
POSTAL

22/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

O Algarve pode ter mais turismo devido à guerra?
A pandemia de covid-19 provocou a recessão económica "mais curta e violenta de que há
memória" em Portuga
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JORNAL I

22/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 5685

REACH: 14000

O Turismo voltou em força
Por: António Miguel Pina
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EXPRESSO

22/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Lá vamos, condecorando e rindo
Por: Miguel Sousa Tavares
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EXPRESSO

22/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 40

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2555

REACH: 58000

Supremo não assusta Alojamento Local
Para a Associação de Alojamento Local, “a conflitualidade real no sector é menor do que
a mediática”
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EXPRESSO

22/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4889

REACH: 58000

Fugir aos porcos
Por: João Vieira Pereira
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PÚBLICO

22/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Governo está “a analisar” impacto do acórdão sobre alojamento
local
Acórdão do Supremo T ribunal de Justiça deverá travar novas licenças e poderá levar a
um aumento de oferta clandestina de alojamento temporário
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JORNAL ECONÓMICO

22/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 30000

Agências de viagens contra criação de taxas de turismo nos
Açores
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e T urismo considera que na atual
conjuntura económica a taxa turística penaliza a competitividade do destino.

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) mostrou-se contra a criação de
taxas de turismo nos Açores, referindo que se trata de um agravamento dos custos de contexto da
atividade turística, acrescentando que na atual conjuntura económica acaba por penalizar a
competitividade do destino.

“A criação de taxas de turismo nos Açores, a incidir sobre o alojamento e os passageiros dos cruzeiros,
que está enquadrada no projeto de diploma aprovado na generalidade no parlamento regional, merece
da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) oposição nos moldes e pelo
momento em que foi apresentada”, indicou.

Para a associação, esta taxa constitui “um agravamento dos custos de contexto da atividade turística
que, particularmente na atual conjuntura económica, penaliza a competitividade do destino”.

Além disso, defendeu, “a implementação de uma taxa uniforme para o conjunto de ilhas que compõem o
arquipélago dos Açores, trata de modo igual o que é diferente, com todas as desvantagens que daí
advêm”.

Para a APAVT, “a fixação de um valor mínimo para a taxa de alojamento, deixando ao critério de cada
uma das autarquias o valor a aplicar, constitui uma imprevisibilidade que não pode existir na atividade
turística e que constituirá, certamente, mais um constrangimento ao desenvolvimento do turismo na
Região”, acrescentando que “se deixa espaço a que a voracidade das autarquias provoque a criação de
taxas turísticas de valor que acarrete problemas ao nível da competitividade do destino”.

“Tendo em conta a importância do Turismo enquanto setor crucial para a retoma e o desenvolvimento
da economia nacional, com forte impacto a nível local, a criação destas taxas é absolutamente
desajustada deste desígnio, pelo que a APAVT entende que se deve apelar ao bom senso das autarquias,
coartando esta medida à nascença”, apelou a associação.
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JORNAL ECONÓMICO

22/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 30000

Associação de Alojamento Local dos Açores "perplexa" com taxa
turística regional
A associação alerta que "a aplicação precoce desta taxa servirá de filtro inibidor" e será
"um propiciador de rendimentos ao setor público, algo que já hoje acontece com os
inúmeros impostos diretos e indiretos que temos de pagar".

A Associação de Alojamento Local dos Açores (ALA) disse hoje estar “perplexa e revoltada” com a
aprovação de uma taxa turística regional, considerando que esta “não tem fundamento” e vai “incentivar
a saída do mercado” de proprietários.

“Recebemos com perplexidade a notícia da aprovação na generalidade do diploma de aplicação da taxa
turística nos Açores. As ondas de choque deram-se logo após a aprovação, com inúmeros empresários
e trabalhadores independentes do Alojamento Local a mostrarem a sua revolta e indignação pelo
sucedido”, lê-se num comunicado da ALA enviado à agência Lusa.

O parlamento dos Açores aprovou na quarta-feira, na generalidade, uma proposta da autoria do PAN,
que introduz uma taxa turística regional, tendo a secretária regional do Turismo, Berta Cabral,
considerado que “esta não é a oportunidade”.

