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01/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • PORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 9000

REACH: 35000

Procura turística na Páscoa será idêntica à época pré-pandémica
T axa de ocupação prevista é de 70% a 80%, mas muitas unidades hoteleiras já têm as
reservas esgotadas
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EXPRESSO

31/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Rita Marques defende "melhores condições remuneratórias no
turismo" e garante que não vai minimizar o sector, mas
"trabalhar o triplo"
Na primeira primeira aparição pública desde que foi nomeada secretária de Estado do
T urismo, Comércio e Serviços, Rita Marques esteve no congresso dos diretores de hotel e
sublinhou o objetivo do país atingir, em 2022, 85% das receitas turísticas de 2019

"Multiplicar, em vez de dividir". Foi assim que Rita Marques resumiu as suas novas funções como
secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, no congresso da Associação Portuguesa de
Diretores de Hotel (ADHP) que decorre em Vila do Conde, e que representa a sua primeira aparição
pública após ter sido formalizado o novo Governo, no âmbito do qual passou a acumular as três pastas.

"Farei o triplo do que faria anteriormente, tenho de me multiplicar, não podemos esquecer que o turismo
é um motor fundamental na nossa economia. Mas também terei de dar atenção ao sector do comércio
e serviços, e dentro em breve poderemos ter mais motores e um maior dinamismo a nível económico",
frisou ainda Rita Marques, que não quis comentar "as opções políticas do primeiro-ministro" ao juntar o
Comércio e Serviços à Secretaria de Estado do Turismo.

Para o sector, tratou-se de um claro sinal de "minimização" do turismo do lado do Governo. "Vemos
com muita preocupação a junção das três Secretarias de Estado numa só, significa uma perda de força
política para o turismo", salientou Raul Ribeiro Ferreira, presidente da ADHP, na abertura do congresso
iniciado em Vila do Conde, que decorreu esta quinta-feira, sob o tema "Atrair talento, recuperar o sector,
planear o futuro".

Também Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), exprimiu
"decepção" por o turismo deixar de ter uma Secretaria de Estado própria. "Partilhar o turismo com o
Comércio e Serviços numa mesma Secretaria de Estado não faz qualquer sentido", sustentou Calheiros.

Mas todos no sector são unânimes em "aplaudir a recondução" de Rita Marques na pasta do turismo.
"Estamos certos que nos continuará a dar todo o apoio como deu até hoje", destacou o presidente da
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CTP. "Durante os anos da pandemia, demonstrou um apoio às empresas de forma incansável", reiterou
o presidente da associação de diretores de hotel. Rita Marques considerou ser evidente que "a parceria
profícua entre privados e públicos tem de continuar".

O presidente da ADHP disse ainda ter reservas em relação ao novo ministro da Economia e do Mar,
António Costa Silva, que elaborou o documento que serviu de base ao Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR) para fazer face à crise pandémica, "onde a palavra turismo nem sequer existe".

"De facto, assim é, e o PRR tem outras áreas mais desenvolvidas", reconheceu Rita Marques em
declarações aos jornalistas à margem do congresso, lembrando que por essa razão foi criado o plano
Reativar turismo com uma dotação de seis mil milhões de euros, e que "poucos países da UE criaram um
plano específico para o turismo". A secretária de Estado do Turismo garantiu também que
"seguramente" o ministro da Economia e do Mar dará a atenção ao turismo que o sector merece.

Na abertura do congresso, Rita Marques lembrou que "temos em Portugal o problema da falta de capital
humano" e que é preciso um "esforço para valorizar os profissionais do sector".

"As condições remuneratórias no turismo não são as ideais, e ficam muito abaixo das médias nacionais",
realçou a secretária de Estado, lembrando tratar-se de "um sector muito desgastante", em que se
"trabalha quando os outros descansam", o que tem de ser "valorizado, garantindo uma progressão de
carreira".

