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Marcelo diz que marcações turísticas “muito boas” mostram que
Portugal é “porto seguro”
O Presidente da República sublinhou hoje que "as reservas e marcações" turísticas em
Portugal "são muito boas" para a Páscoa e Verão, o que testemunha que as pessoas
sentem que "Portugal é um porto seguro" numa altura de conflito

“As reservas, as marcações feitas para a Páscoa e para o Verão, neste momento, são muito boas. Isso
é espetacular porque quer dizer que as pessoas sentem — o que aconteceu durante a Segunda Guerra
[Mundial], o que aconteceu sempre que houve conflitos — que Portugal é um porto seguro, é um país
seguro, e é um país — nós queixamo-nos de vez em quando — mas climatericamente maravilhoso”,
frisou.

O Presidente da Republicava falava aos jornalistas na Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre entre hoje
e dia 20 de março na Feira Internacional de Lisboa (FIL), tendo visitado os quatro pavilhões que
constituem a feira.

Marcelo Rebelo de Sousa manifestou esperança de que a Bolsa de Turismo de Lisboa sirva de “empurrão,
e um empurrão grande, para o turismo este ano em Portugal”.

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).

“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.

A BTL regressa hoje à FIL, em Lisboa, depois de uma pausa de dois anos, devido à pandemia,
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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.

TA (ALYN) // ACL
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Marcelo: solução agora não é propriamente o lay-off
O Presidente da República considerou esta quarta-feira que 'o Governo está a fazer
aquilo que tem que fazer' para mitigar os impactos económicos da guerra na Ucrânia,
afirmando que são necessárias 'soluções novas' para 'problemas novos'.

"É uma corrida contra o tempo: o Governo está a fazer aquilo que tem que fazer que é, perante
problemas novos, encontrar soluções novas", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da
República falava aos jornalistas durante uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre entre hoje
e dia 20 de março na Feira Internacional de Lisboa (FIL), em que foi acompanhado pelo ministro de
Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira. Confrontado com o facto de Siza Vieira ter
afastado, na segunda-feira, a possibilidade de o 'lay-off' simplificado vir a integrar o leque de apoio às
empresas, acentuando que na atual conjuntura estes devem ser direcionados para as empresas
continuarem a laborar, Marcelo Rebelo de Sousa concordou que a "solução agora não é propriamente o
'lay-off', pode ser outra solução que vá diretamente às empresas e as ajude a reagir imediatamente à
situação criada pela guerra". "Eu acho que o Ministério da Economia -- está aí o senhor ministro -- tem
tido um trabalho muito importante na preparação de medidas. Uma parte depende da Europa, outra
parte depende de nós, e mesmo o que depende da Europa depois é executado por Portugal, por cada
país", relembrou. O Presidente da República abordou ainda as declarações do primeiro-ministro no
Parlamento Europeu -- onde reiterou que tinha proposto à Comissão uma redução do IVA sobre a
energia --, afirmando que o primeiro-ministro "fez o que devia ter feito, apoiado por vários países:
Espanha, Itália e Grécia". "Eu já tinha dito há dias -- e o senhor primeiro-ministro também -- que era
muito importante uma ação concertada de vários países europeus, nomeadamente os países do sul da
Europa, o pedir à União Europeia uma permissão excecional relativamente ao IVA neste período, que
também é excecional", afirmou. Marcelo Rebelo de Sousa referiu que espera que a "União Europeia
permita aquilo que pode aliviar bastante o que é, neste momento, um custo adicional na vida das
pessoas". O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje esperar aval da Comissão Europeia à proposta
portuguesa de alívio temporário no Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) da energia, como aconteceu
há dois anos com a eletricidade em função do consumo. "Há dois anos, nós já obtivemos uma
autorização da Comissão para reduzir a taxa de IVA sobre a eletricidade em função dos níveis de

3/56



consumo, de forma que fosse não só financeiramente sustentável, mas que fosse uma medida amiga do
ambiente, que não incentivasse o sobre consumo de energia, mas que permitisse que a redução do IVA
fosse tanto maior quanto menor fosse o consumo de energia, de forma a termos política coerente com
o Pacto Ecológico Europeu", disse António Costa. Falando em conferência de imprensa após ter sido
recebido pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, em Bruxelas, o chefe de Governo
apontou que "as regras são claras e a alteração das taxas de IVA requer a autorização da Comissão". "E
já o solicitámos", adiantou, especificando que o que Portugal pediu "à Comissão que, mais do que cada
Estado-membro ter de estar a pedir, que a Comissão liberalize por um período temporário que isso
aconteça". TA (ANE) // ACL Lusa/Fim
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Rita Marques (SET) é “Personalidade do Ano” dos “Portugal Trade
Awards by Publituris @BTL 2022”
O jornal da indústria do Turismo

Estão encontrados os vencedores dos “Portugal Trade Awards by Publituris @BTL 2022”, prémios
entregues esta quarta-feira, 16 de março, durante o primeiro dia da BTL.