A Associação, presidida por Rui Correia, considera que a aprovação “com base nos critérios de
sustentabilidade e controlo dos fluxos turísticos não têm fundamento”.

“Todos os estudos apontam” que a região autónoma ainda está “longe de uma pressão desmedida e
incontrolável”, observa.

A ALA aponta para os impactos que a medida vai ter naquele tipo de alojamento com “características de
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pequenas e micro-unidades”.

Para o Alojamento Local nos Açores, “a aplicação precoce desta taxa servirá de filtro inibidor” e será “um
propiciador de rendimentos ao setor público, algo que já hoje acontece com os inúmeros impostos
diretos e indiretos que temos de pagar”.

Segundo a ALA, a aplicação desta taxa “fará com que centenas de proprietários de Alojamento Local
tenham um trabalho extra de gerir estas cobranças, num processo moroso e burocrático, incentivando
assim à saída do mercado ou mesmo à economia paralela”.

A ALA alerta que “todas as ilhas sentirão o impacto da taxa”, mas “as de menor dimensão, onde o
turismo é fundamental para a fixação de pessoas e captação de investimento, poderão ser ainda mais
afetadas”.

A taxa turística terá ainda “efeitos colaterais”, nomeadamente nos “restaurantes, ‘rent-a-car’,
lavandarias, empresas de gestão, contabilidade, limpeza”, aponta a Associação.

“O turismo dos Açores está numa fase inicial, somos um destino que ainda carece de afirmação e
notabilidade, ainda sentimos as dificuldades económicas que a pandemia nos deixou e as crises
internacionais, daí que a criação de mais uma taxa desta natureza poderá impor uma desaceleração
neste crescimento e possivelmente a destruição de boas sinergias que estavam a ser criadas pelos
empresários e trabalhadores independentes do Alojamento Local”, lê-se no comunicado assinado por Rui
Correia.

Para o Alojamento Local nos Açores a introdução desta taxa “é uma ação de flagelação e castração,
com particular incidência no AL”.
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JORNAL ECONÓMICO

22/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

AHRESP considera taxa turística nos Açores um "erro estratégico"
O parlamento dos Açores aprovou, na generalidade, uma proposta da autoria do PAN,
que introduz uma taxa turística regional, tendo a secretária regional do T urismo, Berta
Cabral, considerado que "esta não é a oportunidade".

A delegação regional da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), num
comunicado enviado à agência Lusa, expressou a sua “discordância” quanto à criação daquela taxa
regional, aprovada na generalidade na quarta-feira no parlamento açoriano, sob proposta do PAN.

A AHRESP critica a “inoportunidade” da iniciativa na “presente conjuntura”, considerando um “erro
estratégico a implementação da taxa turística nos Açores”, que vai implicar “mais custos, diretos e
indiretos, para os turistas e para as empresas”.

“As empresas estão hoje muito fragilizadas financeiramente, fruto de dois anos de perdas sucessivas
devido à Covid-19. Quando se começava a perspetivar uma recuperação, somos confrontados com
uma escalada de preços e da inflação, agravada pelo recente conflito Rússia/Ucrânia”, acrescenta.

Para a associação, o conflito na Ucrânia “compromete a já débil situação” das empresas e a “viabilidade
do negócio e dos postos de trabalho” no setor do turismo.

A AHRESP evoca um inquérito realizado pela associação em janeiro de 2022 que “revelou que cerca de
40% dos inquiridos do alojamento turístico não ia suportar ou tinha dúvidas sobre se conseguia suportar
os seus encargos”.

Nesse inquérito, 45,7 % dos empresários daqueles alojamentos admitia avançar para a insolvência caso
não conseguisse “fazer face aos seus encargos”.
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“Uma medida como a que agora se aprovou na generalidade e que não deixa de nos surpreender, é
assim, de todo, desaconselhada, tendo como efeito certo o degradar da situação económica das
empresas, com todos os inconvenientes que daí advém para a economia regional e mesmo para os
Açores enquanto destino turístico”, alerta a AHRESP.

A delegação regional, liderada por Cláudia Chaves, defende que “criar encargos para os turistas” vai ter
“reflexos negativos nos negócios”, uma vez que vai causar “menor procura” e mais “encargos
burocráticos”.