Para o problema da falta de mão-de-obra "a solução também passa por acolher cidadãos
internacionais", mas "é preciso formar esses profissionais, a qualificação é fundamental se queremos
crescer em valor".

Rita Marques também sublinhou que "o sector do turismo tem passado um período sofrido" e as
empresas ainda estão descapitalizadas. "Durante estes dois anos, não estivemos no registo de perdedor,
mas a preparar a retoma, e ela está a acontecer", defendeu a secretária de Estado, deixando a "nota de
esperança de conseguirmos terminar 2022 com 85% das receitas turísticas de 2019, e sobretudo
retomarmos a trajetória de crescimento".

Segundo o presidente da Confederação do Turismo de Portugal, "vivemos tempos de incerteza, o
mundo não é o mesmo desde 24 de fevereiro, e se não fosse a guerra no final de 2022 já nos
aproximaríamos dos números de 2019".

Francisco Calheiros enfatizou ainda a necessidade de reforçar a promoção nesta fase. "Temos de
promover ativamente Portugal como país seguro em todos os sentidos. Portugal tem de dar
ferramentas e chegar aos turistas que já não querem ir para o leste da Europa e estão a equacionar
mudar para outros destinos".

Francisco Calheiros apelou ainda ao Governo a tomar "uma decisão final sobre o novo aeroporto em
Lisboa, é uma infraestrutura mais do quie necessária, sobretudo quando temos a expectativa do nosso
turismo regressar aos níveis pré-pandemia".
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EXPRESSO

01/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Infraestruturas - Pôr ferrovia em marcha e evitar rombo na TAP
Enérgico e frontal, Pedro Nuno Santos mantém um superministério
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RTP 3

01/04/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 3 ÀS 10

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 47096

REACH: -1

Os números do turismo continuam a aproximar-se dos valores
pré-pandemia
Os números do turismo continuam a aproximar-se dos valores pré-pandemia

Os números do turismo continuam a aproximar-se dos valores pré-pandemia
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EXPRESSO

01/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • MICAEL PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

O refúgio dos irmãos Ananiev no Algarve
Os fundadores do Promsvyazbank, um dos bancos russos sancionados pela UE devido à
guerra, compraram vários imóveis no Alvor
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EXPRESSO

01/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Aviação - Pilotos contra contratação de aviões fora
Só chegaram dois dos seis aviões da Embraer à Portugália, atraso que obrigou a T AP a
contratar quatro aviões no exterior
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EXPRESSO

01/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO MIRA GODINHO

FAV: 4

AVE: € 6075

REACH: 58000

Casas até €9 milhões no novo condomínio de luxo na Quinta do
Lago
São 89 imóveis, entre apartamentos e moradias, com preços dos €2,75 milhões aos €9
milhões. Vão ser construídos pela brasileira SPX Capital
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ECONOMIA ONLINE

01/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Berlengas passam hoje a cobrar taxa turística diária de 3 euros
Visitantes entre os 6 e os 18 anos e maiores de 65 anos pagam apenas 1,5 euros.
Receitas vão ficar "preferencialmente afetas à promoção das medidas de valorização".

Os visitantes da ilha da Berlenga, ao largo de Peniche, passam a partir desta sexta-feira a pagar uma
taxa turística de três euros por dia, por se tratar de um espaço natural e haver limitações no número
diário de entradas. Visitantes entre os 6 e os 18 anos e maiores de 65 anos vão pagar metade do valor,
segundo uma portaria do Governo publicada no início deste ano em Diário da República.

As receitas da cobrança da taxa turística vão ficar “preferencialmente afetas à promoção das medidas de
valorização”, desde obras de saneamento, gestão de resíduos e de abastecimento de água de uso
público, implementação de alternativas de fornecimento de energia elétrica sustentável e melhorias das
infraestruturas existentes no cais do Carreiro do Mosteiro, com vista ao embarque e desembarque de
pessoas.