Como Personalidade do Ano foi distinguida a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, prémio
atribuído diretamente pela redação do Publituris.

Dos 87 nomeados às 13 categorias, os vencedores, encontrados por uma votação realizada online e
através de uma média ponderada de 45% do júri, 45% dos assinantes do jornal Publituris e mais 10%
pelos subscritores da newsletter diária, são:

Melhor Companhia de CruzeirosMSC Cruzeiros

Melhor GSA AviaçãoAPG Portugal

Melhor Agência CorporateTravelstore

Melhor Venue para Eventos e CongressosAltice Arena

Melhor Parque TemáticoOceanário

Melhor Animação TurísticaPicos de Aventura
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Melhor Eco ResortAreias do Seixo

Melhor Wine HotelThe Yeatman

Melhor Exclusive HotelSix Senses Douro Valley

Melhor Luxury HotelVila Vita Parc Resort & SPA

Melhor Alojamento RuralHerdade da Malhadinha Nova

Melhor StartupHijiffy

Melhor MarinaMarina de Vilamoura
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Rita Marques dedica prémio de personalidade do ano do
Publituris a todo o setor do turismo
O jornal da indústria do Turismo

“Estamos a celebrar o reencontro”. É desta forma que a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques,
se dirigiu ao setor do turismo, após ter sido galardoada, esta quarta-feira, como “Personalidade do Ano”
dos “Portugal Trade Awards by Publituris @BTL 2022”.

Rita Marques afirmou, na sua breve intervenção, estar “grata ao setor por este espírito de resiliência e de
coesão. Este tem sido um setor muito sofrido, mas também muito unido”.

“Estou muito grata por ter tido a oportunidade de trabalhar num setor que, pese embora tenha
encontrado muitas vicissitudes soube contornar o Cabo das Tormentas, e a prova viva é estarmos hoje
neste reencontro”, destacou a secretária de Estado do Turismo.

E finalizou deixando uma palavra de ânimo a todo o trade turístico: “durante estes dois últimos anos não
quisémos só sobreviver, mas inovar, requalificar, capacitar e transformar o nosso setor, e hoje estamos
a assumir uma liderança muito positiva a nível internacional, e espero que este ano seja o início deste
crescimento sustentado que foi interrompido que, infelizmente, foi interrompido nestes dois últimos
anos”.

Rita Marques dedicou o prémio aos 400 mil profissionais que diariamente trabalham no setor do turismo
em Portugal. “Por isso é nosso também”, disse.

7/56



RTP 2

16/03/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL 2 T.1 EP.24

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 8441

REACH: -1

O setor do turismo não sente para já um grande impacto, mas
está dependente do fim da guerra
O setor do turismo não sente para já um grande impacto, mas está dependente do fim da
guerra

O setor do turismo não sente para já um grande impacto, mas está dependente do fim da guerra. Todas
as pessoas num desejavam e se não só pelo povo ucraniano como os pela paz mundial. Se esta guerra
acabasse nos próximos dias, íamos ter, com certeza, um grande no turismo, se isso não acontecer,
infelizmente, para todos também para o turismo, a única certeza que temos é a incerteza e é impossível
fazer qualquer previsão. O turismo foi das áreas mais afetadas na crise da pandemia, agora será mais
poupado, mas a falta de confiança, não é boa para decisões de lazer.
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Prepare-se para um grande aumento nos preços de tudo
A invasão da Ucrânia agravou a espiral de custos gerada o ano passado após a
pandemia.
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O turismo em Portugal: o impacto da COVID e a recuperação em
2022
Quando há quase um ano escreviamos sobre “A Vingança do T urista” não tinhamos ainda
certezas, apenas expectativas de retoma, mas eis que após os acontecimentos de 2020
perturbarem o mercado turístico do país, os dados dos últimos meses mostram-nos uma
reviravolta clara: Portugal está em sexto lugar na Europa e a procura turística está,
felizmente, a crescer
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Turismo: Retoma “à séria” pode acontecer no verão, diz a AHP
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.