A AHRESP assinala ainda que a taxa é de “duvidosa constitucionalidade”, uma vez que não tem um
“caráter sinalagmático” (bilateral), devendo ser considerada um “imposto e não uma taxa”.

“Neste caso estamos perante uma inconstitucionalidade orgânica, visto que a criação de impostos é da
competência legislativa reservada da Assembleia da República”, assinala a associação.

O parlamento dos Açores aprovou na quarta-feira, na generalidade, uma proposta da autoria do PAN,
que introduz uma taxa turística regional, tendo a secretária regional do Turismo, Berta Cabral,
considerado que “esta não é a oportunidade”.
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VIDA ECONÓMICA

22/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

Linha de Apoio ao Turismo reforçada em 150 milhões
A Linha de Apoio ao T urismo foi criada em janeiro passado, com uma dotação de 150
milhões de euros, estando já comprometidos cerca de 103 milhões
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RTP 1

22/04/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 22514

REACH: -1

Começam hoje os treinos livres do Grande Prémio de Portugal de
MotoGP
Começam hoje os treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP

Começam hoje os treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP
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DINHEIRO VIVO

22/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Acórdão do Supremo pode levar a corrida aos tribunais contra AL
Supremo T ribunal de Justiça uniformiza jurisprudência contra Alojamento Local em
prédios de habitação. Decisão agrada a proprietários mas não assusta a associação do
setor.

Não é o fim do Alojamento Local (AL), mas mais um travão à sua atividade. O acórdão do Supremo
Tribunal de Justiça (STJ) que uniformiza jurisprudência e estabelece que não é possível existir AL em
prédios de habitação caiu que nem uma bomba num setor que se tem visto a braços com regras cada
vez mais apertadas. Além da certeza - por parte de associações, advogados e de um dos próprios juízes
que votou o acórdão -, de que o número de processos contra os AL vai disparar, há ainda algumas
dúvidas em cima da mesa. O jornal Público revelou, ontem, parte de um acórdão do STJ que define a
"licitude de todas as explorações de AL instaladas em frações autónomas de imóveis constituídos em
propriedade horizontal destinadas a habitação, ainda que registadas e com título de abertura ao público,
podendo qualquer condómino isoladamente exigir a cessão de tal atividade". Isto não significa que o AL
esteja proibido e a decisão diz respeito apenas a situações de litígio em tribunal. "Temos de ter a
consciência de que um acórdão não é uma lei, a lei não foi alterada e vai manter-se. Os tribunais
passarão a decidir de uma forma mais uniforme do que acontecia até aqui - que se dividiam
relativamente a esta matéria ", explica Vítor Amaral, advogado e presidente da Associação Portuguesa
das Empresas de Gestão e Administração de Condomínios (APEGAC). O responsável acredita que esta
decisão vai potenciar o conflito entre os proprietários de AL e os restantes vizinhos. "Muitos condóminos
que se sentiam descontentes e afetados com o AL vão querer reagir porque ficam escudados por esta
decisão", diz. O presidente da APEGAC defende que "é quase inevitável"que o número de processos em
tribunal aumente, opinião partilhada por Margarida Osório de Amorim, sócia e advogada de imobiliário e
turismo da PLMJ. "O acórdão não pode introduzir nenhuma alteração ao regime do AL. Vai potenciar, de
uma forma que nem sequer conseguimos estimar, o número de queixas e de pedidos de cessação de
exploração de frações autónomas em prédios habitacionais", refere. Já o presidente da Associação do
Alojamento Local em Portugal (ALEP), Eduardo Miranda, tem opinião contrária e prevê que os elevados
custos associados aos processos possam demover as queixas. A lei do AL, alterada em 2018, permite já
que em caso de conflito possa ser solicitado junto das câmaras municipais o cancelamento de um AL
caso mais de metade dos condóminos assim concordem. Eduardo Miranda explica que em quatro anos
apenas foram apresentadas 50 queixas, maioritariamente em Lisboa e no Porto e assegura que os
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conflitos têm sido, na sua maioria, resolvidos. "Existe este lado teórico e jurídico da lei e existe o mundo
prático. No mundo prático o que observamos é que a lei de 2018 já trouxe uma solução que é a
possibilidade de o condomínio fazer diretamente a reclamação com a câmara municipal sem custos, de
uma forma simplificada. Desde essa altura desapareceram as ações em tribunal porque o tribunal tem
custos elevados para o condomínio e demora o seu tempo", justifica. Vítor Amaral discorda e admite que
a justiça é "cara e muitas vezes inibidora" mas acredita que "quem se sente realmente lesado" vai
avançar para tribunal aproveitando os argumentos do acórdão. Apesar de não acreditar que o acórdão
do STJ tenha um real impacto no número de processos, Eduardo Miranda admite que o AL fica mais
"fragilizado" e o coloca numa "grande incerteza" ficando "à mercê dos humores e das guerras do
condomínio". O presidente da ALEP pede que a lei seja revista para clarificar as dúvidas. "É uma situação
que preocupa e tem de ser resolvida numa revisão da lei para clarificar e para retirar esta incerteza, para
não haver esta lógica de que a qualquer momento o condómino pode entrar com uma ação e encerrar
um alojamento local que muitas vezes é o ganha-pão e o sustento das pessoas". ANP aplaude acórdão
A Associação Nacional de Proprietários (ANP) aplaude a decisão do STJ e lamenta a demora na decisão.
"É triste que havendo poder legislativo e poder executivo nada tenham feito para por ordem nisto até
agora. Teve de ser o poder judicial, assoberbado com imensos processos, que fez de poder legislativo e
de poder executivo. Alguém falhou", acusa o presidente da ANP. António Frias Marques diz que o
acórdão vem trazer "sossego" aos prédios e aos seus habitantes. "Nos edifícios habitacionais moram
portugueses que querem descansar à noite, querem ter sossego com a família e estão
permanentemente a ser incomodados por grupos, normalmente de estrangeiros, que se deslocam em
aviões low cost com partidas de madrugada e que acordam o prédio todo a essa hora, com as malas e
os TVDE a fazer barulho e se comportam de uma forma menos própria", aponta. O líder da ANP defende
que o AL é "um negócio e não uma habitação". Já a sócia na área de imobiliário e turismo da PLMJ,
Margarida Osório de Amorim, defende que o acórdão do STJ é "um travão significativo ao
desenvolvimento de uma atividade bastante benéfica para o país".
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EXPRESSO