A ilha da Berlenga, no distrito de Leiria, tem um limite diário condicionado a 550 visitantes em simultâneo,
estabelecido por portaria, não só para minimizar os efeitos do turismo sobre as espécies e habitats
naturais sensíveis, como também tendo em conta a pequena dimensão terrestre do arquipélago. A
capacidade de carga humana exclui residentes sazonais habituais, prestadores de serviços e
representantes das entidades oficiais com jurisdição na Reserva Natural das Berlengas.

O acesso condicionado de turistas decorreu também de estudos científicos e já estava previsto no
regulamento do Plano de Ordenamento da Reserva, em vigor desde 2008, mas nunca chegou a ser
fixado até meados de 2019. Um estudo da Universidade Nova de Lisboa concluiu que visitavam
anualmente a ilha da Berlenga mais de 65.650 pessoas, das quais 43.250 na época alta (meses de
verão).
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O arquipélago, no distrito de Leiria, foi classificado em 2011 como Reserva Mundial da Biosfera pela
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), tem estatuto de reserva
natural desde 1981, é Sítio da Rede Natura 2000 desde 1997 e foi classificado como Zona de Proteção
Especial para as Aves Selvagens em 1999.
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EXPRESSO

01/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 9636

REACH: 85612

Ryanair diz que aumento de preços dos bilhetes “é inevitável”
“Penso que é inevitável que os preços subam no verão, particularmente se o petróleo se
mantiver a 100 dólares por barril”, afirma o presidente executivo do grupo Ryanair,
Michael O'Leary

A companhia aérea de baixo custo Ryanair admite que “é inevitável” que os preços dos bilhetes aéreos
aumentem de preço, “principalmente das outras” transportadoras, garantindo estar em posição
privilegiada por ter 80% do combustível assegurado para um ano.

“Penso que é inevitável que os preços subam no verão, particularmente se o petróleo se mantiver a 100
dólares por barril”, afirma o presidente executivo do grupo Ryanair, Michael O'Leary, em entrevista à
Agência Lusa, em Bruxelas.

Ainda assim, “a Ryanair está numa situação bastante favorável, na medida em que cobrimos cerca de
80% do nosso combustível até março de 2023 [comprado] a entre 64 e 73 dólares por barril, pelo que
pelo menos comprámos o nosso combustível”, acrescenta o responsável.

Numa altura em que os valores do Brent batem máximos, Michael O'Leary diz prever “aumentos de
preços provenientes principalmente das outras companhias aéreas que não estão bem cobertas e que
terão de repercutir estes preços muito mais elevados do petróleo”.

“Nós não somos price takers [empresas que aceitam o preço formado no mercado] e, por isso, gerimos
o nosso negócio para preencher os nossos voos”, ressalvou Michael O'Leary, nesta entrevista à Lusa.

A inflação é, por estes dias, mais acentuada no que toca aos preços energéticos, tendo os preços dos
combustíveis disparado nas últimas semanas e alcançado os níveis mais altos da última década devido
aos receios de redução na oferta provocada pela invasão russa da Ucrânia.

Este aumento dos combustíveis pressiona também o setor da aviação, que ainda está a tentar recuperar
das consequências da pandemia de covid-19, o que poderá resultar em bilhetes de avião mais caros.
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O combustível representa até 35% dos custos operacionais das companhias aéreas.
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LUSA

01/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4880

REACH: -1

Ryanair reforça frota com 200 aviões até 2027 e 30 vão estar
sediados em Portugal
Informação foi avançada pelo CEO da empresa à Lusa. “Precisamos de abrir
urgentemente o [novo aeroporto do] Montijo porque Lisboa é a cidade da Europa que
tem as mais melhores perspetivas de turismo para os próximos cinco ou 10 anos”, disse
ainda Michael O'Leary

A companhia aérea ‘low cost’ Ryanair prevê um reforço da frota europeia com 200 aviões até 2027, dos
quais 30 estarão sediados em Portugal, voltando a pedir a abertura de um aeroporto no Montijo para
crescer em Lisboa.

