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Guerra ameaça retoma do setor do turismo
Apesar do otimismo que se sente entre os empresários, a subida dos preços dos
combustíveis e da energia e o “receio" de “novas variantes do Covid" podem provocar
atrasos na recuperação.
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Governo quer alojamento turístico a acolher temporariamente
refugiados
A secretária de Estado do T urismo, Rita Marques, considera que o setor pode ajudar a
identificar oportunidades de alojamento temporário para refugiados que estão a chegar
da Ucrânia. Está também a ser desenvolvido um programa de formação para que os
refugiados possam ocupar vagas de emprego na área do turismo

A secretária de Estado do Turismo disse à Lusa que o setor pode ajudar a identificar oportunidades de
alojamento temporário, para refugiados da Ucrânia que estão a chegar ao país, bem como
oportunidades de emprego.

“O alojamento e o setor do turismo tem sido muito generoso, já o foi na covid, e esperemos que agora
também possamos ajudar a identificar oportunidades de alojamento, para que, de uma forma
temporária, naturalmente, possamos acolher todos aqueles [refugiados da Ucrânia] que vamos receber
por estes dias”, disse Rita Marques à agência Lusa.

A secretária de Estado adiantou que está a ser desenvolvido um programa de formação, em colaboração
com os municípios, que “estão na linha da frente” a receber os refugiados de guerra, “sejam ucranianos
ou não”, para que possam ocupar vagas de emprego no setor, que enfrenta um problema de falta de
mão de obra.

“Perdemos uma parte considerável do nosso capital humano durante estes dois anos de pandemia e
temos agora, necessariamente, que recuperar esse capital humano”, sublinhou Rita Marques.

Para colmatar esta falta de profissionais, foi celebrado recentemente um acordo de mobilidade com os
nove países que fazem parte da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que visa criar
condições para acolher trabalhadores, “temporariamente, ou em períodos mais dilatados no tempo”,
explicou a governante.

“Temos também desenvolvido outros esforços com outros mercados e posso dar nota, por exemplo, o

4/62



mercado marroquino, ou mesmo o indiano, tentando fazer exatamente esse mesmo caminho que
fizemos no CPLP, sempre não descurando as competências que esses trabalhadores devem ter para
servir no setor do turismo”, referiu a secretária de Estado.

Na quinta-feira terá lugar uma reunião de ministros do Turismo da União Europeia (UE), em Dijon, no
âmbito da presidência francesa do Conselho da UE, na qual Rita Marques vai participar.

Segundo a governante, será discutida a nova agenda para o setor do turismo, que identifica 27 medidas
que cada Estado-membro deverá analisar e transpor para o seu contexto, onde se incluem temas como
um turismo mais responsável e inclusivo.

Adicionalmente, a pandemia fará também parte dos trabalhos, no que diz respeito a harmonização das
regras de viagem entre os vários Estados-membros, ainda que, apontou a governante, uma série de
países tenha vindo já a “aligeirar e a restringir menos a mobilidade internacional”.

Por fim, “há um terceiro tema que é inevitável, tendo em conta os tempos que correm, que tem a ver
justamente com o impacto que o conflito a leste da Europa pode ter a curto, médio e longo prazo no
setor”, destacou Rita Marques.

Para a secretária de Estado, este é também um tempo de reflexão, para “todos os Estados-Membros
avaliarem de que forma é que podem ajudar” as empresas e os trabalhadores, “dando conta de que a
Europa continua a ser o destino mais competitivo do mundo no que toca ao turismo, pese embora o
conflito armado” na Ucrânia.
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AHRESP defende que linha de crédito de 400 milhões de euros
abranja do turismo e restauração
A AHRESP defendeu hoje que a linha de crédito de 400 milhões de euros para enfrentar
subidas de preços da energia deve abranger as empresas do turismo e restauração,
«que estão a sofrer significativamente com o aumento de custos».

A AHRESP defendeu hoje que a linha de crédito de 400 milhões de euros para enfrentar subidas de
preços da energia deve abranger as empresas do turismo e restauração, «que estão a sofrer
significativamente com o aumento de custos».

Em comunicado, a AHRESP – Associação da hotelaria, restauração e similares de Portugal recorda que,
«para enfrentar as gravíssimas subidas de preços da energia, o ministro da Economia anunciou uma linha
de crédito de 400 milhões de euros dirigida a empresas com peso significativo nos fatores de produção
ou com necessidades de tesouraria acrescidas», para defender que a restauração e o alojamento
turístico sejam abrangidos.

Segundo a associação, «também os sectores da Restauração, Similares e do Alojamento Turístico estão
a sofrer significativamente com o aumento de custos e, por essa razão, estes setores devem também
ser abrangidos».

A AHRESP recorda que o barómetro realizado em Janeiro junto dos seus órgãos sociais já revelava
«uma enorme preocupação sobre este tema: para 88% dos inquiridos, na sua grande maioria micro e
pequenas empresas, o impacto da subida dos custos de energia e de matérias-primas na sua atividade
económica já estava a ser sentido».

A linha de crédito de 400 milhões de euros para as empresas mais dependentes da energia e dos
combustíveis será disponibilizada na quinta-feira, disse na segunda-feira o ministro da Economia e da
Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

Trata-se de uma linha de crédito com garantia pública, gerida pelo Banco Português de Fomento, com
dotação global de 400 milhões de euros, com um nível de cobertura de 70% do montante financiado.

Esta linha de «apoio à produção» tem um prazo até oito anos, com 12 meses de carência de capital.
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A linha é destinada a empresas que operam nos setores da indústria transformadora e dos transportes,
com peso igual ou superior a 20% de custos energéticos nos custos de produção; ou com aumento do
custo de mercadorias vendidas e consumidas superior a 20%; ou com quebra de faturação operacional
igual a 15% quando resulte da redução de encomendas devido à escassez ou dificuldade de obtenção de
matérias-primas, componentes, ou bens intermédios.

As empresas dos sectores referidos e com actividade associada à produção de bens alimentares de
primeira necessidade, cuja cadeia de abastecimento seja «particularmente impactada pelo conflito na
Ucrânia», estão isentas da necessidade de preencher aqueles critérios, indica o Governo no documento
distribuído à imprensa.
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Imobiliário finta restrições do Governo aos vistos gold
T ransformar habitação em imóveis que também dão para turismo foi uma das formas
encontradas pelo setor para dar a volta às proibições impostas pela nova lei, em vigor em
janeiro.
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“Impacto grande nos preços pode levar a perda de noites”
No dia do arranque da Bolsa de T urismo de 2022, a secretária de Estado do T urismo Rita
Marques traça o atual cenário da retoma do setor e faz previsões sobre o impacto da
guerra.
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Ministro da Economia inaugura a BTL esta quarta-feira
O jornal da indústria do Turismo

Depois de dois anos de ausência, devido ao forte impacto da pandemia no setor, a Bolsa de Turismo de
Lisboa de 2022, que abre portas esta quarta-feira às 10 horas “reveste-se de uma importância
significativa e as expectativas são elevadas e acompanham a retoma do setor em Portugal. As
novidades e novas presenças espelham o otimismo da organização, dando confiança para o sucesso
desta edição”, refere a organização em comunicado de imprensa.

Pedro Siza Vieira estará na cerimónia oficial de inauguração da BTL acompanhado da secretária de Estado
do Turismo, Rita Marques, do presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, do presidente da Fundação
AIP, Jorge Rocha de Matos, da diretora-Geral da Lisboa FCE, Maria João Rocha de Matos, do diretor-
geral adjunto da Lisboa FCE, Pedro Braga e da Gestora da BTL, Dália Palma.

Dália Palma, Gestora da BTL confirma que “esta edição, reveste-se de uma grande importância. São
mais de três décadas a dar voz a um setor que tem sido um dos grandes motores da economia nacional
e que nos últimos dois anos, revelou a sua capacidade de resiliência e de superar uma das maiores crises
q que foi sujeito. Temos consciência que as expetativas para este ano são grandes e por isso convidados
todos a visitar a BTL. A edição deste ano vai ser muito dinâmica, com inúmeras novidades e muito
interativa com o público final e com os profissionais deste setor.”

Com 1.400 expositores, diretos e indiretos, 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.

Na BTL 2020 estarão representadas a grande maioria das entidades regionais de turismo nacionais e
muitos municípios que se representam individualmente para além de mais de 60 destinos internacionais,
entre os quais África do Sul, Goa, Guiné-Bissau, Jamaica, Malta, Mauritânia, Maldivas, Rio de Janeiro, São
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Paulo, Indonésia, Moçambique, Polónia e Tanzânia.

À semelhança dos anos anteriores, no Pavilhão 1 estarão localizadas as entidades nacionais de
promoção de turismo, no Pavilhão 2  as Câmaras Municipais, Comunidades intermunicipais, Enoturismo,
agentes culturais e gastronomia ,  no Pavilhão 3  o sector da hotelaria, empresas de equipamento  e
serviços e  o BTL LAB, e no Pavilhão 4  os mais de 60 destinos internacionais, companhias aéreas,  tour
os operadores, distribuidores turísticos e agências de viagens.

A edição de 2022 não só irá manter os setores tradicionais da feira na promoção do destino Portugal,
como terá foco na área do Enoturismo, com um espaço próprio de divulgação das estruturas hoteleiras
e marcas de vinho, que proporcionam experiências únicas nesta área. Esta é uma área que apresentou
um enorme crescimento na BTL nos últimos anos – fruto da evolução deste setor do turismo a nível
nacional – e que merece, nesta edição um papel de destaque. Também o Turismo de Natureza, terá uma
grande importância, numa missão de abordar o papel da sustentabilidade e da ecologia de forma
transversal ao setor do turismo, ao apresentar as unidades hoteleiras, os alojamentos locais e todos os
operadores turísticos que prestam serviços aos amantes da natureza ao mesmo tempo que integrará
pela primeira vez os sete Geoparques nacionais.