22/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2555

REACH: 58000

Turismo - Melhores salários são precisos, mas não só
Associação da hotelaria e restauração debateu desafios do sector.
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EXPRESSO

22/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • HÉLDER C. MARTINS

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Entre a suspensão e a corrida aos registos. O que se passa no
Alojamento Local?
No 1º trimestre, o pedido de novas licenças de AL triplicou. Mas continua a faltar
informação fidedigna sobre o verdadeiro impacto
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EXPRESSO

22/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2555

REACH: 58000

A TAP e os slots nossos de cada dia
Companhia aérea não utilizou cerca de 100 faixas horárias por dia no início de abril,
apesar da disputa que está a ser feita em Bruxelas no âmbito do processo de
reestruturação. Mas não arrisca perder essas faixas
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CORREIO DE LAGOS

21/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 410

REACH: -1

Hotel Tivoli recebe seminário "Turismo sustentável em Lagos"
O seminário “T urismo sustentável em Lagos – Das políticas à acção” terá lugar no
próximo dia 27 de Abril, no Hotel T ivoli Lagos, uma iniciativa do Projecto SuST owns que
visa lançar um plano de acção para o turismo que tem como base princípios de
sustentabilidade e inclusão.

O seminário “Turismo sustentável em Lagos – Das políticas à acção” terá lugar no próximo dia 27 de
Abril, no Hotel Tivoli Lagos, uma iniciativa do Projecto SuSTowns que visa lançar um plano de acção para
o turismo que tem como base princípios de sustentabilidade e inclusão.

Promovido pela Universidade do Algarve através do projeto Interreg MED, o projecto SuSTowns
escolheu o Lagos como cidade piloto, sendo que tem vindo a desenvolver no concelho uma plataforma
de trabalho que visa promover o desenvolvimento de um turismo mais sustentável em pequenas cidades
costeiras de grande valor histórico, pequenas ilhas do litoral e pequenas cidades do interior, ao longo da
bacia do Mediterrâneo.