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.

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.
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“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”.

“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.

(Link)
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Eliminar a fricção e amplificar o prazer. É isto que a revolução
tecnológica pode trazer ao turismo
Olhar para o mundo na perspetiva do consumidor e usar a tecnologia para ampliar não
apenas a experiência, como os resultados. Eis o que o turismo pode aprender com o
retalho, um setor que foi obrigado a digitalizar-se mais cedo porque "está há mais tempo
sob ameaça de disrupção por tudo o que é digital".

"Aquilo que o consumidor procura é uma experiência que seja inesquecível e positiva", começa por
salientar Inês Drummond Borges, Chief Transformation Officer  na Sonae Sierra.

Assim, e transportando a sua experiência no retalho para o setor do turismo, o mais importante "é
focarmo-nos naquilo que o digital pode trazer para eliminar fricção ou amplificar prazer. Ou seja, muito
mais do que pensar apenas se vou melhorar sistemas ou se vou eliminar postos de trabalho porque os
vou substituir por mecanismos automáticos, é pensar na perspetiva do consumidor. Porque é isso que,
enquanto player da hospitalidade, me pode diferenciar da minha concorrência, seja ao nível nacional,
internacional ou até de pequena célula, do hotel e do restaurante".

Inês Drummond Borges foi uma das oradores convidados para um debate sobre revolução digital no
turismo, promovido pelo NEST – Centro de Inovação do Turismo, que decorreu esta terça-feira no
auditório Mar da Palha, no Oceanário de Lisboa, sob o mote “What’s Next – Innovating Tourism”, e cujo
objetivo foi pensar um dos setores estratégicos da economia portuguesa pela voz e experiência de
líderes de outras áreas.

E porquê olhar para o retalho como fonte de inspiração? "Creio que o retalho está um pouquinho à frente
do turismo no que toca a compreender como é que podemos tirar partido da conjugação do mundo
físico com o mundo digital, porque o retalho já foi obrigado a fazer isso, uma vez que está há mais
tempo sob ameaça de disrupção por tudo o que é digital".

É daí que parte esta ideia de que "o digital traz imensas oportunidades, tanto ao nível da eliminação da
fricção, como da exponenciação da experiência que damos ao consumidor final". Todavia, "essas
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oportunidades são tão mais bem aproveitadas quanto nós soubemos destrinçar o que é único no que o
digital pode trazer e combinar com o que é único que o físico dá".

E a CTO da Sonae Sierra exemplifica: "quando se fala em lojas do futuro, quando se fala do que será o
comércio do futuro, o que se explora é esta conjugação entre tudo o que o digital pode acrescentar ao
mundo físico".

No turismo não é diferente, já que é um setor onde a experiência do contacto com o produto, com um
serviço e mesmo com as pessoas não pode ser substituído integralmente pelo digital. Assim, a pergunta
que se coloca é: "Como é que a interação com pessoas que conhecem aquele lugar e podem
aconselhar, guiar ou explicar o que ali existe, pode levar essa experiência para todo um outro patamar?".

E são várias as tecnologias que podem dar um "empurrão" a esta revolução digital no turismo. O 5G, por
exemplo, "vai permitir eliminar a latência na ligação à internet e com isso acelerar a Internet das Coisas".

Ou seja, os algoritmos terão a capacidade de "falar" entre si e entre equipamentos e "resolver problemas
de forma mais eficiente do que hoje em dia resolvem", o que elimina a fricção, que é a parte negativa da
experiência do consumidor. Depois, o 5G terá "várias aplicações em áreas próximas do turismo, desde
logo na gestão das cidades inteligentes, na eliminação de fluxos pouco eficazes ou ambientalmente mais
nocivos".

Paralelamente, uma internet mais rápida vai permitir "realizar experiências ao nível da hospitalidade que
aproximam lugares que estão distantes". Imaginemos que alguém hospedado em Lisboa pode também
estar, gracas à realidade virtual, a assistir a um concerto em Nova Iorque ou que alguém de Nova
Iorque, que ainda nem tem viagem marcada para Portugal, possa experienciar virtualmente o que é
caminhar nos Passadiços do Paiva. Só isto pode trazer novos públicos ao turismo.

