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Algarve. Páscoa com cheiro a mar, sol e lotação quase esgotada
Bom tempo e fim de semana prolongado são a junção perfeita para rumar ao Algarve.
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Algarve. Páscoa com cheiro a mar, sol e lotação quase esgotada
Bom tempo e fim de semana prolongado são a junção perfeita para rumar ao Algarve.
Mas, além da Páscoa, a próxima semana conta também com um fim de semana
prolongado. No país, as outras regiões também contam com boas taxas de ocupação.

Os mais novos, já se sabe, aproveitam a Páscoa para as suas viagens de finalistas e optam por Espanha,
embora, por vezes, com resultados trágicos (ver pág. 4). Mas nem sempre foi assim: há uma década os
estudantes portugueses invadiam o Algarve nas férias da Páscoa e zonas como Albufeira registavam
encontros insólitos, quando os mais jovens abandonavam as discotecas já em pleno dia e se cruzavam
com os mais velhos a caminho das praias ou nos seus passeios pelas ruas algarvias.

Sem jovens na idade da rebeldia, o Sul do país é agora conquistado, nesta altura do ano, por famílias e
estrangeiros, dando um cheiro a Verão antecipado. Os indicadores são bons e há quem diga que os
números se aproximam dos de 2019, antes da pandemia fazer estragos e nos obrigar a ficar fechados.

E nem a crise anunciada, devido ao aumento dos preços, parece ter inibido os portugueses de saírem
das suas casas e rumarem a outras paragens nacionais. Os hoteleiros de Norte a Sul do país esperam,
pelo menos, 60% de lotação e muitos acreditam que haverá, pelo menos, um dia em que a lotação
estará mesmo esgotada. Com o bom tempo anunciado a partir de sexta-feira, o Algarve vai encher-se
de turistas nacionais, de espanhóis, que já inundam os centros comerciais – até pela chuva que se tem
feito sentir – e de cidadãos do Reino Unido.

E muitos dos portugueses deverão aproveitar o feriado do 25 de Abril para prolongarem as suas estadias
por mais uma semana. “Ainda por cima, haverá Grande Prémio de MotoGP em Portimão, de 22 a 24 de
abril, o que fará que aqueles que têm casa no Algarve, e que são amantes das duas rodas, prolonguem a
sua estadia”, como explica ao i um hoteleiro algarvio. Mesmo que não fiquem já a semana toda, é certo
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que muitos voltarão para o fim de semana prolongado.

Sabida a apetência dos portugueses por boa comida é natural que muitos se tenham já preocupado em
fazer a reserva nos seus restaurantes preferidos. “A partir de hoje e até domingo tenho o restaurante
praticamente esgotado”, diz ao i, João Lourenço, proprietário do Paixa, em Vale de Lobo. “Até sexta-
feira são mais os turistas estrangeiros, muitos dos quais residentes no Algarve, mas a partir de sexta-
feira os portugueses chegam em força”, acrescenta.

Os indicadores são bastante positivos, como mostram as perspetivas da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA). O nível de reservas para a Páscoa é de 63%,
“sensivelmente o mesmo valor que o verificado em 2019”, diz a associação, acrescentando que a
estadia média prevista é de 3,9 noites.

A AHETA avança ainda que, até à semana passada, cerca de 50% das reservas são de portugueses,
seguidas pelas reservas do Reino Unido e da Espanha, detalhando ainda não haver registo do impacto da
inflação no aumento dos preços no alojamento nem em quebra de reservas.

E finaliza que, em média, há uma expectativa de um aumento nas ocupações de 3% face ao verão de
2019.

