
JORNAL DE NEGÓCIOS

07/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 7010

REACH: 3700

“Escalada de preços pode ameaçar o verão”
O aumento dos combustíveis está “um disparate” e o preço das viagens aéreas pode
“disparar". Cenário “preocupante" para o presidente do Vila Galé, que teme menos
turistas no verão. As tarifas dos hotéis também não devem escapar a subidas.
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PUBLITURIS

07/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 2960

REACH: -1

Reforçar a Regionalização do turismo
Por: João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve
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JORNAL DO ALGARVE

07/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 840

REACH: -1

Património algarvio distinguido nos Prémios Cinco Estrelas
Regiões 2022
Já são conhecidos os vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões 2022.
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SUL INFORMAÇÃO

07/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 690

REACH: -1

Algarve tem reservas para a Páscoa ao nível pré-pandemia
Segundo a AHET A, o nível de reservas situa-se nos 63%, apenas menos 1% do que em
2019

O nível de reservas para a Páscoa no Algarve está em linha com o registado em 2019, ainda antes da
pandemia eclodir, anunciou esta quarta-feira, 6 de Abril, a Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA).

Segundo a AHETA, o nível de reservas situa-se nos 63%, apenas menos 1% do que em 2019, e a
estádia média prevista é de 3,9 noites.

«Neste momento, cerca de 50% das reservas são de portugueses, seguidas pelas reservas do Reino
Unido e da Espanha», acrescenta a AHETA.

Ainda assim, regista-se «um aumento no número de cancelamentos face a 2019» que a AHETA explica,
«provavelmente, devido à mudança do mix na origem das reservas: mais clientes diretos, menos
operadores tradicionais, mais plataformas de reservas sem penalização de cancelamento».

De acordo com esta associação, «ainda não há registo do impacto da inflação no aumento dos preços
no alojamento nem em quebra de reservas».

Em relação a Março deste ano, a taxa de ocupação por quarto foi de 45,6%, «abaixo do valor registado
em 2019 (-11,7%)» e próximo do de 2015.

Os principais mercados foram o britânico, com 31,3% das dormidas, seguido pelo nacional (14,5%),
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alemão (11,9%) e holandês (10,7%).

Se compararmos com Março de 2021, mês em que Portugal estava em confinamento, a ocupação
média subiu 765%.

Em média, segundo a AHETA, «há uma expetativa de um aumento nas ocupações de 3% face ao Verão
de 2019».
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CORREIO DE LAGOS

06/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

Turismo no Algarve em Março de 2022 e perspectivas para a
Páscoa
RESUMO DA EVOLUÇÃO EM MARÇO DE 2022 (dados provisórios)

RESUMO DA EVOLUÇÃO EM MARÇO DE 2022

(dados provisórios)

Relativamente a 2019, o mês de Março de 2022 apresentou as seguintes variações nas unidades de
alojamento do Algarve:

A taxa de ocupação quarto foi 45,6%, 6,1p.p. (pontos percentuais) abaixo do valor registado em
2019 (-11,7%) e próximo do registado em 2015.
Comparativamente a 2021, a ocupação média subiu 40,4p.p. (+765%).
Os principais mercados foram o britânico, com 31,3% das dormidas, seguido pelo nacional
(14,5%), alemão (11,9%) e holandês (10,7%).
De notar que o Carnaval este ano foi no dia 1 de Março e em 2019 no dia 5.

(Imagem 1)

Perspectivas para a Páscoa:

O nível de reservas para a Páscoa é de 63% (±3p.p.), sensivelmente o mesmo valor que o
verificado em 2019 (-1%, ±3p.p.).
A estadia média prevista é de 3,9 noites.
Regista-se um aumento no número de cancelamentos face a 2019 (provavelmente devido à
mudança do mix na origem das reservas: mais clientes directos, menos operadores tradicionais,
mais plataformas de reservas sem penalização de cancelamento).
Neste momento, cerca de 50% das reservas são de Portugueses, seguidas pelas reservas do Reino
Unido e da Espanha.
Ainda não há registo do impacto da inflacção no aumento dos preços no alojamento nem em
quebra de reservas.
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Em média, há uma expetativa de um aumento nas ocupações de 3% face ao verão de 2019.
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JORNAL I

07/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Algarve. Ocupação média dispara 765% face a 2021
A taxa de ocupação quarto no Algarve, em março, foi 45,6%, 6,1p.p. (pontos
percentuais) abaixo do valor registado em 2019, anunciou a AHETA
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ALGARVE RESIDENT

07/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • COVER STORY

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve hotels hope Easter will turn page on pandemic
An “impressive” number of bookings for the Easter holiday season has the Algarve
tourism sector hoping it Will finally turn the page on two years of pandemic hardship
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ALGARVE RESIDENT

07/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve woos golf operators to work remotely in region
T he Algarve T ourism Association (AT A) is inviting international golf operators to move
temporarily to the Algarve
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ALGARVE RESIDENT