Outra das áreas já muito aplicada à gestão e cuja lógica pode trazer ganhos de contexto ao setor do
turismo é a gamificação.

"A gamificação consiste na aplicação a várias áreas da gestão dos princípios do gamming, portanto, da
psicologia que está por detrás daquilo que nos faz ser apaixonados, estar engajados, ou viciados, se
quisermos ver a coisa pelo lado negativo. Isto porque os jogos estão construídos para maximizar esse
interesse, para que o utilizador mantenha a relação com aquela realidade e, para tal, baseia-se no estudo
da psicologia humana".

Como é que isto pode ser útil? "Aquilo que se entendeu é que muitas das variáveis da gestão podem ser
tratadas desta forma porque se trata de comportamento humano. Conseguimos, no fundo, modelar o
comportamento humano se tornarmos a sua realidade gamificada, em que somos estimulados por
reforços positivos e castigados por reforços negativos". Na área do retalho, que tem uma "força de
vendas humanizada e muito ampla" este é "um território muito explorado" e que tem provado ser capaz
de trazer ganhos às empresas.

Inês Drummond Borges está certa de uma coisa: “Aquilo que aí vem é mais disruptivo do que aquilo que
hoje vivemos e, portanto, nós não vamos fazer uma síntese para o que passou, vamos acelerar a
mudança para a frente".
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Prémios AHRESP regressam para restaurar confiança e promover
o turismo | Ambitur
“Restaurar a confiança dos consumidores e das empresas, reforçando a sua
competitividade e contribuindo para o arranque do T urismo nacional é um objetivo da
AHRESP”. Foi com esta premissa em mente que a associação decidiu avançar com a 6ª
edição dos Prémios AHRESP em 2022.

“Restaurar a confiança dos consumidores e das empresas, reforçando a sua competitividade e
contribuindo para o arranque do Turismo nacional é um objetivo da AHRESP”. Foi com esta premissa em
mente que a associação decidiu avançar com a 6ª edição dos Prémios AHRESP em 2022.

“Depois de dois anos de crise pandémica e de enormes incertezas vividas pelas empresas, a AHRESP
quer, assim, potenciar o sentimento de orgulho e de esperança nas atividades da Restauração e
Similares e do Alojamento Turístico, assim como na promoção turística. Por outro lado, pretende
transmitir uma mensagem de paz, que o Turismo aporta naturalmente, e que assume maior importância
no contexto atual”, indica a associação, em nota de imprensa.

As candidaturas à 6ª edição dos Prémios AHRESP abrem oficialmente hoje, dia 16 de março, na BTL,
onde a AHRESP estará presente com várias iniciativas. O evento final também já tem data e local
marcados: 1 de julho, no Pátio da Galé, em Lisboa.

As categorias definidas para a edição deste ano são: Conceito Inovador, Revelação Gastronómica,
Produto do Ano, Serviço do Ano, Projeto de Solidariedade, Sustentabilidade Ambiental, Projeto Media,
Novo Talento, Destino Revelação do Ano, Entidade Formadora, Estabelecimento com História e Evento
do Ano.

Os vencedores das categorias de prestígio, como Portugal Lá Fora, Profissional do Ano, Prémio Carreira e
Prémio Excelência serão nomeados diretamente pela Direção da AHRESP e pela respetiva Comissão de
Honra dos Prémios.
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A iniciativa conta este ano com o patrocínio oficial da Makro, Nestlé Professional, Sagres e
Sumol+Compal.
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Turismo com franca recuperação no Algarve: região terá novas
rotas para oito países
O nível de recuperação de voos em relação a 2019, o ano pré-pandemia, atingiu 99%
considerando o 'top 5' dos principais operadores para a região (Ryanair, Easyjet, Jet2,
Transavia e British Airways), assinala o o responsável do turismo da região

O aeroporto de Faro vai ter este verão, e já a partir de abril, seis novas rotas e dez frequências
reforçadas para oito países (Alemanha, Espanha, Canadá, República Checa, Bélgica, França, Luxemburgo
e Noruega), representando um acréscimo de 260 mil lugares de avião, o que é "um sinal muito
reconfortante" face à retoma esperada em 2022, segundo adianta João Fernandes, presidente da Região
de Turismo do Algarve (RTA).

"Já conseguimos recuperar 93% das ligações aos cinco principais mercados emissores, Reino Unido,
Alemanha, Irlanda, França e Países Baixos", nota o responsável, referindo que o nível de recuperação de
voos em relação a 2019, o ano pré-pandemia, atingiu 99% falando do 'top 5' dos principais operadores
para a região (Ryanair, Easyjet, Jet2, Transavia e British Airways).