O BTL LAB, área dedicada à Inovação e Criatividade, volta a reforçar o seu posicionamento. Uma área
onde se reúnem as empresas prestadoras de serviços tecnológicos de suporte ao negócio dos players
do setor. Esta é uma das áreas que está a tornar-se cada vez mais internacional na BTL, e que conta
com a presença de plataformas globais e de startups que desafiam e projetam o futuro do setor.

O programa de Hosted Buyers surgiu em 2010 e é realizado em parceria com a TAP e o Turismo de
Portugal e traz ao nosso país, anualmente, várias centenas de compradores internacionais de diversos
países tradicionais e emergentes.

Um dos objetivos da BTL para os próximos anos é o reforço da qualidade do Programa de Buyers, em
articulação com parceiros nacionais e internacionais, de forma a assegurar a presença na BTL dos mais
importantes compradores internacionais, nos segmentos como Sol e Praia, Golf, Enoturismo, Natureza,
entre outros.

Quem visitar a 32ª edição da BTL vai poder aproveitar os melhores descontos e ofertas, seja para
escapadelas de fim-de-semana, férias da Páscoa ou de verão.

Para além das promoções, a BTL surpreende sempre com um vasto programa de atividades de
animação, como a apresentação de projetos, provas de vinhos, degustações, concursos, passatempos
e atuações musicais dos mais diversos destinos.

Pela quarta vez haverá um programa que convida as crianças, dos seis aos 12 anos a descobrir Portugal
pelos caminhos da BTL.

O Porto e Norte assume um lugar privilegiado na edição deste ano na Bolsa de Turismo de Lisboa – BTL
2022. A BTL distinguiu o Porto e Norte como Destino Nacional Convidado da mais importante feira de
turismo do país, em reconhecimento do aumento de notoriedade que tem conquistado e do enorme
crescimento no número de visitantes.

O Porto e Norte estará presente na BTL 2022 com um stand de mais de mil metros quadrados, com
uma imagem renovada, atrativa e com elevado impacto a nível visual e estrutural. Estrategicamente
instalado no Pavilhão 1 – principal acesso à feira -, este espaço permitirá usufruir de uma implementação
privilegiada numa perspetiva de inovação, em termos de posicionamento da marca, afirmando-se como
um elemento diferenciador de comunicação e imagem do Porto e Norte de Portugal enquanto destino
turístico.

Ser o “Município Convidado” da BTL 2022 é “um grande desafio e também uma honra”, reconhece Maria
Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Anadia. Nesta edição da BTL o stand da Anadia vai
permitir dar a conhecer, ao país e ao mundo, um território genuíno e deslumbrante, que alia a tradição à
modernidade através de inúmeras atividades que apelam a todos os sentidos.

Após o sucesso dos anos anteriores, o Fo´rum Turismo em parceria com o Turismo de Portugal e com a

15/62



BTL ira´ 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. O evento irá contar com mais de 76
empresas com interesse na contratac¸a~o e captac¸a~o de talento. Estarão disponíveis mais de 7.000
oportunidades de emprego. Este ano, a Bolsa de Empregabilidade contará com a presença de 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 decorre de 16 a 20 de março das 10h00 às 19h00, na quarta e quinta-feira, das 10h00 às 23h00
na sexta e sábado e das 10h00 às 20h00 no domingo.
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BTL é ″espaço de reencontro″ após dois anos ″muito sofridos″
A secretária de estado do T urismo, Rita Marques, destacou que esta edição do certame
conta com "grande parte das empresas que estiveram nas edições anteriores", o que
significa que as empresas "mantêm-se vivas, ainda que em circunstâncias difíceis".

A secretária de Estado do Turismo considera que a 32.ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que
arranca esta quarta-feira após interrupção devido à pandemia, é "um espaço de reencontro" depois de
dois anos "muito sofridos".

"A BTL é sobretudo um espaço de reencontro, volvidos estes dois anos muito sofridos no que ao setor
diz respeito e, portanto, as nossas expectativas são grandes", disse Rita Marques à Lusa.

A secretária de Estado com a pasta do turismo destacou que esta edição do certame conta com "grande
parte das empresas que estiveram nas edições anteriores", o que significa que as empresas "mantêm-se
vivas, ainda que em circunstâncias difíceis".

"A mensagem positiva que queremos projetar na BTL passa, sobretudo, por dar nota de que a cadeia de
valor do setor do turismo está viva, está disponível e tem todas as condições para acolher a procura,
assim que ela surja", realçou Rita Marques.

A governante apontou também algumas novidades desta edição, com destaque para o turismo literário,
por ocasião do centenário de José Saramago, que se assinala este ano, bem como iniciativas relativas à
inovação no setor.

Ainda assim, a secretária de Estado sublinhou que os empresários do turismo têm ainda "uma situação
muito difícil em mãos", uma vez que, apontou, serão necessários "vários anos para que os balanços
contabilísticos das empresas possam recuperar" do impacto da pandemia de covid-19.

Ainda fragilizados, os empresários enfrentam agora novas dificuldades, devido à subida dos preços da
energia, matérias-primas e bens alimentares, na sequência do conflito na Ucrânia.
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"Isto é especialmente impactante, designadamente no que toca aos transportes terrestres de
passageiros, mas também no que toca à conectividade internacional, tendo em conta, como sabemos,
que grande parte dos custos das nossas companhias aéreas dependem justamente de um carburante,
do 'jet fuel', que também foi fortemente impactado e, portanto, espera-se naturalmente uma subida de
preços em toda a cadeia de valor", afirmou Rita Marques.

"Até o momento, não temos evidência que essa escalada de preços esteja já a ocorrer, portanto,
estamos à espera que ocorra, mas, nesta altura, ainda não é uma realidade", acrescentou.

A BTL regressa esta quarta-feira à FIL, em Lisboa, depois de uma pausa de dois anos, devido à
pandemia, prolongando-se até domingo.

Para esta 32.ª edição, a BTL contará com um número superior a 1.400 expositores, segundo a
organização, que 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 visitantes",
sendo que o município convidado deste ano é Anadia.
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Turismo com ofertas de emprego na BTL também viradas para
refugiados ucranianos - Postal do Algarve
A Bolsa de Empregabilidade, a 18 de março, prevê ser a maior de sempre na feira de
Lisboa, com vagas de 76 empresas desde tarefas operacionais a cargos de gestão. Uma
novidade é ter em permanência um tradutor ucraniano.A Bolsa de Empregabilidade, a 18
de março, prevê ser a maior de sempre na feira de Lisboa, com vagas de 76 empresas
desde tarefas operacionais a cargos de gestão. Uma novidade é ter em permanência um
tradutor ucraniano.

Prevê-se que seja a “maior oferta de sempre” de vagas no sector do turismo a ser apresentadas na
Bolsa de Empregabilidade, que decorre a 18 e 19 de março no pavilhão multiusos da FIL, integrando a
Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). O evento acontece em 2022, após ter ficado dois anos suspenso
devido às condicionantes da pandemia de covid-19.

“Vamos claramente passar o habitual nível de ofertas de emprego, que na última edição, em 2019, foi de
10 mil vagas, e tendo em conta que a participação de empresas atingiu o maior número de sempre”,
adianta António Marto, presidente de direção da Fórum Turismo, que organiza a Bolsa de
Empregabilidade na BTL.

Este ano, há 76 empresas turísticas a participar na Bolsa de Empregabilidade – em 2019 foram cerca de
50. Segundo António Marto, ainda se está a proceder ao levantamento total das vagas de trabalho do
lado das empresas, mas já se apurou que só 39 estão a levar à feira mais de 5 mil propostas de
trabalho.

Alguns exemplos a destacar são a Discovery Hotel Management (DHM) com 400 vagas de trabalho
(para empregados de mesa, de andares, cozinheiros, rececionistas, terapeutas de spa e animadores), o
grupo hoteleiro Jupiter com 200 vagas (para empregados de mesa e de bar, cozinheiros, pasteleiros,
copeiros, rececionistas, bagageiros ou técnicos de manutenção), além da People Conquest com 500
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vagas (para empregados de mesa, de bar, de andar, rececionistas, cozinheiros e chefes de cozinha).

“As vagas de trabalho que temos em oferta incidem em áreas muito diferentes, quer para tarefas
operacionais, quer mesmo também na parte de gestão, para Relações Públicas ou chefes de sala”,
adianta o responsável da Bolsa de Empregabilidade.

Uma novidade este ano é que a Bolsa de Empregabilidade também tem na mira a comunidade de
ucranianos e os refugiados que estão a chegar a Portugal. “Vamos ter em permanência um tradutor
ucraniano, para que estas ofertas possam chegar ao conhecimento das famílias desta comunidade, e
contribuir para uma melhor inserção destas pessoas na área profissional”, faz notar António Marto.

Os refugiados ucranianos podem ajudar a suplantar a falta de mão-de-obra no turismo? “Pode haver um
‘match’ feliz entre estas pessoas que vêm de fora e querem trabalhar, e os empresários que têm aqui
uma força de trabalho de qualidade”, considera o responsável da Bolsa de Empregabilidade (que vai
prosseguir a 6 de abril no Porto, no Palácio da Bolsa).