O projecto tem tido como base as alterações climáticas, a crise pandémica e os conflitos geopolíticos,
elementos que aumentaram as incertezas dado os impactos na atividade turística. Nesse sentido, o
SuSTowns apresenta agora os resultados obtidos na investigação com vista ao consequente plano de
acção, definição de linhas estratégicas para um turismo mais verde e inclusivo. Para além da
apresentação dos resultados do projecto, serão igualmente abordados temas como ambiente,
sociedade, política e governança, espaço urbano, cultura, turismo e economia.

O seminário, a decorrer no Hotel Tivoli Lagos entre as 9h30 e as 1730, é de acesso gratuito, sendo
necessária inscrição em formulário online.

Consulte o programa completo aqui.
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POSTAL

22/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve tem quatro dos dez melhores destinos para os nómadas
digitais
O trabalho remoto e híbrido libertou muitas pessoas da necessidade de estarem todos os
dias num escritório, levando à maior mudança nas viagens desde a chegada dos voos
comerciais.
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A VOZ DO @LGARVE

21/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1360

REACH: -1

Região do Algarve destaca-se entre os melhores destinos em
Portugal para os nómadas digitais
O trabalho remoto e híbrido libertou muitas pessoas da necessidade de estarem todos os
dias num escritório, levando à maior mudança nas viagens desde a chegada dos voos
comerciais.

Só em 2021, em Portugal, houve um crescimento de quase 90% nas estadias de longo prazo na Airbnb
em comparação com 2019, sugerindo que milhões de pessoas estão a abraçar a nova flexibilidade
encontrada em viver e trabalhar em qualquer lugar.

Para quem planeia abraçar esta revolução nas viagens, compilámos uma lista de localidades em Portugal
no topo do ranking para estadias de longo prazo, com base em fatores como acessibilidade económica,
hospitalidade e popularidade.

Mais hospitaleiras

Olhando para as cidades portuguesas com a maior percentagem de revisões de estadia a longo prazo
com 5 estrelas na Airbnb, a região do Algarve destaca-se entre as restantes, com 4 das 10 cidades
"mais hospitaleiras" para nómadas digitais:

Mais económicas

Também considerámos o preço médio por noite para estadias de longa duração - em destinos que
tinham 1.000 ou mais noites de estadia de longa duração reservadas em 2021. Aqui estão alguns dos
mais acessíveis, com preços médios inferiores a 30€ por noite para estadias de longa duração:
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Mais populares e bem equipadas

Lisboa e Porto são os destinos com mais reservas para viagens de longa duração em 2021. No entanto,
as cidades em terceiro e quarto lugar nas reservas para viagens de longa duração são Lagos e Funchal.
Cinco dos 10 destinos com mais reservas estão localizados no Algarve ou numa ilha (Lagos, Funchal,
Albufeira, Portimão e Quarteira). Os anfitriões em Portugal estão também conscientes da procura deste
tipo de estadias e Lisboa e Porto apresentam a maior percentagem de casas que estão prontas para
acolher estadias de longa duração, com quase 50% da oferta para reservar estadias de longa duração.

Portugal, o quarto país da Europa com a maior percentagem de reservas de longa duração em 2021

E por último, mas não menos importante, analisámos os países da Europa com a maior percentagem de
reservas de estadias de longa duração em 2021 (i.e., como uma percentagem do total das suas
reservas). Os seguintes países estão no topo da tabela de classificação:
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Miguel Oliveira foi recebido ontem por centenas de motards em
Portimão
Miguel Oliveira foi recebido ontem por centenas de motards em Portimão

Miguel Oliveira foi recebido ontem por centenas de motards em Portimão
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Bernardo Trindade é o novo presidente da Associação da
Hotelaria de Portugal - Diário Imobiliário
O administrador do PortoBay Hotels & Resorts e antigo secretário de Estado do T urismo
(PS), Bernardo Trindade, foi ontem eleito por unanimidade presidente da AHP.

