota de imprensa da associação, os dois anos de pandemia foram “marcados pela insegurança,
pelas dúvidas e por uma série de regras e procedimentos em torno das viagens”. Esta campanha
pretende transmitir uma ideia de que “os turistas podem voltar a viajar para o Algarve de forma fácil e
confortável, tendo em conta que os procedimentos à chegada e antes da viagem estão agora mais
simplificados”.

O presidente da ATA, João Fernandes, afirma que “queremos, com esta campanha, enfatizar alguns dos
principais argumentos que tornam o destino ainda mais apelativo junto de quem está a retomar o hábito
de viajar, nomeadamente a segurança, o contacto com a natureza e com paisagens de grande beleza, o
bom tempo e a diversidade de atividades ao ar livre que a região oferece”. O dirigente da associação
acrescenta que a ideia por trás desta iniciativa é fazer com que “as pessoas sintam que o Algarve lhes dá
a oportunidade para voltar a viver bons momentos, num ambiente familiar, autêntico e com toda a
hospitalidade que nos é reconhecida”.

A campanha conta com quatro vídeos que destacam atividades como caminhadas, passeios de bicicleta
ou golfe. A sua duração será de dois meses e acontecerá exclusivamente no universo digital (redes
sociais, display RTB e motores de pesquisa de referência), tendo como alvos dez mercados estratégicos
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para o Algarve, nomeadamente a Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, França, Holanda,
Itália, Reino Unido e Suíça.

Foto: ATA

(Link)
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"(Agora) é (de novo) mais fácil viajar para o Algarve" é mote da
mais recente campanha internacional do turismo do Algarve
“It´s easier now, book today” é o mote da mais recente campanha internacional lançada
pela Associação T urismo do Algarve, com vista à promoção do destino e à captação de
reservas para os períodos da Páscoa e do verão.

 

“It´s easier now, book today” é o mote da mais recente campanha internacional lançada pela
Associação Turismo do Algarve, com vista à promoção do destino e à captação de reservas para os
períodos da Páscoa e do verão.

Depois de dois anos tumultuosos de pandemia, marcados pela insegurança, pelas dúvidas e por uma
série de regras e procedimentos em torno das viagens, a nova campanha reforça a ideia de que os
turistas podem voltar a viajar para o Algarve de forma fácil e confortável, tendo em conta que os
procedimentos à chegada e antes da viagem estão agora mais simplificados.

Através de quatro vídeos que revelam algumas das experiências que podem ser vividas na região, com
destaque para as caminhadas, os passeios de bicicleta ou a prática de golfe, o Turismo do Algarve
relembra que o destino está pronto para receber os seus visitantes com tranquilidade e com a qualidade
e diversidade da oferta a que já os habituou. “Queremos, com esta campanha, enfatizar alguns dos
principais argumentos que, nesta altura, tornam o destino ainda mais apelativo junto de quem
está a retomar o hábito de viajar, nomeadamente a segurança, o contacto com a natureza e
com paisagens de grande beleza, o bom tempo e a diversidade de atividades ao ar livre que a
região oferece. A ideia é que as pessoas sintam que o Algarve lhes dá a oportunidade para
voltar a viver bons momentos, num ambiente familiar, autêntico e com toda a hospitalidade que
nos é reconhecida.”, refere João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

“Com esta facilidade de viajar que agora foi recuperada, e para a qual contribuem também as
novas rotas aéreas que continuamos a captar para o destino (entre as mais recentes estão
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novas ligações para mercados como a Alemanha, a República Checa, o Reino Unido e a
Noruega), estamos confiantes que a mensagem desta campanha vai ter um eco positivo junto
dos turistas e funcionar como um incentivo para um aumento das reservas no Algarve a partir
da Páscoa”, acrescenta.

Com um formato 100% digital, a campanha #ItsEasierNow #BookToday está disponível em cinco
idiomas e vai marcar presença nas principais redes sociais (Youtube, Facebook, Instagram, Tik Tok),
display RTB e motores de pesquisa de referência.
No total, esta acção irá decorrer ao longo de um período de dois meses, tendo como objectivos o
aumento da notoriedade do destino e a captação de reservas junto de dez mercados estratégicos para
o Algarve, nomeadamente a Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, França, Holanda, Itália,
Reino Unido e Suíça.