Relativamente ao problema estrutural da falta de mão-de-obra no turismo, e que se agravou durante a
pandemia de covid-19 “pois muitos trabalhadores foram trabalhar para outras áreas”, António Marto
acredita que “neste momento as empresas têm mais noção do valor que representa um colaborador”, e
que estão dispostas a dar condições mais atrativas para captar e reter recursos humanos, “não só a
nível de salário, mas com contratos de maior duração, seguros ou outro tipo de situações, para que o
colaborador se sinta reconfortado e não mude para outro sítio”. E adverte que “cabe ao turismo criar
melhores condições para atrair esta nova força de trabalho”.

20/62



DN

16/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 81591

Escapadelas e férias em promoção na BTL
A Bolsa de T ursimo de Lisboa, que decorre até domingo na FIL, é uma portunidade para
perceber quais as tendências, as apostas e novidades no setor.

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" e que
ultrapasse as 70 mil visitas de 2019. Com 1.400 expositores, diretos e indiretos, a iniciativa, que
acontece na FIL, em Lisboa, 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. Oportunidade para perceber quais as tendências, as apostas e
novidades no setor.

Como habitualmente, quem visitar a 32.ª edição da BTL vai poder aproveitar os melhores descontos e
ofertas, seja para escapadelas de fim-de-semana, férias da Páscoa ou de Verão. Além disso, o evento
vai dar grande destaque à área do Enoturismo, com um espaço próprio de divulgação das estruturas
hoteleiras e marcas de vinho, que proporcionam experiências únicas nesta área, que sofreu um grande
crescimento nos últimos anos. Também o Turismo de Natureza terá uma grande importância, numa
missão de abordar o papel da sustentabilidade e da ecologia de forma transversal ao setor do turismo,
ao apresentar as unidades hoteleiras, os alojamentos locais e todos os operadores turísticos que
prestam serviços aos amantes da natureza ao mesmo tempo que integrará pela primeira vez os sete
Geoparques nacionais.

O Porto e Norte assume um lugar privilegiado na edição deste ano, ao ser eleito como Destino Nacional
Convidado, em reconhecimento do aumento de notoriedade que tem conquistado e do enorme
crescimento no número de visitantes. Anadia, por sua vez, será o Município Convidado, representado
num stand que vai permitir dar a conhecer um território que alia a tradição à modernidade.

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.
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A feira irá ainda realizar mais uma edição da Bolsa de Empregabilidade nos dias 18 e 19 de março, que irá
contar com mais de 76 empresas com interesse na contratação e captação de talento. Estarão
disponíveis mais de 7.000 oportunidades de emprego.

A feira prolonga-se até domingo.
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RENASCENÇA ONLINE

16/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Pública ou privada? A melhor solução é uma TAP que voe e traga
turistas - Renascença
Em entrevista à Renascença, a poucas horas da abertura da BT L - Bolsa de T urismo de
Lisboa, o presidente do T urismo de Portugal, Luís Araújo, realça a capacidade que o setor
tem para se reinventar e retomar a atividade.

O presidente do Turismo de Portugal (TP), Luís Araújo, considera que mais do que ser pública ou privada,
o importante é que a TAP continue a voar e a cumprir o seu papel, que é o de trazer turistas para
Portugal. Quase um terço chega através da companhia aérea nacional.

Em entrevista à Renascença, Luís Araújo sublinha, contudo, que o TP trabalha com todas as companhias
que tenham capacidade de fazer voos e ligações aos mercados que mais interessam ao país.

A poucas horas da abertura da BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, que promete ser a maior de sempre,
Luís Araújo realça a capacidade que o setor tem para se reinventar e retomar a atividade.

Depois da pandemia, vive-se um cenário de guerra, mas o responsável do Turismo de Portugal diz que é
preciso esperar para ver como é que o conflito vai atingir o mercado nacional. A Rússia e a Ucrânia ainda
não eram significativos para a receita turística portuguesa, mas é preciso ter atenção aos mercados à
volta, nomeadamente Polónia e República Checa.

Entretanto, o TP já aposta noutros mercados e ofertas turísticas de valor acrescentado, como o Turismo
Literário, de Natureza ou o Enoturismo.

Estamos a poucas horas da abertura da BTL e a organização diz que será a maior de sempre. Há uma
vontade expressa pela generalidade dos agentes do turismo de retomar a atividade em força e
rapidamente depois da pandemia. Os últimos dados do INE sobre a atividade turística também já revelam
alguma recuperação. Apesar de tudo o que está a acontecer com a guerra, ainda é possível dar o passo
decisivo para a retoma do turismo em 2022?
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Tem de ser. Aliás, esta atividade que foi tão impactada durante estes dois anos tem demonstrado
exatamente isso: a capacidade de se reinventar e de retomar a atividade. Estamos a ver indicadores
muito positivos, não só de procura, mas de conetividade aérea, e a BTL deste ano é precisamente um
ponto de encontro (e temos um programa de "hosted buyers" precisamente para isso), mas também
para mostrar o que temos de novo, com a inovação do sector, a segmentação da oferta, a aposta na
sustentabilidade. Diria que é um bom momento e de confiança no futuro.

Mas como é que os “estilhaços” desta guerra vão atingir o turismo nacional?

Ainda é cedo para dizer. Obviamente, do ponto de vista de estilhaço direto, o mercado russo, ucraniano
e bielorusso representa 0,2% do total da receita do setor. Estamos a falar de cerca de 200 milhões de
euros em 2019 e o total das receitas foi de 18 mil milhões de euros. Não é um impacto grande, neste
sentido. Agora, obviamente, temos que considerar os mercados que estão à volta, nomeadamente
Polónia e República Checa, que têm alguma expressão para Portugal e principalmente o impacto na
confiança do consumidor. Os indicadores que temos ainda são positivos, mas tudo depende de quanto
tempo é que esta guerra vai demorar, qual é o efeito nas operações, a nível de custos dos materiais, do
combustível, por aí fora. Mas ainda é cedo para responder a isso.

Aliás, a subida de preços no setor é inevitável, a começar pelos combustíveis, que têm um impacto tão
grande em diversas áreas, nomeadamente nos transportes...

Acho que temos de ver e ir avaliando, caso a caso. Tudo depende do tempo que demorar a guerra. O
espaço aéreo russo está fechado. Portanto, por exemplo, uma viagem Paris-Pequim demora mais 5-6
horas. Sabemos que existem limitações e condicionalismos. O que temos de fazer é ir aproveitando ou,
pelo menos, olhar para o que são os nossos mercados, as nossas ligações, os nossos consumidores e
ver de que forma é que os podemos continuar a estimular. O que temos feito nos últimos anos é
precisamente isso: mostrar que a experiência de uma viagem a Portugal é completamente diferente e
continuar a ajustar aquilo que for preciso.

Que trunfos especiais é que Portugal terá que usar agora para captar os turistas e especialmente os que
originam maior receita turística? E que novos mercados é que o Turismo de Portugal está a trabalhar
para atingir esse objetivo? O mercado russo, por exemplo, ainda não era significativo, mas estava a
crescer...

Os russos não representam uma fatia expressiva das nossas receitas. O que temos feito nos últimos
anos é uma diversificação dos mercados. E isso tem muito a ver com as ligações aéreas: quando temos
mais de 70% dos nossos turistas de mercados estrangeiros e 90% deles chegam através de ligações
aéreas, é obviamente importante estimular estas ligações.

Estes dois últimos anos permitiram-nos, não só reforçar alguns destinos, como atrair companhias que
nem sequer olhavam ou olhavam de maneira diferente para Portugal. Estou a falar da Ryanair para a
Madeira, da Easyjet, com o reforço que teve no Porto, da British e da Lufthansa para os Açores, da
Iberia, que, pela primeira vez, o ano passado, teve os cinco aeroportos nacionais ligados com Espanha.
E, pela primeira vez, incluiu também Lisboa e o Porto no seu programa de "stopover". Portanto,
conectividade aérea.

A segunda questão tem a ver com a maneira como nós impactamos os segmentos mais altos de cada
um destes mercados. Isso faz-se através da mensagem que transmitimos. Por isso, esta aposta na
sustentabilidade, a nível de comunicação, mas também, muito, a nível de segmentação da oferta e da
procura. Daí, a aposta no Enoturismo, no Turismo literário, no Turismo Industrial, na Arte
Contemporânea, na Arquitetura, para atingirmos segmentos mais elevados, que gastam mais, que ficam
mais tempo no nosso território e que têm uma curiosidade que os leva a percorrer o território como um
todo. É um caminho que tem mostrado bons resultados, temos conseguido atingir os nossos objetivos
anos após ano e estamos a conseguir crescer mais em receita do que no número de turistas. Isso é que
é importante.

E em relação a mercados em que será necessário focar-se especialmente para atingir esse objetivo?

Os nossos mercados estão muito bem definidos. Aliás, nos próximos dias vamos ter reuniões com estes
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"hosted buyers" de cerca de 20 países. Os mercados de proximidade, seja geográfica, seja de
conhecimento (Espanha, Reino Unido, França e Alemanha, os mais expressivos para Portugal);
mercados que têm demonstrado um crescimento muito grande, como os Estados Unidos, Brasil,
Canadá, China, India, mas, obviamente, ainda muito condicionados pelas questões Covid; e depois,
mercados de aposta em que estamos a trabalhar bastante, como os mercados asiáticos (Japão ou
Coreia do Sul).

É com esta aposta nos vários mercados, com uma estratégia de muita flexibilidade e muito segmentada
que nós vamos ter os resultados que queremos este ano e no próximo, que é quando queremos
retomar os números de 2019, o melhor ano de sempre para o turismo português.

E em relação ao turismo nacional? Durante a pandemia, foi o grande salvador do setor. Houve grandes
campanhas de incentivo a que os portugueses conhecessem o país e as seus potencialidades. Essas
campanhas de incentivo ao turismo interno vão continuar?