“Nos próximos cinco anos, estaremos a receber 200 novos aviões e temos um plano que prevê que
cerca de 15%, ou seja 30, dessas novas aeronaves estarão sediadas em Portugal”, avança o presidente
executivo do grupo Ryanair, Michael O'Leary, em entrevista à Agência Lusa, em Bruxelas.

“Vamos certamente crescer no Porto, vamos crescer em Faro e na Madeira, […] mas o grande desafio
é, será que podemos crescer em Lisboa?”, questiona.

Lembrando que a Ryanair “continua a apelar à abertura do [novo aeroporto no] Montijo”, Michael
O'Leary critica que o Governo continue “a adiar a abertura”, por preocupações ambientais.

“Precisamos de abrir urgentemente o [novo aeroporto do] Montijo porque Lisboa é a cidade da Europa
que tem as mais melhores perspetivas de turismo para os próximos cinco ou 10 anos”, mas ainda assim
“o tráfego em Lisboa está atualmente limitado a cerca de 24 milhões de passageiros na Portela”, reforça
o responsável.
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Segundo Michael O'Leary, o tráfego total no aeroporto de Lisboa “poderia ser de 40 milhões de
passageiros e será de 40 milhões de passageiros nos próximos cinco ou 10 anos, particularmente se o
Montijo abrir”.

Além disso, “mais ‘slots’ precisam de ser disponibilizados em Lisboa”, adianta.

Os aeroportos portugueses movimentaram 24,8 milhões de passageiros em 2021, um valor superior
em 39% a 2020, mas inferior em 58% em relação a 2019, antes da pandemia, segundo a Vinci, dona da
ANA – Aeroportos de Portugal.

De acordo com os dados publicados pela Vinci, o aeroporto de Lisboa fechou 2021 com pouco mais de
12,1 milhões de passageiros, um aumento de 31% em relação a 2020 e uma queda de 61% face a
2019.

No caso do Porto, no ano passado movimentou 5,8 milhões de passageiros, mais 32% do que no
período homólogo e menos 55% face a 2019.

Faro, com 3,2 milhões de passageiros, registou um aumento em relação a 2020 de 48% e uma redução
em relação a 2019 que atingiu os 64%.

Pela Madeira passaram cerca de dois milhões de passageiros, uma subida de 73% em termos
homólogos e uma redução de 40% face a 2019 e, por fim, o movimento de passageiros nos Açores foi
de 1,6 milhões de passageiros, mais 80% do que em 2020 e menos 34% do que em 2019.

Com o setor da aviação a ter sido bastante afetado pela pandemia de covid-19, as mais recentes
previsões internacionais indicam que as transportadoras aéreas europeias não deverão apresentar lucros
até 2023 ou 2024, na melhor das hipóteses.

O atual aumento dos combustíveis também pressiona o setor da aviação, que ainda está a tentar
recuperar das consequências da covid-19.
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VIDA ECONÓMICA

01/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3780

REACH: 1800

Turismo no Porto tem potencial para crescer em visitantes e
receitas
LUÍS PEDRO MARTINS, PRESIDENTE DO TURISMO PORTO E NORTE, OTIMISTA
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JORNAL ECONÓMICO

01/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • ECONOMIA &

POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 460

REACH: 10000

Breves Economia & Política
Portugal e Espanha propõem limite de 30 euros no preço do gás para centrais térmicas |
Atividade turística manteve aceleração mas ainda não recuperou face a 2020 | T axa de
desemprego de fevereiro é a mais baixa dos últimos 20 anos
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VIDA ECONÓMICA

01/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

AHRESP apela ao reforço da linha de apoio ao turismo 2021
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apelou a um
reforço da dotação da linha de apoio ao turismo 2021.
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JORNAL ECONÓMICO