As novas rotas previstas para o Algarve este verão incluem voos para Nuremberga e Muenchester (na
Alemanha, operados pela Corendon que faz a sua estreia no aeroporto de Faro), para Toronto (no
Canadá, pela Air Transact), ou para Praga (na República Checa, pela Eurowings). Além disso, rotas
existentes são reforçadas para uma série de cidades, como Colónia, Bruxelas, madrid, Toulouse ou
Oslo).

Ao todo, 88% dos destinos para Faro vão ser retomados este verão, e dos 53 países para onde o
Algarve era servido com ligações aéreas apenas dois vão ficar de fora: Ucrânia e Hungria.

"Temos bons indicadores de reservas na região, mas há um grau de incerteza relativamente ao impacto
da guerra na Ucrânia, sobretudo a preocupação com a subida de preços dos bens e serviços que afetam
toda a cadeia de valor do turismo, desde os combustíveis às farinhas ou aos óleos de girassol", nota o
presidente da RTA, enfatizando haver "um conjunto alargado de serviços de base do turismo a escalar
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no preço".

O Algarve poderá de alguma forma beneficiar do 'desvio' de reservas de países mais próximos à zona de
conflito, como a Turquia? "É difícil antever o comportamento do mercado a nível de desvio de fluxos ou
de retração da procura", considera João Fernandes, reconhecendo que países como a Polónia ou a
Finlândia poderão ser alvo de uma retração no consumo de viagens "por estarem mais perto de um
conflito que é grave e assustador", algo em que o Algarve está mais a salvo. "Naturalmente, um destino
geograficamente mais afastado tem menor conotação com o conflito", refere.

O Algarve também lançou esta segunda-feira a campanha "It´s easier to book now", com o objetivo de
"dar a segurança de que existe a maior facilidade de viajar" em relação à pandemia, que vai estar
disponível em cinco idiomas e dirigida aos dez maiores mercados emissores (Reino Unido, Alemanha,
Suécia, Dinamarca, Finlândia, França, Itália, Holanda, Noruega e Suiça). A campanha decorre nas
principais redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e Tik Tok.

"Face a este contexto, é importante fazer esforços para captar reservas e reforçar a notoriedade do
destino", faz notar o responsável do turismo do Algarve, dando o exemplo do "Governo britânico que
anunciou que a 18 de março deixará de ter quaisquer restrições de viagens associadas à covid".

Outra das preocupações no Algarve é o recrutamento de recursos humanos numa fase que se prevê de
recuperação para o turismo - e que poderá ser mitigada com a mão-de-obra de refugiados ucranianos
que estão a chegar em volumes crescentes à região.

"Estas pessoas que fogem de um conflito tão grave precisam de tempo para se restabelecer. A maior
parte das que chegam até nós têm filhos a cargo e muitas vezes também idosos dependentes, pelo que
é preciso primeiro responder a estas necessidades e depois pensar numa integração profissional", faz
notar o presidente da RTA.

João Fernandes realça que "hoje temos todos os instrumentos para regularizar estas pessoas no sentido
de poderem trabalhar, e há relatos de empresas que já estão a acolher estes trabalhadores, que são
sobretudo familiares da comunidade ucraniana residente".

O Algarve tinha em 2020 cerca de 5,7 mil ucranianos registados, segundo dados do SEF, "mas em 2009
eram mais de 10 mil, e penso que rapidamente atingiremos números parecidos", sustenta João
Fernandes, salientado que neste campo a região pode funcionar no país como um 'hub' "por ter a
vantagem de ter uma comunidade ucraniana residente e que pode facilitar a sua integração".