07/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • COMMUNITY

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve to host over 200 events in April
T he MotoGP Grand Prix of Portugal, the Walking Festival Ameixial and São Brás de
Alportel’s Easter Flower torch festival ‘Festa das T ochas Floridas’ are among the
highlights of the Algarve’s cultural calendar for April
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VISÃO

07/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 34

PROGRAMA • PONTOS DE

PARAGEM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • LUÍSA OLIVEIRA

FAV: 4

AVE: € 3615

REACH: 33100

Com sabor a mar
Na zona de Sagres, a paz cultiva-se na contemplação do oceano. Com a ajuda de uma
mão-cheia de percebes da Costa Vicentina, atinge-se o nirvana
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NEWSAVIA

06/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Avião da Sevenair volta a Vila Real a partir de sexta-feira, dia 8
de abril
A rota área regular que atravessa Portugal, desde Bragança a Portimão, volta a fazer
escala na cidade de Vila Real a partir de sexta-feira, dia 8 de abril, depois da pista do
aeródromo municipal te…

A rota área regular que atravessa Portugal, desde Bragança a Portimão, volta a fazer escala na cidade de
Vila Real a partir de sexta-feira, dia 8 de abril, depois da pista do aeródromo municipal ter fechado aos
aviões em 2019, anunciou a autarquia local.

Rui Santos, presidente da Câmara de Vila Real, disse que “está tudo preparado” para a reativação da
ligação aérea Bragança-Vila Real-Viseu-Cascais-Portimão a partir de sexta-feira, “depois de um longo
calvário” e de um “enorme investimento”.

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

Em consequência do encerramento da pista aos aviões, já que os helicópteros continuaram a poder
aterrar, Vila Real deixou de ser paragem nesta rota aérea que liga Bragança a Portimão (cidade algarvia a
cerca de 66 quilómetros de Faro).

“Esta carreira aérea é viável com Vila Real, sem Vila Real a sua frequência diminui em mais de 40%. É
muito importante ter esta linha área que liga o norte ao sul do país. Continuo a dizer que é pena não
aterrar no aeroporto Humberto Delgado e aterrar em Tires, mas é melhor ter esta carreira do que não
ter nenhuma”, afirmou Rui Santos.

O autarca disse que a “carreira área esteve fechada durante muito tempo”, em Vila Real, e que isto “não
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foi uma catástrofe para a região porque o tempo em que esteve encerrada coincidiu com a pandemia de
covid-19”.

“E, como se sabe, com a covid-19, as linhas aéreas tiveram uma frequência muito reduzida. Eu diria que
no meio deste azar todo, se houvesse um momento para escolher a interrupção da linha área tinha sido
este momento”, frisou.

E, segundo afirmou, esta retoma irá “facilitar a vida àqueles que, tendo que se dirigir ao sul do país,
Lisboa ou Portimão e vice-versa, o possam fazer com mais comodidade e rapidez”.

Segundo dados da Sevenair, empresa concessionária da ligação aérea, em 2018 esta carreira
transportou 13.446 passageiros, 11.561 passageiros em 2019 (Vila Real funcionou até junho deste
ano), 6.493 em 2020 e, em 2021, 7.973.

Vila Real está, de acordo com a empresa, “normalmente entre a segunda e a terceira posição em termos
de total de passageiros, rivalizando com Portimão, sendo Cascais o local de maior origem/destino”.

Somando origem/destino, a cidade transmontana representa “cerca de 25% do total” de passageiros
transportados na linha regional.

“Esta cidade é a porta de entrada para quem pretende visitar o Douro, tem uma universidade
importante, fatores que fazem com que o tráfego seja relevante”, salientou a Sevenair à agência de
notícias ‘Lusa’.

Rui Santos destacou ainda a importância do aeródromo municipal para a operação de pequenos aviões e
para a Proteção Civil, que, segundo adiantou, vai recolocar os aviões de combate a incêndios nesta
infraestrutura.

No aeródromo decorrem as obras de construção do Centro de Proteção Civil, de uma nova aerogare e
ligação à pista, num investimento de mais de 2,5 milhões de euros.

É a partir de Vila Real que, segundo apontou, serão coordenadas todas as operações terrestres e aéreas
da Proteção Civil para a região Norte.

O Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Norte está sediado nesta cidade, estando a ser
facultadas instalações provisórias no antigo edifício do ex-Governo Civil.

A autarquia explicou que, logo em 2019, procurou averiguar as causas do abatimento da pista, “tendo
sido verificado que lençóis de água subterrâneos haviam arrastado parte do solo que sustentava a pista”.

Acrescentou que, “após testes complexos especializados, constatou-se que o problema era muito vasto,
obrigando à intervenção na quase totalidade da pista, tornando-a efetivamente numa nova pista.

Este processo foi demorado, envolveu um concurso público para a obra que ficou deserto, vários
pareceres das entidades de aviação civil e a necessidade de o município assegurar a totalidade do
financiamento.
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