O administrador do PortoBay Hotels & Resorts e antigo secretário de Estado do Turismo (PS), Bernardo
Trindade, foi ontem eleito por unanimidade presidente da AHP - Associação da Hotelaria de Portugal para
o triénio 2022-2024.

A votação decorreu ontem no Four Seasons Ritz Lisbon Hotel, em Assembleia Geral, na qual concorreu
uma única lista liderada por Bernardo Trindade.

A tomada de posse dos novos titulares dos órgãos sociais decorrerá sexta-feira, dia 22, às 11 horas, no
Altis Grand Hotel, em Lisboa.

Além do novo presidente, que sucede a Raul Martins, o novo Conselho Directivo da AHP é constituído por
Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva, e cinco administradores hoteleiros: Ana Isabel Rebelo
(Torre de Palma Wine Hotel); Alexandre Marto Pereira (Fátima Hotels), representante da AHP na região
Centro; Bernardo D’Eça Leal (The Independente Colective); Frederico Costa (Pousadas de Portugal) e
Gonçalo Rebelo de Almeida (Grupo Vila Galé).
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MotoGP/Portugal: Prova pode gerar retorno de cerca de 50
milhões de euros
O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, entre sexta-feira e domingo, em Portimão,
pode gerar um retorno direto e indireto de cerca de 50 milhões de euros para o país,
estimou hoje o presidente do Turismo do Algarve.

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, entre sexta-feira e domingo, em Portimão, pode gerar um
retorno direto e indireto de cerca de 50 milhões de euros para o país, estimou hoje o presidente do
Turismo do Algarve.

 

“No cômputo geral, temos um impacto que pode ser superior, no máximo, e com valores diretos,
indiretos e induzidos, a 50 milhões de euros para o país, o que é muito relevante”, afirmou à Lusa o
presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes.

 

Segundo aquele responsável, o facto de o Grande Prémio de Portugal, quinta prova do Mundial de
motociclismo de velocidade, se realizar no fim de semana imediatamente após a Páscoa, é um “fator de
procura adicional” para “prolongar o arranque da época alta” do turismo algarvio.

 

“Só nas equipas do MotoGP, Moto2 e Moto3, jornalistas e membros da organização estamos a falar de
mais de 3.500 pessoas. E, no impacto direto destas pessoas, só considerando alojamento, alimentação,
deslocações, bilhetes de avião e algum ‘pocket money’, estamos a falar de um valor de perto de quatro
milhões de euros”, quantificou.
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Aos gastos realizados pelas “3.648 pessoas” que estão diretamente ligadas à organização da prova,
juntam-se também “os fornecedores locais”, como “comissários, bombeiros, médicos, fornecedores de
combustível, helicópteros, prestadores de serviços diretos”, exemplificou o presidente da RTA.

 

“Estamos a falar de mais de 800 mil euros em consumo direto para fornecedores locais”, acrescentou
aquele responsável, salientando que estes dados “são importantes não só para o Algarve, mas para o
país num todo”.

 

João Fernandes disse ainda que “são esperados cerca de 40 mil espetadores por dia, um total de 120 mil
entradas para os três dias, e aqui já se eleva a fasquia para quase 28 milhões de euros” provenientes da
assistência que vai estar no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

 

A mesma fonte salientou que a prova representa também “uma grande montra para o mundo” e aporta
um “reforço da notoriedade do destino”, quando o turismo dá “sinais muito relevantes de uma retoma,
já a níveis superiores às expectativas” para este ano.

 

“E o facto de este ano, por exemplo - ao contrário das edições anteriores -, a procura ser metade
nacional e metade internacional, também já revela uma grande apetência de mercados externos para a
região e para esta modalidade em concreto”, disse ainda João Fernandes.

 

O presidente da RTA manifestou ainda o desejo de a prova poder vir a contar com uma “cereja no topo
do bolo”, caso o piloto português da KTM Miguel Oliveira “tenha um bom desempenho, numa pista que
conhece bem, no seu país”.

 

“Isso também seria, obviamente, um fator que todos acompanharíamos de bom grado”, acrescentou.