O Algarve está presente na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que começou na FIL esta quarta-feira, a
promover uma "oferta mais diversificada com novas motivações de visita", que vai além do sol e mar ou
do golfe - e que inclui "turismo criativo e cultural" (que foi objeto de 10 novos programas na região),
além de turismo industrial "que não é de associação fácil ao Algarve, mas temos minas de sal-gema, a
produção e transformação de cortiça em São Brás ou a produção de conservas tão tradicional na
região". Trata-se de produtos "virados para a autenticidade, e disponíveis fora da época alta, uma
tendência de procura que a pandemia acentuou".
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Algarve posiciona-se na vanguarda da tecnologia
Edição zero do Algarve T ech T ub Summit coloca a região entre pares do mundo digital
aplicado a quase todos os domínios da vida atual. Organização junta 12 entidades,
competição de start-ups e mais de 500 inscritos
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Municípios e entidades algarvias participam na BTL
Os 16 municípios do Algarve e outras entidades da região estão de regresso a mais uma
edição da Bolsa de T urismo de Lisboa (BT L), que decorre desde quarta-feira até
domingo na Feira Internacional de Lisboa (FIL)
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Ryanair anuncia novas rotas para o Verão, duas delas de Faro
com destino a Madrid e Valência
Ryanair anuncia novas rotas para o Verão, duas delas de Faro com destino a Madrid e
Valência
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Aeroporto de Faro com duas novas rotas
A companhia aérea irlandesa Ryanair anunciou duas rotas a partir de Faro com destino a
Madrid e Valência (Espanha). Estas ligações realizar-se-ão até outubro deste ano
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Retoma na hotelaria iniciou-se na Madeira e no Algarve
É esperado serem atingidos 15 mil ME de receitas este ano
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Algarve concentrou apenas 17,3% das dormidas no mês de
janeiro
Algarve concentrou apenas 17,3% das dormidas no mês de janeiro
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“BOM NÍVEL DE RESERVAS APESAR DA INCERTEZA”
João Fernandes: presidente do Turismo do Algarve, sobre o impacto da guerra no setor
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Hoteleiros algarvios querem ajudar refugiados
Os empresários do setor do turismo algarvio estão disponíveis para ajudar e apoiar os
refugiados ucranianos que já chegaram ou vão chegar à região
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Reservas para golfe no Algarve recuperam “a bom ritmo” apesar
da “incerteza”
Presidente do T urismo do Algarve diz que reservas para o golfe nos próximos meses
decorrem “a bom ritmo”, depois de ser “fortemente” afetada nos últimos dois anos pela
pandemia de Covid-19.

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,
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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.
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ATA: Viajar para o Algarve é (agora) e de (novo) mais fácil
«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
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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
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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.

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.

(Link)
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Descer 230 metros para “viajar” a 230 milhões de anos atrás
A Mina da Sal-gema de Loulé é a única Mina portuguesa visitável (e no ativo) que se
encontra a 30 metros abaixo do nível médio das águas do mar
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Passadiço da praia de Faro tem novo sistema de iluminação
O passadiço de acesso à praia de Faro já tem em funcionamento um novo sistema
iluminação. A intervenção incluiu a introdução de mais de 350 novos projetores LED, que
permitem agora uma boa visualização do deck e garantem a segurança na circulação das
pessoas, a pé ou de bicicleta, durante todo o dia
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Faro perde corrida a Capital Europeia da Cultura 2027
Apesar de não ter chegado à fase final, a CCDR garante que a região vai continuar a
apostar no setor da cultura
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Autocaravanas passam a ter nova área de serviço em São Brás
de Alportel
Autocaravanas passam a ter nova área de serviço em São Brás de Alportel
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São Brás de Alportel já acolhe autocaravanas na nova área de
serviço
Ao quilómetro 723 da Estrada Nacional 2 (EN2)
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O nosso Algarve dos contrastes
Opinião, Liliana Conde / consultora
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Pestana reforça aposta no imobiliário com apartamentos em
Porto Covo e Carvoeiro
Cadeia hoteleira tem como objetivo que o imobiliário venha a representar "entre 25% a
um terço dos resultados", diz José Roquette.

O Grupo Pestana continua a reforçar a apostar no imobiliário “puro”, sem deixar de lado a componente
hoteleira. A cadeia decidiu investir em Porto Covo e no Carvoeiro, onde vai construir 251 apartamentos
turísticos. “Somos mais vincadamente investidores hoteleiros”, diz ao ECO José Roquette, Chief
Development Officer (CDO) da cadeia hoteleira, adiantando que o objetivo é pôr o imobiliário a
representar “entre 25% a um terço dos resultados”.

José Roquette recorda a “primeira grande aposta” do Grupo Pestana no imobiliário — foi no Algarve.
“Começámos por investir na área do golfe para combater a sazonalidade dos hotéis e o negócio
imobiliário associado ao golfe veio por acréscimo, a que se adicionou a componente da exploração
turística”, diz o responsável ao ECO. Depois disso veio o Pestana Tróia Eco-Resort, que levou à criação
da marca “Pestana Residences”.