Vão continuar, da mesma maneira que vai continuar esta redescoberta por parte do mercado nacional,
das várias regiões do país. Temos que agradecer muito ao mercado nacional a aposta que fez no
turismo interno nos anos de 2020 e 2021. Acho hoje o mercado está preparado e muito mais disponível
para mostrar aquilo que Portugal tem também para os portugueses e existe uma curiosidade muito
maior. Acho que todos nós descobrimos ou redescobrimos um Portugal diferente ao longo destes dois
anos, familiarmente ou em trabalho. Enfim... Houve uma redescoberta do nosso mercado e acho que
essa é uma aposta para continuar, extremamente positiva. É um mercado que temos vindo a saber
fidelizar nos últimos dois anos e tenho a certeza que terá uma resposta muito positiva neste ano de
2022.

Como referiu há pouco, a maior parte dos turistas chega a lisboa por via aérea e, entre estes, a parte
mais significativa vai para Lisboa. A questão do aeroporto continua por resolver e a TAP está também
numa situação delicada. O que lhe pergunto é se, na sua opinião, para o turismo português, é preferível
ter uma TAP maioritariamente pública ou que seja privatizada?

A melhor solução é ter uma TAP que voe e que continue a fazer o seu papel - muito bem, até hoje -, que
é o de continuar a trazer turistas para Portugal. 30% dos turistas chegam a Portugal através da TAP e é
uma importante quota de mercado para o nosso país. Isso, sim, é importante.

Agora, trabalhamos com todas as companhias aéreas, já dei aqui alguns exemplos. E, para nós, o
importante é que as companhias tenham a capacidade de colocar voos e ligações de diferentes
mercados. Obviamente, de mercados que interessam ao nosso país, que sejam emissores para o nosso
país e não o contrário. E que tenhamos, em conjunto com as companhias, essa capacidade de cativar as
pessoas para apanhar esses voos para os cinco aeroportos internacionais que temos. Isso, para nós é
que é essencial. Temos trabalhado com a TAP, como trabalhamos com todas as companhias aéreas.

E quanto a novas rotas?

Não negociamos rotas. O que fazemos é trabalhar em conjunto, a nível de campanhas, de estatísticas,
conhecimento dos mercados. Temos 24 delegações no exterior que trabalham muito próximo das
companhias aéreas em cada um destes mercados precisamente para avaliar quais são as oportunidades,
quais as mais-valias para mercados, o balanço a nível de companhias que já trabalham para aqueles
mercados e apostar nos que são mais interessantes. O importante é diversificar destinos, rotas. Essa é a
nossa grande preocupação e é nessa diversificação que estamos a trabalhar com muito êxito (diga-se de
passagem), nos últimos anos.

Qual é a importância das companhias "low-cost" para o turismo português? Há cada vez mais...

As companhias "low-cost" têm um papel importantíssimo para todos os aeroportos e é importante
reconhecemos isso. Esta diversificação de companhias aéreas é importante. Acho que todos
percebemos que não podemos ficar dependentes só de uma companhia, seja "low-cost" ou de carreira
regular.

E as companhias "low-cost" têm reforçado a sua aposta no nosso país: a Ryanair com a Madeira, já no
próximo mês, e a Easyjet com o reforço que temos visto em várias bases, nomeadamente Algarve e
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Porto, são importantíssimas. Acreditamos que é nesta diversificação de carreiras, companhias e
mercados que conseguimos atrair turistas de maior valor acrescentado e conseguimos jogar em vários
tabuleiros na captação de mercados e turistas.

Ainda assim, o CEO da Ryanair não hesitou em pressionar o governo português e acabou por cancelar
19 rotas que tinha para o aeroporto de Lisboa. E se cancelar mais?

A Ryanair é uma companhia importantíssima para o nosso país. E, obviamente, não vou entrar na
polémica sobre porque é que cancelou ou deixou de cancelar.

O que para nós é importante é que estas variações também são compensadas. A própria Ryanair
anunciou agora ligações de Faro para Madrid e Valência; do Porto para França, dos Açores para a
Alemanha, já para este verão. Portanto, são flutuações habituais e o que temos que fazer é ir
acompanhando as companhias neste crescimento para o nosso destino. Temos feito isso com a Ryanair,
com a Easyjet, com a TAP, com todas as companhias aéreas.

Já agora, em relação aos cruzeiros. Por exemplo, em Lisboa, já se vão vendo navios atracados quase
todos os dias, mas, tanto quanto sei, continuam apenas a fazer passagem. As viagens não começam ou
terminam aqui, o que seria ideal para a hotelaria de Lisboa e a economia em geral. Quando é que
possível que isso aconteça?

O que temos feito do ponto de vista da visibilidade, da captação de rotas para mercados que são mais
utilizadores deste tipo de experiência - os cruzeiros - como as ligações com os Estados Unidos e o
Canadá, vai nesse sentido. Obviamente, não se consegue de um dia para o outro.

Sabemos e concordamos que as operações de base de cruzeiros nas cidades e nos nossos portos são
importantíssimas para esta sustentabilidade dos cruzeiros e é nisso que estamos a trabalhar. Mas isto
envolve desde ligações aéreas, estímulo aos consumidores finais e principalmente - mais do que nunca -
a confiança no fator segurança: que é seguro viajar e que Portugal é um destino seguro. Temos
trabalhado ativamente para reforçar esta imagem. Mas só com esta conjugação de fatores é que
conseguimos obter os resultados que queremos.

E o Turismo de Negócios e grandes eventos? Acha que ainda poderão voltar a Portugal este ano? O TP
tem feito "démarches" nesse sentido?

Temos acompanhado muito de perto a componente do Turismo de Negócios e de eventos para
Portugal. Foi o grande impulsionador do turismo nas grandes cidades, principalmente Lisboa e Porto, mas
também outras, como Coimbra, Braga, Algarve e ilhas.

É um segmento importantíssimo da nossa procura, merece todo a nossa atenção e tem merecido muito
trabalho do Turismo de Portugal. Quando lançámos o Portugal Events foi precisamente nessa linha,
temos trabalhado com os vários mercados e com as nossas delegações no estímulo a esta retoma por
parte do Turismo de Negócios. Sabemos que ainda há alguns condicionalismos que, esperamos, venham
a ser dirimidos muito em breve. Acreditamos que aquilo que temos de fazer é compensar a falta de
alguns segmentos com outros.

Por exemplo…

Por exemplo, o Turismo de Natureza, o Turismo Literário, maior foco no Turismo de Lazer, o Turismo de
Negócios associado a estadias muito mais longas, os nómadas digitais. Muito com base naquilo que
vemos em relação à nossa procura e do que são as intenções de viagem dos diversos mercados, temos
de estar atentos e aproveitar as oportunidades no momento em que elas aparecem.

Um problema de que todos os empresários do setor se queixam é da falta de mão-de-obra. Defendem
que o governo deve facilitar a vinda de imigrantes, especialmente de África e da Ásia. Agora estamos a
receber refugiados da Ucrânia e chovem as ofertas de emprego. Há 40-50 mil vagas no setor. Pergunto
se é uma boa solução para o imediato ou se será mesmo preciso recorrer à imigração, de forma mais
regular?

A imigração é importante, mas não é a única solução. A questão dos recursos humanos é, de facto,
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importante. Perdemos cerca de 70-80 mil colaboradores no setor, precisamos 40-50 mil para voltarmos
ao que tínhamos em 2019.

Há três componentes que são essenciais: uma é a migração porque estamos demograficamente a
envelhecer e precisamos de pessoas mais novas. A migração é uma solução. Muito recentemente, foram
celebrados protocolos entre Portugal e a India para simplificar e acelerar a atribuição de vistos, com os
países da CPLP, a componente - agora - da Ucrânia. Uma situação dramática, mas que também vai
contribuir para esta demografia.

Mas há outros dois fatores que são tanto ou mais importantes que a migração. O primeiro tem a ver
com a formação dos recursos humanos. Temos que perceber que os recursos humanos do setor ainda
precisam de qualificação. Em 2017, quando lançámos a estratégia tínhamos 60% dos RH´s com o
ensino básico. Daí a aposta do Turismo de Portugal na Academia Digital que já deu formação a mais de
120 mil pessoas; atualmente, a formação com os municípios para capacitar 75 mil profissionais do setor
em três anos. E quando falamos de formação, é para os empresários e pessoas que trabalham no setor.
O trabalho das escolas do Turismo de Portugal é fundamental.

O terceiro fator tem a ver com a atratividade do setor. Temos que saber valorizar as pessoas a nível
salarial, de planos de carreira, de termos uma resposta do ponto de vista laboral de atividade para
aquelas pessoas e não, para um grupo coletivo de pessoas. Portanto, é uma questão de atrair os
melhores e fidelizá-los às empresas.

As perspetivas de quem vem para o setor são muito diferentes de pessoa para pessoa e de geração
para geração. E temos que ter consciência disso. Acho que temos feito uma evolução enorme a nível
empresarial no que é o tratamento e fidelização aos colaboradores dentro da empresa. Sentimos isso.
Aliás, a taxa de empregabilidade dos alunos das nossas escolas do Turismo de Portugal é mais de 96%. É
sintomático da parte das empresas o interesse em ter contratados que sejam qualificados. Mas é um
trabalho que se faz em conjunto e foi por isso que criámos recentemente a Comissão Nacional de
Formação para o Turismo, para trazermos os melhores para o turismo, venham eles de onde vierem.