 

Já o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) considerou
que a coincidência do Grande Prémio com um fim de semana prolongado, devido ao feriado de 25 de
abril, “não torna fácil apurar o que é efetivamente é movimento do MotoGP” nem fazer uma estimativa
da ocupação.

 

“É evidente que quando o cliente chega consegue-se perceber, mas nas reservas não é tão fácil
identificar”, justificou à Lusa Hélder Martins, que espera uma ocupação “simpática”, sobretudo na zona
“entre Albufeira e Lagos”, a que está num raio mais próximo do circuito de Portimão.

 

Aquele responsável escusou-se a avançar números sobre as estimativas de ocupação para o fim de
semana, mas sublinhou que a prova “vai trazer alguns milhares de dormidas” para a região, apesar de
haver um “fator condicional, que é o tempo, que parece que não vai estar famoso”.

 

O presidente da AHETA reconheceu que a realização do Grande Prémio de MotoGP e de outros eventos,
como congressos, que “atraem milhares de pessoas” ao Algarve “são importantes” para permitir que “a
linha [de evolução da ocupação hoteleira] seja em crescendo até valores próximos de 2019”.

 

Por outro lado, assinalou, a “fidelização” da prova na região é também importante para a promoção da
imagem externa do destino Algarve.

 

Lusa
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(Link)
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Grande Prémios de MotoGP pode gerar retorno de cerca de 50
milhões de euros
A vinda do Grande Prémio de Moto GP ao Autódromo Internacional do Algarve, em
Portimão, poderá trazer mais de 120 mil pessoas à região. O  encaixe financeiro poderá
ser superior a 50 milhões de euros.

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que se realiza entre sexta-feira (22 de abril) e domingo (24 de
abril), em Portimão, pode gerar um retorno direto e indireto de cerca de 50 milhões de euros para o
país, estimou o presidente do Turismo do Algarve.

“No cômputo geral, temos um impacto que pode ser superior, no máximo, e com valores diretos,
indiretos e induzidos, a 50 milhões de euros para o país, o que é muito relevante”, afirmou à Lusa o
presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes.

Segundo aquele responsável, o facto de o Grande Prémio de Portugal, quinta prova do Mundial de
motociclismo de velocidade, se realizar no fim de semana imediatamente após a Páscoa, é um “fator de
procura adicional” para “prolongar o arranque da época alta” do turismo algarvio.

“Só nas equipas do MotoGP, Moto2 e Moto3, jornalistas e membros da organização estamos a falar de
mais de 3.500 pessoas. E, no impacto direto destas pessoas, só considerando alojamento, alimentação,
deslocações, bilhetes de avião e algum ‘pocket money’, estamos a falar de um valor de perto de quatro
milhões de euros”, quantificou.

Aos gastos realizados pelas “3.648 pessoas” que estão diretamente ligadas à organização da prova,
juntam-se também “os fornecedores locais”, como “comissários, bombeiros, médicos, fornecedores de
combustível, helicópteros, prestadores de serviços diretos”, exemplificou o presidente da RTA.
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“Estamos a falar de mais de 800 mil euros em consumo direto para fornecedores locais”, acrescentou
aquele responsável, salientando que estes dados “são importantes não só para o Algarve, mas para o
país num todo”.

João Fernandes disse ainda que “são esperados cerca de 40 mil espetadores por dia, um total de 120 mil
entradas para os três dias, e aqui já se eleva a fasquia para quase 28 milhões de euros” provenientes da
assistência que vai estar no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

A prova representa, também, “uma grande montra para o mundo” e aporta um “reforço da notoriedade
do destino”, quando o turismo dá “sinais muito relevantes de uma retoma, já a níveis superiores às
expectativas” para este ano, salientou João Fernandes.

“E o facto de este ano, por exemplo – ao contrário das edições anteriores -, a procura ser metade
nacional e metade internacional, também já revela uma grande apetência de mercados externos para a
região e para esta modalidade em concreto”, disse ainda João Fernandes.

O presidente da RTA manifestou ainda o desejo de a prova poder vir a contar com uma “cereja no topo
do bolo”, caso o piloto português da KTM Miguel Oliveira “tenha um bom desempenho, numa pista que
conhece bem, no seu país”.

“Isso também seria, obviamente, um fator que todos acompanharíamos de bom grado”, acrescentou.