“A estratégia do Grupo Pestana é acentuar cada vez mais a diversificação”, afirma José Roquette.
“Queremos diversificar não só por geografia, mas também em tipo de negócio, e por isso evoluímos
para o imobiliário”, acrescenta o CDO, revelando que o objetivo é pôr a componente imobiliário a
representar “entre 25% a um terço dos resultados”. Em 2021, o peso desse mercado foi de 30%,
equivalente a 94 milhões de euros.

Os próximos investimentos já estão a ser preparados, mas o responsável não revela valores. Porto
Covo, um destino procurado pelos adeptos de surf, foi uma das localizações escolhidas para a
construção de um projeto turístico residencial. O “terreno foi comprado há cerca de quatro meses”, diz
José Roquette. O Pestana Porto Covo Village, uma unidade de quatro estrelas, terá 174 apartamentos.

Pestana Porto Covo Village.D.R.
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Os apartamentos ficarão inseridos num condomínio privado, que incluirá serviços, espaços de lazer e
jardim. Cada apartamento terá piscina privativa. A primeira fase do projeto terá 64 unidades e “está
100% reservada”, diz José Roquette. A segunda fase, com 110 apartamentos, está reservada a 65% e
o preço médio varia entre os 450 mil euros e os 500 mil euros.

O Pestana Porto Covo Village terá uma componente turística. “São 174 apartamentos que criam
oportunidades de investimento imobiliário para os nossos clientes, mas será um empreendimento
turístico gerido impreterivelmente com a marca Pestana“, explica o responsável. Isto é, serão vendidos,
mas continuarão a poder ser arrendados sob a marca Pestana, oferecendo rentabilidade aos
proprietários.

E o projeto tem despertado o interesse, “sobretudo”, de portugueses, adianta José Roquette, referindo
que “a maioria” já são clientes do Grupo Pestana. “À medida que foram dando conta da eficiência da
máquina de reservas do Grupo Pestana, com experiência construída na hotelaria e que lhes permitia
gerar uma boa ocupação, perceberam o potencial de rentabilidade”, explica.

Outra aposta da cadeia hoteleira é no Algarve, mais concretamente no Carvoeiro. É lá que está a nascer
o Pestana Valley Nature, um projeto “com 77 unidades, num misto entre moradias e apartamentos
turísticos”. “A localização é especialmente privilegiada, com metade do terreno em reserva natural”, nota
José Roquette, referindo que o Pestana já tem naquela zona “quatro campos de golfe e vários hotéis”.

O Grupo Pestana tem em curso a construção de um projeto em Brejos da Carregueira de Baixo, na
Comporta, e vai arrancar em breve com as obras do Comporta Village Residences, também na mesma
vila. Outro projeto em curso é o Madeira Acqua by Pestana Residences — transformação do antigo
Madeira Palácio, comprado ao BCP em 2021, tal como o ECO noticiou na altura. Concluído está o Oásis
21, um edifício com 60 apartamentos em Lisboa.
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Malta tem “expectativas positivas” para Portugal, depois duplicar
visitas de turistas portugueses em 2021
O jornal da indústria do Turismo

A diretora de Marketing da Autoridade de Turismo de Malta, Francesca Vincenti, está confiante que os
portugueses vão voltar a visitar o destino já este verão e disse ao Publituris que as expectativas em
relação ao mercado nacional “são sempre positivas”, até porque, no ano passado, o total de turistas
lusos que visitou o país duplicou, apesar da pandemia da COVID-19.

“As nossas expectativas em relação ao mercado português são sempre positivas. Os números pré-
COVID provaram isso e, mesmo durante a pandemia, em 2021, duplicámos o total de turistas
portugueses, depois dos números terem caído drasticamente em 2020”, disse a responsável ao
Publituris esta quarta-feira, 16 março, na BTL.

Segundo Francesca Vincenti, em 2019, tinham visitado Malta mais de 35 mil turistas portugueses,
número que desceu drasticamente em 2020, com a chegada da pandemia e os confinamentos, para
cerca de oito mil visitas. No entanto, no ano passado, Malta voltou a entrar na escolha dos portugueses
e o país recebeu mais de 16 mil turistas lusos, que procuraram Malta essencialmente pela “cultura,
história e gastronomia”.