01/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ECONÓMICO

MADEIRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CAROLINA GONÇALVES

SOUSA

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

Hotelaria focada na recuperação e em adotar novas estratégias
Quando já se fala em “período pós pandemia”, o setor hoteleiro da região prepara
estratégias que facilitem um cenário de recuperação equiparado aos níveis registados
antes da crise pandémica.
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JORNAL I

01/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Breves
T AP espera até ao verão resultado do concurso de slots | Atividade turística manteve
aceleração em fevereiro | EDP reforça crescimento na energia solar
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LUSA

31/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4880

REACH: -1

Governo apela a consenso nacional para novo aeroporto após
conclusão da Avaliação Ambiental
Governo apela a consenso nacional para novo aeroporto após conclusão da Avaliação
Ambiental

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, perspetivou hoje que a Avaliação
Ambiental Estratégica (AAE) em curso para o novo aeroporto de Lisboa esteja concluída em 2023 e
apelou a um consenso nacional.

"Vamos deixá-la chegar até ao fim. Depois de a termos concluída é importante não só que o Governo
tome uma decisão, mas que ela seja consensualizada, com uma maioria. Uma maioria que dê garantias
de que o percurso não vai ser interrompido", afirmou o governante.

Pedro Nuno Santos, que falava esta tarde aos jornalistas em Lisboa, à margem de uma cerimónia para a
consignação de uma empreitada no Norte do país, reiterou a necessidade de ser fechado um dossiê
"com mais de 50 anos".

"Há 50 anos que nós estamos para construir um aeroporto em Portugal. É inadmissível, incompreensível,
inaceitável que nós não tenhamos a capacidade de resolver o problema do aeroporto. O país tem de
resolver isso", defendeu.

Ainda a esse propósito o governante ressalvou que apesar da pandemia ter reduzido "muito a procura"
do aeroporto, "rapidamente" a recuperará.

"Nós sabíamos que se não tivéssemos a pandemia nós em 2020 nós já íamos recusar milhares de voos.
Isso significa que são milhões de euros que o país perde por não ter capacidade aeroportuária na região
de Lisboa", argumentou.

Atualmente, em cima da mesa estão três hipóteses: aeroporto Humberto Delgado (principal), com o
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aeroporto do Montijo (complementar); aeroporto do Montijo (principal), com o aeroporto Humberto
Delgado (complementar) e uma infraestrutura localizada no Campo de Tiro de Alcochete.

Este processo está a ser levado por quatro consórcios, resultantes das 14 entidades inicialmente
concorrentes.
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EXPRESSO

31/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 9636

REACH: 85612

Lisboa eleita a segunda melhor cidade do mundo para “turismo
de cinco estrelas”. Discotecas e experiências têm nota mais alta
Indicadores de “vida noturna” ou “coisas para fazer” foram os mais pontuados na capital
portuguesa, segundo um estudo que avaliou à lupa cidades internacionais em função da
sua oferta ‘premium’

Lisboa ficou posicionada em segundo lugar a nível mundial como destino turistico, de acordo com um
estudo realizado com um critério específico: a pontuação da oferta “de cinco estrelas” em cada cidade, a
nível de hotéis, restaurantes, saídas noturnas ou “coisas para fazer”. Atenas ficou em primeiro lugar
neste ‘ranking’ assente na avaliação dos viajantes, e que foi avançado pela Money.co.uk, site financeiro
comparativo de preços com sede no Reino Unido.

A capital portuguesa foi classificada como tendo 15,8% da sua oferta turística geral com pontuação
máxima dos viajantes (média que inclui hotéis, restaurantes com estrela Michelin, atrações ou vida
noturna), só ultrapassada por Atenas, que atingiu uma taxa 19,7%.