Se trabalharmos nessas três áreas, estamos a criar uma estratégia clara de captação e fidelização
dessas pessoas para o setor do turismo.

Uma última questão: acha que será necessário adotar medidas excecionais para o setor, como
aconteceu durante a pandemia, para ajudar os diversos agentes do setor para fazer face a esta nova
crise provocada pela guerra?

Ainda ontem foram anunciadas algumas medidas pelo ministro da economia. Acho que tem havido
sempre a capacidade de perceber qual é a ajuda possível ou necessária e dar uma resposta. Só assim se
conseguiram dar 2,7 mil milhões de euros no setor do turismo ao longo destes dois anos.
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JORNAL I

16/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3100

REACH: 14000

Aviação. Transporte aéreo acelera em janeiro
Número de passageiros aumentou 177,4% em janeiro face ao período homólogo, revela
o Instituto Nacional de Estatística.
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CNN PORTUGAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8040

REACH: -1

Passageiros nos aeroportos sobem em janeiro, mas continuam
abaixo dos valores pré-pandemia
Aeroportos nacionais movimentaram 2,1 milhões de passageiros e 16,8 mil toneladas de
carga e correio

Os aeroportos nacionais movimentaram 2,1 milhões de passageiros em janeiro, apresentando um
aumento de 177,4% face ao registado no mesmo mês de 2021 e acelerando face ao mês anterior
(168,7%), anunciou esta terça-feira o INE.

“Em janeiro de 2022, nos aeroportos nacionais movimentaram-se 2,1 milhões de passageiros e 16,8 mil
toneladas de carga e correio (+177,4% e +39,2%, respetivamente), revelando uma aceleração face ao
mês anterior (+168,7% e +31,7%)”, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE) nas estatísticas
rápidas do transporte aéreo referentes ao primeiro mês do ano.

Apesar do crescimento, os números mantêm-se abaixo do período pré-pandemia. Face a janeiro de
2020, o movimento de passageiros caiu 42,6% e o movimento de carga e correio diminuiu 2,8%.

No primeiro mês do ano, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, tendo registado
crescimentos de 129,1% no número de passageiros desembarcados de 69,9% no número de
passageiros embarcados face ao mesmo mês de 2021.

Já o Reino Unido destacou-se com o maior crescimento no número de passageiros embarcados e
desembarcados (576,6% e 485,8%, respetivamente), ocupando o terceiro lugar entre os principais
países de origem e o segundo nos países de destino.

Em termos de aeronaves que aterraram nos aeroportos nacionais, houve 11,9 mil em voos comerciais,
representando um aumento homólogo de 106,1% (101,7% no mês anterior).

Face a 2020, houve menos 21,6% aeronaves a aterrarem nos aeroportos nacionais.
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AVE: € 0

REACH: -1

Reservas de voos para abril sobem 500% face a 2021
Presidente do T urismo de Portugal diz que perspetivas para os próximos meses são boas,
apesar do contexto internacional.

As reservas de voos para Portugal estão, em abril, 500% acima do que registavam no mesmo período
do ano passado, mas ainda não se encontram a níveis de 2019, adiantou à Lusa o presidente do
Turismo de Portugal (TP).

Em declarações a propósito do início da BTL 2022, o presidente do TP disse que as perspetivas para o
setor são boas, apesar do contexto internacional difícil.

"As reservas que temos de voos para abril estão 500% acima do que tivemos no ano passado. Ainda
não se aproximam de 2019, mas já estamos muito bem encaminhados", referiu.

Por outro lado, "a nível de capacidade aérea estamos entre os 80% e os 90% do que tivemos em 2019
e todas as semanas temos informações de companhias que estão a reforçar as suas operações, que
estão a olhar para outras opções de ligações para Portugal", destacou.

"Há boas perspetivas para os próximos meses, mas é importante que esta guerra [na Ucrânia] acabe
depressa e que se consiga manter a confiança no setor a nível mundial e, em segundo lugar, que se
retirem as restrições que ainda existem devido à covid-19", salientou.

O presidente do TP revelou ainda que, em termos de promoção, a instituição tem "os mercados
alinhados", destacando a "proximidade como prioridade máxima", apontando o mercado interno e
Espanha.

Por outro lado, sublinhou, mercados como o Reino Unido, Alemanha e França serão "muito importantes
este ano" e "mercados que estavam a registar grande ritmo de crescimento, como os EUA, Canadá,
Brasil" fazem um "'match' [combinação] perfeito com os produtos que estão a ser promovidos: o
enoturismo, o turismo literário, arte e arquitetura".
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Portugal está ainda a apostar em mercados mais pequenos como a Coreia do Sul, Japão e outros
mercados asiáticos, indicou.

Luís Araújo ressalvou que "isto tudo depende da conectividade que exista". "Estamos a ser muito
procurados, novas rotas, novas companhias aéreas, companhias que já estão no nosso mercado e a
crescer como a Ryanair", referiu. "Mas tudo depende da evolução da situação", salientou, referindo que
se mantém o grande objetivo de "em 2023 retomar o nível de receitas de 2019".

Questionado sobre a falta de mão-de-obra para o setor no país, Luís Araújo destacou que "depende de
três coisas".

"É uma questão demográfica, a população está a envelhecer e precisamos de gente para trabalhar e isso
resolve-se com migração", referiu, destacando "o acordo entre a Índia e Portugal para simplificar os
vistos de trabalho", bem como um "acordo da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa] para
acolher trabalhadores em Portugal e olhar para os refugiados como potencial de mão-de-obra". Além
disso, é preciso "trabalhar na componente da formação" e na "atratividade do setor, através dos
salários, condições de trabalho, planos de carreira".

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) regressa esta terça-feira, depois de dois anos de paragem, devido à
covid-19, e prolonga-se até domingo, sendo que para esta 32.ª edição, contará com um número
superior a 1.400 expositores.

A aposta nesta edição "é em produtos novos como o enoturismo, o turismo literário, o turismo militar,
aquilo que as regiões têm feito a nível da sustentabilidade, a inovação no setor", referiu Luís Araújo,
indicando que "é um reencontro, mas é também uma forma de mostrar que o setor não esteve parado,
nem no público nem no privado e que continua a preparar-se para a retoma".
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Crise/Energia: Companhias aéreas admitem subir preços se
combustível continuar elevado
A RENA admitiu hoje que, se o preço do combustível para aviões se mantiver elevado, "é
razoável esperar" que se reflita nos resultados das companhias aéreas e nos preços aos
clientes

A RENA – Associação Representativa das Companhias Aéreas em Portugal admitiu hoje que, se o preço
do combustível para aviões se mantiver elevado, “é razoável esperar” que se reflita nos resultados das
companhias aéreas e nos preços aos clientes.

“Se o preço do combustível para aviões a jato se mantiver tão elevado, então, com o tempo, é razoável
esperar que isso se reflita nos resultados das companhias aéreas e, consequentemente, nos preços aos
clientes”, disse o presidente da RENA, Paulo Geisler, em resposta escrita à Lusa.

Segundo o responsável, “a absorção do aumento do preço dos combustíveis tem sempre um impacto
muito grande nos custos” das companhias aéreas, sobretudo numa altura em que a indústria da aviação
está ainda a recuperar da crise causada por dois anos de pandemia.

O presidente da RENA realçou que o aumento do preço dos combustíveis “é mais um enorme desafio”.

Adicionalmente, para evitar o espaço aéreo russo, na sequência do conflito na Ucrânia, após a invasão da
Rússia àquele país, “o custo adicional de reencaminhamento dos voos com o forte aumento dos preços
do petróleo poderá originar uma subida dos preços dos bilhetes e das tarifas de carga aérea”,
acrescentou Paulo Geisler.

Os preços dos combustíveis dispararam nas últimas semanas, tanto nos Estados Unidos da América
como na Europa, atingindo os níveis mais altos da última década, devido aos receios de uma redução na
oferta, provocada pela invasão russa da Ucrânia.

Em Portugal, o preço por litro do gasóleo subiu esta semana 13,6 cêntimos e o da gasolina 9,3
cêntimos, segundo contas feitas pela Lusa com base nos números fornecidos pelo Governo para a
redução do ISP.

Na semana anterior, o gasóleo tinha já sofrido um agravamento superior a 14 cêntimos por litro,
enquanto a gasolina tinha ficado cerca de oito cêntimos mais cara.
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A RENA tem entre os seus associados a TAP, a SATA, a British Airways e a Swiss, segundo a informação
disponível na sua página na internet.

MPE // CSJ
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Covid-19: Portugal alarga viagens não essenciais aos PALOP
Fica de fora desta autorização a Guiné Equatorial

O Governo português alargou a possibilidade de realizar viagens não essenciais a pessoas provenientes
de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, anunciou esta terça-feira o
Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Em comunicado, o executivo diz ter aprovado uma “alteração às regras aplicáveis ao tráfego aéreo no
âmbito das medidas de combate à pandemia de covid-19” que permite aos viajantes provenientes
destes cinco países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) deslocar-se a Portugal em viagens não
essenciais.

Entre os PALOP, apenas fica de fora desta autorização a Guiné Equatorial.

Esta alteração, constante do Despacho n.º 3143-C/2022, de 14 de março, “já se encontra publicada em
Diário da República e insere-se no caminho de progressiva flexibilização das regras em contexto
pandémico que o Governo tem vindo a adotar”, esclarece o Governo.

Os cinco países lusófonos juntam-se assim aos Estados-membros da União Europeia (UE) e dos países
associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça), bem como ao Brasil, Canadá,
Estados Unidos da América e Reino Unido, que já se encontravam abrangidos pelo mesmo despacho.