Com base nestes dados, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, chegou a adiantar ao
Nascer do SOL que a região “prevê uma afluência muito semelhante àquela que tão bem conhecíamos
no período pré-pandemia”. E detalha: “O nível de reservas para o período da Páscoa é sensivelmente o
mesmo que o verificado em 2019. Estamos a falar de taxas de médias de ocupação na ordem dos 65%,
com várias unidades a registarem mesmo valores superiores a 90% no fim de semana de 15 a 17 de
abril, e estada média a rondar os quatro dias, com os mercados nacional, espanhol e britânico a
dominarem grande parte da procura”, assinalando também “a elevada procura de golfistas para o
período de março a maio”.

João Fernandes lembra ainda as mais de duas centenas de acontecimentos que se realizam na região no
mês de abril, desde o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, ao Festival de Caminhadas do Ameixial ou
a Festa das Tochas Floridas.

Para todos os gostos e carteiras

E é possível encontrar hotéis para todos os gostos e, claro, para todas as carteiras, dependendo sempre
do luxo que se quiser usufruir. Uma breve pesquisa pelo Booking com check in na quinta-feira e check
out no domingo para dois adultos e uma criança permite perceber que já há hotéis sem disponibilidade
para um fim de semana prolongado como é o caso do Conrad. Ainda assim, há outras hipóteses.

Neste período de tempo, o Real Bellavista Hotel & SPA (Albufeira), terá um custo de 465 euros enquanto
estas três noites no Vila Luz (Praia da Luz), custarão cerca de 532 euros. Já no Morgado Golf & Country
Club (Portimão), o preço ronda os 749 euros, enquanto em Vilamoura Garden Hotel, custará 669 euros.
Ofertas com valores mais elevados podem ser encontradas no 3HB Guarana (Olhos D’Água, Albufeira)
por 1067 euros ou no EPIC SANA Algarve Hotel (Albufeira), por 2190 euros.

E, com o aumento dos preços dos combustíveis e com as corridas às bombas, não precisa de ter medo
que o combustível acabe. Fonte do setor disse ao i que, uma vez que se espera um “consumo brutal”,
estradas como a A23, A2 ou A1 vão ver o stock de combustíveis preenchido.

Se as perspetivas já são boas para o fim de semana da Páscoa, segue-se depois um fim de semana
prolongado com o feriado do 25 de Abril a calhar a uma segunda-feira.

País no mesmo rumo

E, se o Algarve conta com boas perspetivas, o mesmo acontece um pouco por todo o país. Em termos
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gerais, ao Nascer do SOL, a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) mostra-se expectante para
esta data. “Segundo os dados que a CTP tem tido acesso, o período da Páscoa prevê-se ser positivo
para a atividade turística e será sem dúvida o melhor período de férias de Páscoa desde 2019, ainda que
longe dos números do último ano antes da pandemia e que foi o melhor ano de sempre do Turismo em
Portugal”, diz o presidente Francisco Calheiros. Em Lisboa, as notícias são boas e “tudo indica que a
Páscoa deste ano será seguramente melhor do que os dois últimos anos, períodos pautados pelo
confinamento ou por grandes restrições de viagens devido à pandemia”, disse Vítor Costa, diretor-geral
da Associação Turismo de Lisboa e presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa.

O mesmo acontece ao centro onde, em média, os empreendimentos turísticos da região estão com
reservas de quase 60% para o dia 15 e de cerca de 50% para o dia 16, revela Pedro Machado,
presidente do Turismo do Centro. E há regiões como Fátima que estão lotadas.

No Alentejo, os números deverão chegar aos de 2019, diz Vítor Silva, presidente do Turismo do
Alentejo.