Os indicadores mais valorizados em Lisboa foram as atrações, designadas no estudo como “coisas a
fazer”, com 40% da oferta de experiências na cidade avaliada pelos turistas como sendo “de cinco
estrelas”. Mais especificamente, 1636 atrações lisboetas, entre um total de 4094, tiveram a mais alta
classificação dos viajantes.

Em Atenas, apesar do número de ‘coisas para fazer’ ser quase metade comparativamente a Lisboa, a
taxa de oferta de cinco estrelas atingiu 44,1% (num total de 2245 atrações na cidade, 990 tiveram
pontuação máxima). Foi a única cidade a ultrapassar Lisboa neste campo, e por exemplo em
Amesterdão ou Veneza a taxa de experiências ‘premium’ ficou na casa dos 27%.

O segundo critério mais destacado em Lisboa neste ‘ranking’ foi a vida noturna, incluíndo bares e
discotecas. Entre as 330 atrações que prefazem a oferta da cidade, 78 tiveram pontuação máxima dos
turistas, o equivalente a 23,6% do total. Nos primeiros lugares desta lista surgem Los Angeles, com uma
taxa de 16,9%, e Atenas, com 11,8%.
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No ranking específico da animação noturna de “cinco estrelas”, Lisboa ficou em 6º lugar a nível mundial.
O campeão da lista é Rodes, na Grécia, com 37,2% da oferta considerada ‘top’, seguindo-se Atenas com
33,6%, Seul com 30,1%, Frankfurt com 23,7% - taxa que atingiu Taipé, capital da Tailândia.

Em relação aos hotéis, Lisboa ficou em 14º lugar a nível mundial. Segundo o estudo, entre um total de
1981 unidades na capital portuguesa, 74 hotéis de cinco estrelas são particularmente elogiados pelos
viajantes, o que equivale a 3,7% da oferta.

A nível de restaurantes com estrela Michelin, a taxa de Lisboa cifrou-se em 0,6%, não ficando a capital
portuguesa sequer no ‘top 25’. O campeão desta lista é Bruxelas, com 3683 restaurantes dos quais 115
com estrela Michelin (3,1% do total), seguindo-se Nova Iorque com 11415 restaurantes incluíndo 296
com esta distinção (numa taxa de 2,6%).

Na lista geral das cidades mais bem avaliadas pelos turistas em função da oferta total de “cinco estrelas”,
Atenas ficou em primeiro lugar, Lisboa em segundo e Florença em terceiro. Na quarta e quinta posição
ficaram Edinburgo e Honolulu, seguindo-se Rodes e Dublin. O ‘top 10’ das cidades-destino com oferta
‘premium’ mais elogiada pelos turistas é completada com Veneza, Praga e Amesterdão.
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Turismo espacial: capricho de bilionários, “democratização” do
espaço ou alavanca para a exploração?
A corrida dos bilionários ao espaço já começou. E se o investimento privado no espaço
pode fomentar o desenvolvimento da indústria, por “tomar riscos que o público não quer
tomar”, também há consequências ambientais. E a ideia de “democratização do

Nesta quinta-feira, quando os relógios portugueses marcarem as 13h20, e se tudo correr como
planeado, a Blue Origin vai voltar a lançar uma cápsula com passageiros ao espaço. Depois de, em Julho
de 2021, a empresa de Jeff Bezos ter posto seis turistas espaciais a ver o mundo de cima, nesta quinta-
feira a dose deverá ser repetida — mas, desta vez, o homem mais rico do mundo fica com os pés na
Terra (literalmente).

Os seis escolhidos para embarcar na New Shepard: Marty Allen, investidor e CEO de várias empresas,
Sharon Hagle, fundadora da associação SpaceKids Global, e o marido, Marc Hagle, CEO de uma
imobiliária, o empreendedor Jim Kitchen, George Nield, actual presidente da Commercial Space
Technologies, LLC, e Gary Lai, responsável pelo desenvolvimento do sistema da New Shepard, que vai
substituir o humorista Pete Davidson, convidado inicial, que acabou por ter de cancelar o compromisso.