Mantêm-se inalteradas as disposições relativas às viagens essenciais, isto é, aquelas que têm motivos
profissionais, de estudo ou familiares, bem como razões de saúde ou humanitárias.

Também se mantêm em vigor as regras anteriormente estabelecidas para a entrada em Portugal
continental no que respeita à apresentação de certificados de vacinação ou recuperação covid-19 e de
testagem ao vírus SARS-CoV-2.

Segundo a lei, os passageiros que não possuam Certificado Digital covid-19 da UE ou outro reconhecido
nos termos da lei devem apresentar, no momento da partida, um comprovativo de realização de teste
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PCR ou de teste rápido de antigénio de uso profissional com resultado negativo, realizado nas 72 ou 24
horas anteriores à hora de embarque, respetivamente.

Compete às companhias aéreas a verificação destes testes.

A covid-19 provocou pelo menos 6.011.769 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia,
segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do
centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo
desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.

36/62



RENASCENÇA ONLINE

16/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Covid-19. Uso de máscara na rua deixa de ser obrigatório na
Madeira - Renascença
Desde o início da pandemia, a região autónoma reportou um total de 216 óbitos
associados à doença.

Veja também:

O uso de máscara na rua deixa de ser obrigatório a partir desta quarta-feira, na Madeira, mas mantém-
se nos espaços fechados, numa altura em que o Governo Regional alterou a situação de calamidade para
situação de alerta.

Os positivos assintomáticos deixam também de fazer isolamento na região autónoma, mantendo-se a
regra apenas para os positivos sintomáticos.

A situação de alerta vigora até às 23h59 de 31 de março e implica a manutenção da grande maioria das
medidas de controlo da pandemia, com algumas exceções, como é o caso do fim da obrigatoriedade do
uso de máscara no exterior.

Esta medida entrou em vigor na Madeira em 1 de agosto de 2020 e, embora tenha sido acatada pela
população, motivou polémica, sobretudo quanto ao suporte legal e à proporcionalidade face à situação
epidemiológica na região autónoma, então com apenas nove casos ativos, num total de 106 registados.

O executivo madeirense (PSD/CDS-PP) colocou, no entanto, o foco na prevenção e na defesa da saúde
pública, justificando a resolução com o perigo de contágio resultante da previsão de chegada de 150 mil
turistas durante o verão e do recomeço das aulas, em setembro, que movimentaria cerca de 40 mil
alunos, seis mil professores e quatro mil funcionários.

Os dados mais recentes sinalizam 69 doentes internados nos hospitais da região, um deles nos cuidados
intensivos.
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A Madeira regista um total de 216 óbitos associados à doença desde o início da pandemia.

De acordo com o boletim epidemiológico referente a fevereiro, o arquipélago, com cerca de 250.000
habitantes, registou um total de 82.492 casos confirmados de infeção por SARS-Cov-2 desde março de
2020, com 4.144 casos ativos à data.
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Ryanair anunciou quatro novas rotas para o verão no Porto e em
Faro
A Ryanair anunciou, ontem, a abertura de quatro novas rotas no verão
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Ryanair. 4 novas rotas
A Ryanair anunciou quatro novas rotas para Portugal no verão, aumentando o número
total de ligações para 147.
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Turkish Airlines regressa aos dois voos diários em Lisboa a 27 de
março
O jornal da indústria do Turismo

A Turkish Airlines vai voltar a realizar dois voos diários entre a capital portuguesa e Istambul, numa
operação que se mantém até 29 de outubro e que contempla também o aumento de ligações no Porto,
informou a companhia aérea turca em comunicado.

De acordo com a Turkish Airlines, além de Lisboa, também o Porto vai contar com um aumento de
ligações no verão, já que está previsto o regresso de um voo diário a partir de 27 de março, que passa a
10 ligações por semana a partir de 13 de junho, até 29 de outubro.

No caso da capital portuguesa, os voos da Turkish Airlines partem de Istambul às 07h25, chegando a
Lisboa pelas 10h20, enquanto em sentido contrário a partida da capital portuguesa é às 11h20,
chegando a Istambul às 18h00.

Já o segundo voo diário parte de Istambul pelas 12h35 e aterra em Lisboa às 15h35, enquanto a ligação
de regresso tem partida marcada para as 16h25, chegando a Istambul pelas 23h10.

No caso do Porto, entre 27 de março e 12 de junho, a Turkish Airlines vai disponibilizar um voo por dia,

41/62



cuja partida de Istambul decorre às 12h15 às terças, quintas e sextas, chegando ao Porto pelas 15h10.
Em sentido contrário, estes voos partem do Porto às 16h10, chegando a Istambul pelas 22h45.

Já às segundas, quartas, sábados e domingos, os voos partem de Istambul às 08h20 e chegam ao
Porto pelas 11h10, enquanto em sentido contrário a partida é às 12h10, chegando a Istambul pelas
18h50.

A partir de 13 de junho, a companhia aérea passa a contar com 10 voos por semana, cuja partida de
Istambul, às segundas, terças, quintas, sextas e sábados, decorre às 12h15, chegando ao Porto pelas
15h10. Em sentido contrário, a saída do Porto é às 16h10, chegando a Istambul pelas 22h45.

A partir de 13 de junho, a Turkish Airlines vai também disponibilizar voos às segundas, quartas, quintas,
sábados e domingos com partida de Istambul pelas 08h20, chegando ao Porto às 11h10, enquanto em
sentido contrário a partida é às 12h10, com a chegada a Istambul pelas 18h50.

“Informamos que o horário de verão dos nossos voos estão atualizados em GDS, que reflete um
aumento de frequências da nossa operação em Portugal”, sublinha a companhia aérea.
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O impacto ambiental do hotel é importante para 66% dos
viajantes
É evidente que a sustentabilidade tem sido das prioridades impostas pelos viajantes. Os
cuidados como ecossistema é uma das prioridades dos turista e cerca 66% dos inquiridos
pela Eurostars Hotel Company também dizem ter em conta o impacto ambiental das
instalações hoteleiras antes de fazerem a reserva.
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TECNO HOTEL
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Os melhores hotéis “Instagramáveis”
Cada vez mais pessoas procuram a foto perfeita para as redes sociais. Assim, poderão
preservar para sempre as memórias de um momento único. É por isso que é tão
importante que os hotéis sejam instagramáveis. Ou, pelo menos, que tenham lugares
especiais onde sente a necessidade de tirar o telemóvel para se imortalizar neles.
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Reservas para o golfe no Algarve "a bom ritmo" apesar da
"incerteza" - Postal do Algarve
De acordo com o presidente do T urismo do Algarve, a época alta do golfe, que decorre
entre março e maio e entre setembro e novembro, foi “fortemente” afetada nos dois
últimos anos pelas restrições impostas pela pandemia de covid-19, mas está a ter uma
procura “muito significativa”, apesar de alguma “incerteza” quanto ao futuro.De acordo
com o presidente do T urismo do Algarve, a época alta do golfe, que decorre entre março
e maio e entre setembro e novembro, foi “fortemente” afetada nos dois últimos anos
pelas restrições impostas pela pandemia d

O presidente do Turismo do Algarve disse esta quarta-feira que as reservas para os próximos meses,
durante a época alta do golfe, decorrem “a bom ritmo” apesar da “grande incerteza” sobre o futuro
devido ao conflito no leste europeu.

De acordo com João Fernandes, a época alta do golfe, que decorre entre março e maio e entre
setembro e novembro, foi “fortemente” afetada nos dois últimos anos pelas restrições impostas pela
pandemia de covid-19, mas está a ter uma procura “muito significativa”, apesar de alguma “incerteza”
quanto ao futuro.

“Felizmente, estamos numa fase de recuperação das ligações aéreas o que, em simultâneo com a queda
das restrições impostas pela pandemia, faz com que estejamos com excelentes resultados de reservas
para os próximos meses, nomeadamente, para a época do golfe”, referiu aquele dirigente.

Segundo João Fernandes, durante a pandemia, os confinamentos e restrições aconteceram sempre nos
períodos de maior procura do golfe: “À exceção do último quadrimestre do ano passado, todos os
outros períodos de época alta do golfe em 2020 e 2021 foram fortemente impactados”, lembrou.

Questionado pela Lusa sobre um eventual impacto do conflito na Ucrânia no turismo algarvio, o
presidente do Turismo do Algarve afirmou que se verifica uma retoma “muito positiva” no setor do golfe,
não estando, para já, a registar-se reflexos da guerra.

“Ainda não estamos a sentir, mas admito que no futuro possa haver uma retração da procura por parte
dos mercados dos países limítrofes ou de proximidade da zona de conflito, nomeadamente, da Suécia,
Polónia e Finlândia”, sublinhou.
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O responsável pelo Turismo do Algarve disse desconhecer, para já, “o comportamento do mercado
alemão, cujos consumidores, normalmente, antecipam as crises económicas e sociais, o que se pode
traduzir numa quebra na procura”.

João Fernandes notou que estando Portugal no extremo ocidental da Europa “podem existir desvios de
fluxos para a região, por o Algarve se encontrar mais longe da zona em conflito”, embora persista a
incerteza de o conflito perdurar e de quais serão os seus efeitos na economia dos consumidores.

“Se o conflito perdurar, o impacto que já se sente na energia e nos combustíveis far-se-á sentir ao nível
de todos os bens e poderá ditar a escassez de alguns bens, como já tem sido referido”, antecipou.

O presidente do Turismo do Algarve acrescentou que Portugal, e em concreto, o Algarve, “saem da
pandemia com uma notoriedade reforçada do ponto de vista da segurança que oferecem, sendo um
fator que continua a ser determinante para a escolha” do destino.