E o presidente do Turismo Porto e Norte, Luís Pedro Martins, revela que as reservas estão já em toda a
região entre 80% a 85% “e esperamos que ainda possam subir com as marcações de última hora”.
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Turismo anima Páscoa, mas deixa dúvida para o verão
Preços das estadias já subiram entre 5% e 10%, mas, para já, este aumento não afastou
os turistas dos hotéis.
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“Uma guerra é uma tragédia e tem sempre efeitos no turismo”
A guerra na Ucrânia não é tão devastadora para o turismo português como para outros
destinos concorrentes, mas o mercado vai reduzir-se, antecipa José Theotônio.
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“Setor tem desafios que terão consequências no ritmo da
retoma”
O presidente da Confederação do T urismo de Portugal (CPT ), Francisco Calheiros, prevê
verão “muito positivo”, com a Páscoa como prelúdio, embora longe dos níveis pré-
pandemia. Retoma à vista 56 em 2023.
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O setor do turismo prevê uma Páscoa lucrativa
O setor do turismo prevê uma Páscoa lucrativa

O setor do turismo prevê uma Páscoa lucrativa
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Aeroportos nacionais lideram recuperação na Europa
Os aeroportos portugueses estavam em fevereiro a 25,4% de atingir o número de
passageiros que tiveram no mesmo mês de 2019, o melhor desempenho entre os países
europeus.
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Ainda o filme do SEF
Por: Joana Petiz
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Ryanair pede à CEO da TAP que explique ″declarações ridículas″
sobre as low-cost
A CEO da T AP disse que o crescimento das low-cost não beneficia a economia. Michael
O"Leary acusa a gestora e pede explicações.

Michael O"Leary, CEO da Ryanair, acusa a presidente executiva da TAP de ter proferido "declarações
ridículas" sobre o impacto negativo das transportadoras low-cost na economia e pede esclarecimentos à
gestora, acusando-a de "perceber menos de economia do que de gerir uma companhia rentável".

"Existe uma limitação de capacidade do aeroporto [de Lisboa] e o país beneficiaria com o aumento do
gasto por passageiro. Para nós, claro que a pressão da concorrência ponto a ponto é maior com as
companhias aéreas de baixo custo. Mas acho que não haver um aumento das low-cost poderá beneficiar
a economia em geral.", disse Christine Ourmières-Widener ao Jornal de Negócios, esta terça-feira, 12.

Na entrevista, a CEO da TAP atesta que não escolheria uma companhia low-cost para ficar os slots da
TAP, que estão agora em concurso no seguimento do plano de reestrutuação de que a empresa está a
ser alvo por Bruxelas.

O"Leary não viu com bons olhos os argumentos de Ourmières e assegura que as baixas tarifas
praticadas pela irlandesa estão a impulsionar o crescimento e a ajudar à recuperação pós-COVID no
Porto, em Faro, no Funchal e em Ponta Delgada.

"A CEO da TAP parece acreditar que a economia portuguesa estaria melhor a desperdiçar três mil milhões
de euros em auxílios estatais. (...) A Ryanair acredita que o reembolso de 300 euros a cada cidadão
português teria sido um melhor uso do dinheiro dos contribuintes do que na companhia de tarifas altas
que tem prejuízos de milhões", apontou o CEO da Ryanair, em comunicado.

Michael O"Leary disse ainda que iria oferecer à presidente-executiva da TAP um voo na Ryanair se "ela
conseguir explicar de que forma é que as tarifas baixas podem prejudicar a economia ou Lisboa".

"A CEO da TAP deve explicar porque é que está a receber três mil milhões de euros em ajudas mas
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oferece ainda menos voos, tarifas mais altas e bloqueia slots na Portela, apenas para bloquear a
concorrência e limitar a recuperação da economia portuguesa", acrescentou.
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Turismo Centro de Portugal cria rede de parceiros para aposta no
Turismo Industrial
Momento foi assinalado pela assinatura da Declaração de Compromisso entre a T urismo
Centro de Portugal, municípios e outros parceiros tendo em vista a futura Rede
Portuguesa do Turismo Industrial.

A aposta no Turismo Industrial permitirá combater a sazonalidade, alavancar estadias mais prolongadas
e promover a coesão territorial, defendeu esta terça-feira o presidente do Turismo Centro de Portugal.