O ano passado foi um momento de viragem na exploração espacial: também em Julho, a Virgin Galactic,
de Richard Branson, levou, durante uma viagem de 90 minutos, quatro passageiros ao espaço. Dez dias
depois, era a Blue Origin de Jeff Bezos que passava a linha onde acaba a atmosfera — mais rápido e um
pouco mais longe do que o anterior, já que não foi o primeiro a conseguir o feito.

Elon Musk lançou, em Setembro, um foguetão com turistas, que esteve em órbita durante três dias. O
empresário, que detém a Space X, tem investido milhões de dólares na descoberta do além-planeta.

“O que estamos a ver, mais do que turismo espacial, é investimento privado no espaço”, começa por
referir Joan Alabart, responsável pelas Relações Industriais e Projectos da Portugal Space. “Quer dizer
que as pessoas estão a ver oportunidades no espaço para fazer negócio, o que está a fazer com que
seja possível aceder a um espaço que antes só estava disponível para os governos”, continua.
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Esse investimento, acredita, era “necessário”, não só porque “o investimento dos privados está a tomar
riscos que o investimento público não quer tomar”, mas também porque se torna útil ao
desenvolvimento (e ao mercado): “As universidades podem querer colocar um pequeno satélite em
órbita para testar tecnologias e agora podem fazê-lo, porque o preço é muito mais razoável”, afiança
Joan.

“A Space X, por exemplo, resulta de um investimento privado com apoio público. Com muita vontade e
dinheiro privado desenvolveram-se lançadores muito mais económicos do que os que existiam. Os
privados trazem essa parte da inovação, mais acelerada, que o público não tem tendência em fazer”,
defende.

Mas com esse desenvolvimento, o espaço não só passou a “estar disponível” para indivíduos, como
parece ter deixado de ser apenas um local para exploração: nasceu o turismo espacial. Fala-se na
“democratização do espaço”, mas, para já, não é tão democrático assim. A Virgin Galactic, que prevê
começar a comercializar idas ao espaço ainda este ano, depois de completados todos os testes, deverá
vender bilhetes por 450 mil dólares. Já os da Blue Origin deverão começar nos 200 mil.

“Se isto irá evoluir no futuro? Se será acessível para o cidadão comum? Acho que ainda faltam muitos
anos para isso, mas é uma tendência que não vai voltar para trás. Os preços vão continuar a descer,
teremos novas tecnologias e cada vez mais pessoas vão poder aceder”, acredita Joan.

Mas e o impacto ambiental? O Falcon 9, da Space X, por exemplo, queima tanto combustível num único
lançamento como um carro médio durante 200 anos. O lançamento de um foguetão com quatro
passageiros produz cerca de 200 a 300 toneladas de dióxido de carbono — num voo de longo curso são
emitidas uma a três toneladas de dióxido de carbono por passageiro. E ainda que esta indústria seja mais
pequena do que a da aviação, segundo os cálculos que Eloise Marais, professora de Geografia Física na
University College London, explicou ao The Guardian, elas estão a aumentar 5,6% por ano.

Actualmente (e para já), o número de lançamentos de foguetões é residual. Em 2020, houve 114
tentativas de lançamentos orbitais, segundo a NASA; num dia, há em média 100 mil voos comerciais.
Mas as emissões dos foguetões são libertadas na atmosfera superior, o que significa que podem
prevalecer durante dois ou três anos. Eloise Marais aponta que até a água libertada nesta camada pode
ter impacto e provocar aquecimento. E além do dióxido de carbono, também o querosene e o metano
libertados podem provocar fuligem. A combinação destes elementos pode destruir a camada de ozono.