Veja aqui a campanha #ItsEasierNow #BookToday:

https://www.youtube.com/watch?v=lkj2Xp_-AuY

Sobre a ATA:

A Associação Turismo do Algarve (ATA) é uma associação sem fins lucrativos que tem como objectivos
desenvolver, promover e divulgar o Algarve como destino turístico junto dos mercados externos. Tendo
por base um trabalho conjunto e sincronizado realizado entre entidades públicas e privadas para a
definição de objectivos e de um plano de promoção comuns, a actividade da ATA materializa-se no
estudo, na organização e desenvolvimento de acções específicas junto de públicos estratégicos.

Acompanhe a ATA em:

algarvepromotion.pt

visitalgarve.pt

visitgolfalgarve.com

Facebook

Linkedin

Instagram

 

(Link da Notícia)
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https://www.youtube.com/watch?v=lkj2Xp_-AuY
http://algarvepromotion.pt
http://visitalgarve.pt
http://visitgolfalgarve.com
https://www.facebook.com/turismodoalgarve
https://www.linkedin.com/company/algarve-promotion-bureau/
https://www.instagram.com/algarvetourism/
https://correiodelagos.com/turismo-negocios/agora-e-de-novo-mais-facil-viajar-para-o-algarve-e-mote-da-mais-recente-campanha-internacional-do-turismo-do-algarve/
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ATA | "(Agora) É (de novo) mais fácil viajar para o Algarve"
"It´s easier now, book today" é o mote da mais recente campanha internacional lançada
pela Associação T urismo do Algarve, com vista à promoção do destino e à captação de
reservas para os períodos da Páscoa e do verão.

 

"It´s easier now, book today" é o mote da mais recente campanha internacional lançada pela
Associação Turismo do Algarve, com vista à promoção do destino e à captação de reservas para os
períodos da Páscoa e do verão.

 

Depois de dois anos tumultuosos de pandemia, marcados pela insegurança, pelas dúvidas e por uma
série de regras e procedimentos em torno das viagens, a nova campanha reforça a ideia de que os
turistas podem voltar a viajar para o Algarve de forma fácil e confortável, tendo em conta que os
procedimentos à chegada e antes da viagem estão agora mais simplificados.

 

Através de quatro vídeos que revelam algumas das experiências que podem ser vividas na região, com
destaque para as caminhadas, os passeios de bicicleta ou a prática de golfe, o Turismo do Algarve
relembra que o destino está pronto para receber os seus visitantes com tranquilidade e com a qualidade
e diversidade da oferta a que já os habituou. "Queremos, com esta campanha, enfatizar alguns dos
principais argumentos que, nesta altura, tornam o destino ainda mais apelativo junto de quem
está a retomar o hábito de viajar, nomeadamente a segurança, o contacto com a natureza e
com paisagens de grande beleza, o bom tempo e a diversidade de atividades ao ar livre que a
região oferece. A ideia é que as pessoas sintam que o Algarve lhes dá a oportunidade para
voltar a viver bons momentos, num ambiente familiar, autêntico e com toda a hospitalidade que
nos é reconhecida.", refere João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

 

"Com esta facilidade de viajar que agora foi recuperada, e para a qual contribuem também as
novas rotas aéreas que continuamos a captar para o destino (entre as mais recentes estão
novas ligações para mercados como a Alemanha, a República Checa, o Reino Unido e a
Noruega), estamos confiantes que a mensagem desta campanha vai ter um eco positivo junto
dos turistas e funcionar como um incentivo para um aumento das reservas no Algarve a partir
da Páscoa", acrescenta.
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Com um formato 100% digital, a campanha #ItsEasierNow #BookToday está disponível em cinco
idiomas e vai marcar presença nas principais redes sociais (Youtube, Facebook, Instagram, Tik Tok),
display RTB e motores de pesquisa de referência.
No total, esta ação irá decorrer ao longo de um período de dois meses, tendo como objetivos o
aumento da notoriedade do destino e a captação de reservas junto de dez mercados estratégicos para
o Algarve, nomeadamente a Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, França, Holanda, Itália,
Reino Unido e Suíça.

Veja aqui a campanha #ItsEasierNow #BookToday: 

https://www.youtube.com/watch?v=lkj2Xp_-AuY 

 

(Link)
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https://www.youtube.com/watch?v=lkj2Xp_-AuY
https://www.maisalgarve.pt/noticias/regionais/30608-ata-agora-e-de-novo-mais-facil-viajar-para-o-algarve