"O Turismo Industrial é um produto turístico fundamental para a região, uma vez que está disponível 365
dias por ano e promove a coesão territorial", disse esta terça-feira Pedro Machado, presidente do
Turismo Centro de Portugal, no Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento (Santarém), local onde
foi constituída formalmente a rede de parceiros do Turismo Industrial da região Centro de Portugal.

O momento foi assinalado pela assinatura da Declaração de Compromisso entre a Turismo Centro de
Portugal, municípios e outros parceiros, nomeadamente empresas, tendo em vista a futura Rede
Portuguesa do Turismo Industrial, desenvolvida a nível nacional.

"A estruturação do produto turístico Turismo Industrial é uma receita para sermos mais atrativos e mais
competitivos, mas também para podermos alavancar o crescimento de uma indústria fundamental na
nossa região", disse Pedro Machado, para quem este "é um produto turístico com características únicas"
já que está disponível todo o ano.

Tal facto, sublinhou, permitirá "alavancar estadias mais prolongadas e combater a sazonalidade", sendo
ainda um produto que "promove a coesão territorial", no sentido em que "potencia também destinos de
baixa densidade" populacional.

"Portugal, e a região Centro em particular, ainda trabalha no sentido de mitigar dois dos nossos
constrangimentos, a estadia média e uma forte sazonalidade, e este é um produto que permite
combater quer a baixa estadia média, quer a sazonalidade", afirmou o presidente do Turismo Centro de
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Portugal.

Pedro Machado salientou ainda que a ideia de se poder "construir um produto turístico que está presente
o ano inteiro e que permite alavancar estadias mais prolongadas, reforça depois a relação quer com o
alojamento, quer com a restauração, quer com a economia local, quer com os serviços", entre outros.

A cerimónia da assinatura da Declaração de Compromisso contou ainda com intervenções de Manuel
Cabral, presidente da Fundação do Museu Nacional Ferroviário, de Jorge Faria, presidente do município
do Entroncamento, e de Teresa Ferreira, diretora do Departamento de Dinamização da Oferta e dos
Recursos do Turismo de Portugal, que elogiou a ideia e lembrou "os primeiros passos" do novo produto.

"O grupo dinamizador do novo produto turístico, que é o Turismo Industrial, junta o Turismo de Portugal,
as cinco entidades regionais de Turismo, a Madeira e os Açores, alguns municípios e alguns parceiros
privados, como é o caso da Vista Alegre e da New Hand Lab. Juntos, temos feito um enorme esforço no
trabalho de estruturação de um produto turístico à escala nacional. Agora estamos em modo de
celebração, pois começamos a ver os seus frutos", afirmou.

Na Declaração de Compromisso assinada esta terça-feira é referido, entre vários pontos, o empenho das
partes na implementação das boas práticas e critérios de conformidade associados aos serviços de
Turismo Industrial, de acordo com um Guia de Boas Práticas, estipula-se a participação conjunta em
iniciativas para a sua promoção e confirma-se que o Turismo Centro de Portugal, os parceiros e os
municípios disponibilizarão informação atualizada sobre a oferta de Turismo Industrial nos respetivos
'websites'.

Assinaram a Declaração de Compromisso os municípios de Abrantes, Cantanhede, Entroncamento,
Marinha Grande, Porto de Mós, Seia, Sever do Vouga e Tomar, a par de cerca de duas dezenas de
parceiros, como o Museu Metalúrgica Duarte Ferreira, em Tramagal (Abrantes), o Museu Nacional
Ferroviário, no Entroncamento, o Núcleo Museológico da Central Elétrica de Tomar, o Núcleo
Museológico da Fundição Tomarense, o Museu e Fábrica da Vista Alegre, em ílhavo, e o Museu do Vidro,
na Marinha Grande, entre outros.

O Turismo Centro de Portugal é a entidade que estrutura e promove o turismo na Região Centro do país,
abrangendo 100 municípios.
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O desinvestimento da TAP na região Norte
O desinvestimento da TAP na região Norte

O desinvestimento da TAP na região Norte
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