“Portugal e o Algarve continuaram a granjear o reconhecimento internacional nos vários prémios que são
atribuídos por diferentes segmentos de atividade, o que é um fator muito forte para impactar aqueles
que, depois de constrangidos pelo covid-19, têm agora a oportunidade de viajar”, concluiu.
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Reservas para o golfe no Algarve ″a bom ritmo″ apesar da
″incerteza″
Restrições impostas pela pandemia de Covid-19 afetaram fortemente a época alta do
golfe, que decorre entre março e maio e entre setembro e novembro.

O presidente do Turismo do Algarve disse esta quarta-feira que as reservas para os próximos meses,
durante a época alta do golfe, decorrem "a bom ritmo" apesar da "grande incerteza" sobre o futuro
devido ao conflito no leste europeu.

De acordo com João Fernandes, a época alta do golfe, que decorre entre março e maio e entre
setembro e novembro, foi "fortemente" afetada nos dois últimos anos pelas restrições impostas pela
pandemia de covid-19, mas está a ter uma procura "muito significativa", apesar de alguma "incerteza"
quanto ao futuro.

"Felizmente, estamos numa fase de recuperação das ligações aéreas o que, em simultâneo com a queda
das restrições impostas pela pandemia, faz com que estejamos com excelentes resultados de reservas
para os próximos meses, nomeadamente, para a época do golfe", referiu aquele dirigente.

Segundo João Fernandes, durante a pandemia, os confinamentos e restrições aconteceram sempre nos
períodos de maior procura do golfe: "À exceção do último quadrimestre do ano passado, todos os
outros períodos de época alta do golfe em 2020 e 2021 foram fortemente impactados", lembrou.

Questionado pela Lusa sobre um eventual impacto do conflito na Ucrânia no turismo algarvio, o
presidente do Turismo do Algarve afirmou que se verifica uma retoma "muito positiva" no setor do golfe,
não estando, para já, a registar-se reflexos da guerra.

"Ainda não estamos a sentir, mas admito que no futuro possa haver uma retração da procura por parte
dos mercados dos países limítrofes ou de proximidade da zona de conflito, nomeadamente, da Suécia,
Polónia e Finlândia", sublinhou.
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O responsável pelo Turismo do Algarve disse desconhecer, para já, "o comportamento do mercado
alemão, cujos consumidores, normalmente, antecipam as crises económicas e sociais, o que se pode
traduzir numa quebra na procura".

João Fernandes notou que estando Portugal no extremo ocidental da Europa "podem existir desvios de
fluxos para a região, por o Algarve se encontrar mais longe da zona em conflito", embora persista a
incerteza de o conflito perdurar e de quais serão os seus efeitos na economia dos consumidores.

"Se o conflito perdurar, o impacto que já se sente na energia e nos combustíveis far-se-á sentir ao nível
de todos os bens e poderá ditar a escassez de alguns bens, como já tem sido referido", antecipou.

O presidente do Turismo do Algarve acrescentou que Portugal, e em concreto, o Algarve, "saem da
pandemia com uma notoriedade reforçada do ponto de vista da segurança que oferecem, sendo um
fator que continua a ser determinante para a escolha" do destino.

"Portugal e o Algarve continuaram a granjear o reconhecimento internacional nos vários prémios que são
atribuídos por diferentes segmentos de atividade, o que é um fator muito forte para impactar aqueles
que, depois de constrangidos pelo covid-19, têm agora a oportunidade de viajar", concluiu.
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Turismo Algarve. Reservas para golfe "a bom ritmo" apesar da
"incerteza"
O presidente do T urismo do Algarve disse hoje que as reservas para os próximos meses,
durante a época alta do golfe, decorrem "a bom ritmo" apesar da "grande incerteza"
sobre o futuro devido ao conflito no leste europeu.

De acordo com João Fernandes, a época alta do golfe, que decorre entre março e maio e entre
setembro e novembro, foi "fortemente" afetada nos dois últimos anos pelas restrições impostas pela
pandemia de covid-19, mas está a ter uma procura "muito significativa", apesar de alguma "incerteza"
quanto ao futuro.

"Felizmente, estamos numa fase de recuperação das ligações aéreas o que, em simultâneo com a queda
das restrições impostas pela pandemia, faz com que estejamos com excelentes resultados de reservas
para os próximos meses, nomeadamente, para a época do golfe", referiu aquele dirigente.

Segundo João Fernandes, durante a pandemia, os confinamentos e restrições aconteceram sempre nos
períodos de maior procura do golfe: "À exceção do último quadrimestre do ano passado, todos os
outros períodos de época alta do golfe em 2020 e 2021 foram fortemente impactados", lembrou.

Questionado pela Lusa sobre um eventual impacto do conflito na Ucrânia no turismo algarvio, o
presidente do Turismo do Algarve afirmou que se verifica uma retoma "muito positiva" no setor do golfe,
não estando, para já, a registar-se reflexos da guerra.

"Ainda não estamos a sentir, mas admito que no futuro possa haver uma retração da procura por parte
dos mercados dos países limítrofes ou de proximidade da zona de conflito, nomeadamente, da Suécia,
Polónia e Finlândia", sublinhou.

O responsável pelo Turismo do Algarve disse desconhecer, para já, "o comportamento do mercado
alemão, cujos consumidores, normalmente, antecipam as crises económicas e sociais, o que se pode
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traduzir numa quebra na procura".

João Fernandes notou que estando Portugal no extremo ocidental da Europa "podem existir desvios de
fluxos para a região, por o Algarve se encontrar mais longe da zona em conflito", embora persista a
incerteza de o conflito perdurar e de quais serão os seus efeitos na economia dos consumidores.

"Se o conflito perdurar, o impacto que já se sente na energia e nos combustíveis far-se-á sentir ao nível
de todos os bens e poderá ditar a escassez de alguns bens, como já tem sido referido", antecipou.

O presidente do Turismo do Algarve acrescentou que Portugal, e em concreto, o Algarve, "saem da
pandemia com uma notoriedade reforçada do ponto de vista da segurança que oferecem, sendo um
fator que continua a ser determinante para a escolha" do destino.

"Portugal e o Algarve continuaram a granjear o reconhecimento internacional nos vários prémios que são
atribuídos por diferentes segmentos de atividade, o que é um fator muito forte para impactar aqueles
que, depois de constrangidos pelo covid-19, têm agora a oportunidade de viajar", concluiu.
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Reservas para o golfe no Algarve «a bom ritmo» apesar da
«incerteza» - Turismo
O presidente do T urismo do Algarve disse hoje que as reservas para os próximos meses,
durante a época alta do golfe, decorrem «a bom ritmo» apesar da «grande incerteza»
sobre o futuro devido ao conflito no leste europeu.

De acordo com João Fernandes, a época alta do golfe, que decorre entre março e maio e entre
setembro e novembro, foi “fortemente” afetada nos dois últimos anos pelas restrições impostas pela
pandemia de covid-19, mas está a ter uma procura “muito significativa”, apesar de alguma “incerteza”
quanto ao futuro.

“Felizmente, estamos numa fase de recuperação das ligações aéreas o que, em simultâneo com a queda
das restrições impostas pela pandemia, faz com que estejamos com excelentes resultados de reservas
para os próximos meses, nomeadamente, para a época do golfe”, referiu aquele dirigente.

Segundo João Fernandes, durante a pandemia, os confinamentos e restrições aconteceram sempre nos
períodos de maior procura do golfe: “À exceção do último quadrimestre do ano passado, todos os
outros períodos de época alta do golfe em 2020 e 2021 foram fortemente impactados", lembrou.

Questionado pela Lusa sobre um eventual impacto do conflito na Ucrânia no turismo algarvio, o
presidente do Turismo do Algarve afirmou que se verifica uma retoma “muito positiva” no setor do golfe,
não estando, para já, a registar-se reflexos da guerra.

“Ainda não estamos a sentir, mas admito que no futuro possa haver uma retração da procura por parte
dos mercados dos países limítrofes ou de proximidade da zona de conflito, nomeadamente, da Suécia,
Polónia e Finlândia”, sublinhou.

O responsável pelo Turismo do Algarve disse desconhecer, para já, “o comportamento do mercado
alemão, cujos consumidores, normalmente, antecipam as crises económicas e sociais, o que se pode
traduzir numa quebra na procura”.

João Fernandes notou que estando Portugal no extremo ocidental da Europa “podem existir desvios de
fluxos para a região, por o Algarve se encontrar mais longe da zona em conflito”, embora persista a
incerteza de o conflito perdurar e de quais serão os seus efeitos na economia dos consumidores.
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“Se o conflito perdurar, o impacto que já se sente na energia e nos combustíveis far-se-á sentir ao nível
de todos os bens e poderá ditar a escassez de alguns bens, como já tem sido referido”, antecipou.

O presidente do Turismo do Algarve acrescentou que Portugal, e em concreto, o Algarve, “saem da
pandemia com uma notoriedade reforçada do ponto de vista da segurança que oferecem, sendo um
fator que continua a ser determinante para a escolha” do destino.

“Portugal e o Algarve continuaram a granjear o reconhecimento internacional nos vários prémios que são
atribuídos por diferentes segmentos de atividade, o que é um fator muito forte para impactar aqueles
que, depois de constrangidos pelo covid-19, têm agora a oportunidade de viajar”, concluiu.

Por: Lusa
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Apesar da "incerteza" reservas para o golfe no Algarve decorrem
"a bom ritmo"
O presidente do T urismo do Algarve disse hoje que as reservas para os próximos meses,
durante a época alta do golfe, decorrem “a bom ritmo” apesar da “grande incerteza”
sobre o futuro devido ao conflito no leste europeu.