“Ainda que haja um grande número de impactos ambientais resultantes do lançamento de veículos para
o espaço, a diminuição da camada do ozono é a mais estudada e a preocupação imediata”, escreveu
Jessica Dallas, conselheira da Zew Zealand Space Agency num artigo de análise sobre as emissões
provocadas pela exploração do espaço.

“Obviamente [a exploração do espaço] tem de ser algo controlado”, afiança Joan. São precisas,
acredita, políticas de sustentabilidade nas actividades espaciais: “Não só durante o lançamento, mas
também na estrutura dos lançadores, bem como garantir que o espaço fica limpo, ou seja, que tudo o
que colocamos em órbita volta — algo que a Agência Espacial Europeia está a impor em todos os
projectos”, refere. E essas são normas que “eventualmente deverão ser impostas aos privados”.

Ainda assim, pesados os prós e os contras, Joan acredita que é importante “pensar noutra perspectiva”.
Quando apanhamos um voo e viajamos para o outro lado do mundo, “também estamos a poluir” — e
ainda assim continuamos a fazê-lo. “Tudo o que fazemos deve ser sustentável, mas temos de fazer
esta reflexão — e acredito que isto traz muitos benefícios”, diz. “Da mesma forma que quando viajamos
para outros países abrimos a mente e percebemos que há outras formas de viver, o turismo espacial
pode trazer-nos esta visão de que a Terra é uma. E é frágil.”
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A subida do preço dos combustíveis e das matérias-primas está a
ter também efeito nos preços dos hotéis
Há empresários que já foram obrigados a reajustar as tarifas

entretanto, veio a subida do preço dos combustíveis e das matérias-primas está a ter também efeito
nos preços dos hotéis, há empresários que já foram obrigados a reajustar as tarifas em ano que se
espera seja de retoma. Os clientes vão chegando às unidades hoteleiras no Algarve, mas com a crise
energética, os empresários têm uma jogada difícil pela frente também nos hotéis, o aumento dos preços
já está a acontecer nas mais diversas atividades turísticas. Há alguns serviços como se passam
situações em que os clientes adquirem aqui diretamente sim, efetivamente já já fizemos, ajuste na
ordem dos três a quatro por cento como alguns serviços da. De bebida também desde Janeiro com os
aumentos dos salários. O termos que contratar e termos que pagar mais pela própria mão de obra e
todo o aumento da matéria-prima fez com que tivéssemos que se reajustar assumindo o custo, porque
não queremos aumentar preço e perder clientes. Em Albufeira, por exemplo, que tem vindo a concentrar
o maior número de dormidas os contratos celebrados com operadores turísticos não podem. Evaporar-
se não se pode agora com contratos assinados algum tempo atrás, mudar esses contratos de um dia
para o outro, onde se pode mexer, mas, mesmo assim, nós temos sido muito é um pouco no preço da
alimentação, um ligeiro acerto e nos preços online que nós recebemos da parte dos fornecedores, cada
vez comunicam connosco, recebemos mais uma indicação a este preço aumentou este preço vai
aumentar. No ano em que se esperava o brinde da retoma há ainda incerteza. O que nos preocupa
muito principalmente na região do Algarve e que as o o transporte aéreo fique completamente
incomportável de se pagar e que os clientes não cheguem a nós. Para já a inflação dos preços não se
reflete na procura onde a ocupação para a Páscoa ronda os sessenta e cinco por cento.
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A atividade turística continua a subir
O turismo está a recuperar das quebras durante a pandemia

É um bom indicador a atividade turística continua a subir em Fevereiro, este setor registou cerca de um
milhão e duzentos mil hóspedes e cerca de três milhões de dormidas só no segundo mês deste ano, os
níveis ainda estão abaixo dos registados em Fevereiro de dois mil e vinte antes da pandemia, mas são
superiores ao mesmo mês do ano passado, o turismo está a recuperar das quebras durante a pandemia,
em Fevereiro, trinta e seis por cento dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados
ou não registaram movimento de hóspedes. E,
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