“Ou seja, apesar da pandemia, este número duplicou de 2020 para 2021”, congratula-se a responsável,
que sublinha que Malta está “ansiosa pelo futuro” e por “voltar a receber também os turistas
portugueses”, agora que a situação epidemiológica está controlada e as medidas restritivas já foram
praticamente todas levantadas.

Apesar do otimismo, Francesca Vicenti admite que a redução dos voos entre Portugal e Malta é “um
desafio”, ainda que se mostre convencida que “as ligações vão voltar em breve” e destaque a
oportunidade que representa o facto de existirem voos diretos entre o Porto e Malta, pela Ryanair.
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“Acreditamos que o Porto é uma grande oportunidade para nós e esperamos receber muitos turistas do
Porto”, afirma, considerando que, também por isso, “2022 vai ser um ano muito excitante”.

Francesca Vincenti garante que, em Malta, a situação já está praticamente normalizada, uma vez que
“os restaurantes já voltaram à ocupação normal, os hotéis e os restantes serviços também” e até o
cartaz de eventos de verão vai voltar à normalidade, incluindo a realização do festival de fogo-de-artificio
e o festival do vinho ao ar livre, em agosto.

“Localmente, tudo voltou ao normal”, resume, acrescentando que a recuperação turística em Malta já
está em curso, ainda que, por enquanto, apenas os turistas vacinados contra a COVID-19 e cuja vacina
tenha uma validade até nove meses, possam entrar no país.

“Grande parte das restrições já foi levantada, mas estamos a ser cautelosos no levantamento das
medidas para entrar no país e estamos à espera para ver como corre a situação na Europa com o
levantamento das restrições, mas acredito que também vamos levantar todas as restrições
brevemente”, explicou a diretora de Marketing da Autoridade de Turismo de Malta.

Toda a informação sobre as restrições que ainda existem em Malta e sobre as regras para entrar no país
estão disponíveis no site visitmalta.com, que é “atualizado semanalmente”.

.
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Turistas portugueses no Brasil devem subir 63% este ano e
duplicar em 2023
Em 2019, contabilizaram-se 176.000 turistas portugueses no Brasil, sendo que em 2021 o
número estava em 91.000, considerado "um resultado positivo", tendo em conta o
impacto da pandemia de Covid-19

O número de turistas portugueses no Brasil deverá aumentar, este ano, 63% para 148.000 e duplicar
em 2023, avançou o presidente da Embratur à Lusa, destacando o contributo do alivio das restrições
devido à Covid-19.

“Temos uma perspetiva à volta dos 148.000 turistas portugueses em 2022 […], um crescimento de
63% [face ao ano passado], e vamos trabalhar para dobrar este número em 2023”, afirmou o
presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Carlos Brito, em
declarações à Lusa.

Em 2019, contabilizaram-se 176.000 turistas portugueses no Brasil, sendo que em 2021 este número
estava em 91.000, considerado “um resultado positivo”, tendo em conta o impacto da pandemia de
Covid-19 nas viagens.

Assim, para o presidente da Embratur o alívio das restrições face à Covid-19 vai, “sem dúvida”, contribuir
para o aumento de turistas portugueses naquele país, que se quer destacar como um destino “seguro,
de natureza, e com tudo o que o turista português procura“.

A Embratur está presente na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), com um ‘stand’ de 315 metros
quadrados, evento que decorre até domingo, depois de uma pausa de dois anos devido à pandemia,
reunindo cerca de 1.400 expositores.

“O Brasil é dos destinos mais procurados pré-pandemia e a semelhança que existe entre Portugal e o
Brasil, como o alinhamento entre a nossa cultura, gastronomia e idioma, fortalece, cada vez mais, a
possibilidade de os portugueses irem ao nosso país”, sublinhou.

Já sobre as ações a desenvolver em Portugal, o presidente da Embratur adiantou que, a partir de maio,
será realizada uma campanha de publicidade para “fortalecer a imagem [do Brasil] enquanto um país
seguro e pronto a receber”, a que se somam ‘roadshows‘ e ‘press trips‘.

Questionado sobre o processo de reestruturação da TAP e sobre a aposta da companhia no Brasil,
Carlos Brito disse que, no âmbito da BTL, realizou-se esta quarta-feira uma reunião com a
transportadora, que garantiu querer aumentar o número de voos para aquele país.

“A TAP está a trabalhar nesse sentido. Só falta ativar o Porto Alegre […] e a TAP quer ativar de imediato
esse destino”, concluiu.
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