 

O presidente do Turismo do Algarve disse hoje que as reservas para os próximos meses, durante a
época alta do golfe, decorrem “a bom ritmo” apesar da “grande incerteza” sobre o futuro devido ao
conflito no leste europeu.

 

De acordo com João Fernandes, a época alta do golfe, que decorre entre março e maio e entre
setembro e novembro, foi “fortemente” afetada nos dois últimos anos pelas restrições impostas pela
pandemia de covid-19, mas está a ter uma procura “muito significativa”, apesar de alguma “incerteza”
quanto ao futuro.

 

“Felizmente, estamos numa fase de recuperação das ligações aéreas o que, em simultâneo com a queda
das restrições impostas pela pandemia, faz com que estejamos com excelentes resultados de reservas
para os próximos meses, nomeadamente, para a época do golfe”, referiu aquele dirigente.

 

Segundo João Fernandes, durante a pandemia, os confinamentos e restrições aconteceram sempre nos
períodos de maior procura do golfe: “À exceção do último quadrimestre do ano passado, todos os
outros períodos de época alta do golfe em 2020 e 2021 foram fortemente impactados", lembrou.

 

Questionado pela Lusa sobre um eventual impacto do conflito na Ucrânia no turismo algarvio, o
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presidente do Turismo do Algarve afirmou que se verifica uma retoma “muito positiva” no setor do golfe,
não estando, para já, a registar-se reflexos da guerra.

 

“Ainda não estamos a sentir, mas admito que no futuro possa haver uma retração da procura por parte
dos mercados dos países limítrofes ou de proximidade da zona de conflito, nomeadamente, da Suécia,
Polónia e Finlândia”, sublinhou.

 

O responsável pelo Turismo do Algarve disse desconhecer, para já, “o comportamento do mercado
alemão, cujos consumidores, normalmente, antecipam as crises económicas e sociais, o que se pode
traduzir numa quebra na procura”.

 

João Fernandes notou que estando Portugal no extremo ocidental da Europa “podem existir desvios de
fluxos para a região, por o Algarve se encontrar mais longe da zona em conflito”, embora persista a
incerteza de o conflito perdurar e de quais serão os seus efeitos na economia dos consumidores.

 

“Se o conflito perdurar, o impacto que já se sente na energia e nos combustíveis far-se-á sentir ao nível
de todos os bens e poderá ditar a escassez de alguns bens, como já tem sido referido”, antecipou.

 

O presidente do Turismo do Algarve acrescentou que Portugal, e em concreto, o Algarve, “saem da
pandemia com uma notoriedade reforçada do ponto de vista da segurança que oferecem, sendo um
fator que continua a ser determinante para a escolha” do destino.

 

“Portugal e o Algarve continuaram a granjear o reconhecimento internacional nos vários prémios que são
atribuídos por diferentes segmentos de atividade, o que é um fator muito forte para impactar aqueles
que, depois de constrangidos pelo covid-19, têm agora a oportunidade de viajar”, concluiu.

 

Lusa

 

(Link)
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Albufeira na BTL com destaque para a candidatura a «Cidade
Europeia do Vinho 2023» e Estação Náutica
A partir de amanhã e até domingo, Albufeira volta a marcar presença na BT L – Bolsa de
Turismo de Lisboa.

Albufeira volta a marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, a partir de amanhã e até domingo, na
FIL – Feira Internacional de Lisboa. A “capital do turismo” ficará no Stand do Algarve, no pavilhão 1 e
para além da normal participação, terá destaque em diversas situações. Uma delas diz respeito à
apresentação conjunta do aspirante a Geoparque Algarvensis, amanhã, dia 16, às 16h00 e, no dia
seguinte, na apresentação, às 11h00, da Nautical Portugal, com a Estação Náutica de Albufeira.

A Estação Náutica de Albufeira (ENA) assumir-se-á como uma plataforma de interação, com o objetivo
de promover a cooperação entre municípios, empresas de serviços náuticos e empresas turísticas, entre
o sector público e o sector privado. Deste modo, a ENA procurará uma otimização dos recursos
naturais, infraestruturas e equipamentos existentes no território, para oferecer aos visitantes, turistas,
população residente e a todos os praticantes da náutica de recreio, um conjunto de experiências e
propostas organizadas e a funcionar em rede.

Um dos momentos altos da participação de Albufeira na BTL prende-se também com a candidatura a
“Cidade Europeia do Vinho 2023”, conjuntamente com os municípios de Silves, Lagos e Lagoa. Será
igualmente na quinta-feira, dia 17, no pavilhão 1, às 15h15, seguido de um momento de degustação de
vinhos da região.

Refira-se que o concurso anual “Cidade Europeia do Vinho” tem um carater rotativo entre os diversos
países que fazem parte da Rede Europeia das Cidades do Vinho (RECEVIN), dentro do contexto da
defesa e da divulgação do turismo.

Este concurso é uma oportunidade para as cidades do vinho com uma visão europeia potenciarem o
desenvolvimento da riqueza, da diversidade e dos recursos comuns da cultura do vinho ao nível do
território europeu, oferecendo um melhor conhecimento da paisagem, da economia e da gastronomia,
para uma melhor compreensão mutua entre os cidadãos da União Europeia.
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«(Agora) É (de novo) mais fácil viajar para o Algarve» é o 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 novas ligações para
mercados como a Alemanha, a República Checa, o Reino Unido e a Noruega), estamos
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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 o dirigente. 

 

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 dois
meses, tendo como objetivos o aumento da notoriedade do destino e a captação de reservas junto de
10 mercados estratégicos para o Algarve, nomeadamente a Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia,
Noruega, França, Holanda, Itália, Reino Unido e Suíça.

 

(Link)
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A indústria da Paz
"Profundamente convencidos que, pelos contactos directos, espontâneos e não
mediatizados que permite entre homens e mulheres de culturas e modos de vida
diferentes, o turismo representa uma força viva ao serviço da paz, bem como um factor
de amizade e compreensão entre os povos do mundo"- In Código Mundial de Ética do
Turismo, OMT, 1 de Outubro de 1999

"Profundamente convencidos que, pelos contactos directos, espontâneos e não mediatizados que
permite entre homens e mulheres de culturas e modos de vida diferentes, o turismo representa uma
força viva ao serviço da paz, bem como um factor de amizade e compreensão entre os povos do
mundo"- In Código Mundial de Ética do Turismo, OMT, 1 de Outubro de 1999

Li algures algo aparentemente banal mas que me pôs a imaginação visual a trabalhar: turistas que dão
apertos-de-mão aos que os recebem. Imaginem que cada um dos 1.500 milhões de turistas que em
2019 andaram a cirandar pelo mundo apertou a mão a 10 pessoas. Significa que, por causa dos turistas,
foram dados nesse ano 15.000 milhões de apertos-de-mão. Quinze mil milhões de apertos-de mão
gerados pelo Turismo!

O Turismo antes de ser uma actividade económica fundamental, é um fenómeno intrinsecamente
humano, social, presume curiosidade, abertura a pessoas, culturas, meios ambientes, naturais ou
construídos, diferentes dos que temos como nossos. E uma troca de experiências entre quem visita e
quem é visitado. Numa velha definição, o Turismo é a visita do Homem ao Homem. Por isso o Turismo é
uma força para o bem, comumente tido como "a indústria da Paz". Envolver uma mão na nossa quando
se está de visita ao outro é mais do que um aperto-de-mão que fecha negócios (muito respeitável e
vinculante, de resto). É mais do que um cumprimento. É um gesto de reconhecimento, de fraternidade,
de agradecimento por nos receberem em sua casa, que passa a ser também a nossa. É um gesto de
Paz.

Muitos são os motivos para viajar, muito mais ainda o que a viagem nos traz. E algo que só acontece se
a tanto estamos disponíveis, como diz Flaubert: sentirmo-nos modestos pelo nosso pequeno lugar no
Mundo.
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Como é que isto é possível?! Entrei, entrámos, com grande entusiasmo em 2022. Íamos voltar a viajar!
Nas minhas crónicas de janeiro (Cidades e Turismo: como crescer sem perder a identidade?) e fevereiro
(Elevador, frigorifico e automóvel) ocupei-me das dores e desafios do crescimento sustentável do
Turismo, já que, lá está, a vida ia voltar a ser normal (ou quase). As expectativas para 2022 eram muito
positivas, para o Mundo e para Portugal. Controlo da pandemia; poupanças acumuladas por força da
reclusão, a acompanhar a sede de viajar; todas as empresas que trabalham no, e para o, Turismo
(transportes, alojamento, animação, cultura, restauração), em articulação com as autoridades turísticas
públicas, a fazer um bom trabalho de casa para responder à procura... As estrelas alinhadas para que o
segundo semestre de 2022 (em Portugal, aliás, já a iniciar-se na Pascoa) fosse o momento da retoma.

E de repente, a 24 de fevereiro, chega-nos outro cavaleiro do apocalipse: depois da praga, a guerra.

Já esgotámos todos os adjectivos para qualificar o horror que os Ucranianos estão a viver e o homem
que o preparou e o está a executar. Estamos suspensos do que se vai passar, alertas e consternados,
descrentes num futuro despreocupado. Porque a vida não vai voltar a ser normal, ou o normal não vai
ser o que já foi.

Que impactos trará a indústria da Guerra sobre a indústria da Paz?

Mesmo que o Turismo em Portugal não sofra tanto, tão imediatamente e tão directamente, não há
como escapar: o Turismo sufoca com a guerra.

"Que a Rainha da Paz preserve o mundo da loucura da guerra!"

CEO/AHP
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