AHETA espera ocupação “simpática”Já o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA) considerou que a coincidência do Grande Prémio com um fim de semana
prolongado, devido ao feriado de 25 de abril, “não torna fácil apurar o que é efetivamente é movimento
do MotoGP” nem fazer uma estimativa da ocupação.

“É evidente que quando o cliente chega consegue-se perceber, mas nas reservas não é tão fácil
identificar”, justificou Hélder Martins, que espera uma ocupação “simpática”, sobretudo na zona “entre
Albufeira e Lagos”, a que está num raio mais próximo do circuito de Portimão.

Aquele responsável escusou-se a avançar números sobre as estimativas de ocupação para o fim de
semana, mas sublinhou que a prova “vai trazer alguns milhares de dormidas” para a região, apesar de
haver um “fator condicional, que é o tempo, que parece que não vai estar famoso”.

O presidente da AHETA reconheceu que a realização do Grande Prémio de MotoGP e de outros eventos,
como congressos, que “atraem milhares de pessoas” ao Algarve “são importantes” para permitir que “a
linha [de evolução da ocupação hoteleira] seja em crescendo até valores próximos de 2019”.

Por outro lado, assinalou, a “fidelização” da prova na região é também importante para a promoção da
imagem externa do destino Algarve.
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Os milhões que o Mundial de MotoGP em Portimão pode gerar
para o país
Estimativa do presidente do Turismo do Algarve.

Estimativa do presidente do Turismo do Algarve.

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, entre sexta-feira e domingo, em Portimão, pode gerar um
retorno direto e indireto de cerca de 50 milhões de euros para o país, estimou o presidente do Turismo
do Algarve.

"No cômputo geral, temos um impacto que pode ser superior, no máximo, e com valores diretos,
indiretos e induzidos, a 50 milhões de euros para o país, o que é muito relevante", afirmou à Lusa o
presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes.

Segundo aquele responsável, o facto de o Grande Prémio de Portugal, quinta prova do Mundial de
motociclismo de velocidade, se realizar no fim de semana imediatamente após a Páscoa, é um "fator de
procura adicional" para "prolongar o arranque da época alta" do turismo algarvio.

"Só nas equipas do MotoGP, Moto2 e Moto3, jornalistas e membros da organização estamos a falar de
mais de 3.500 pessoas. E, no impacto direto destas pessoas, só considerando alojamento, alimentação,
deslocações, bilhetes de avião e algum "pocket money", estamos a falar de um valor de perto de quatro
milhões de euros", quantificou.

Aos gastos realizados pelas "3.648 pessoas" que estão diretamente ligadas à organização da prova,
juntam-se também "os fornecedores locais", como "comissários, bombeiros, médicos, fornecedores de
combustível, helicópteros, prestadores de serviços diretos", exemplificou o presidente da RTA.
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"Estamos a falar de mais de 800 mil euros em consumo direto para fornecedores locais", acrescentou
aquele responsável, salientando que estes dados "são importantes não só para o Algarve, mas para o
país num todo".

João Fernandes disse ainda que "são esperados cerca de 40 mil espetadores por dia, um total de 120 mil
entradas para os três dias, e aqui já se eleva a fasquia para quase 28 milhões de euros" provenientes da
assistência que vai estar no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

A mesma fonte salientou que a prova representa também "uma grande montra para o mundo" e aporta
um "reforço da notoriedade do destino", quando o turismo dá "sinais muito relevantes de uma retoma,
já a níveis superiores às expectativas" para este ano.

"E o facto de este ano, por exemplo - ao contrário das edições anteriores -, a procura ser metade
nacional e metade internacional, também já revela uma grande apetência de mercados externos para a
região e para esta modalidade em concreto", disse ainda João Fernandes.

O presidente da RTA manifestou ainda o desejo de a prova poder vir a contar com uma "cereja no topo
do bolo", caso o piloto português da KTM Miguel Oliveira "tenha um bom desempenho, numa pista que
conhece bem, no seu país".

"Isso também seria, obviamente, um fator que todos acompanharíamos de bom grado", acrescentou.

João Fernandes disse ainda que "são esperados cerca de 40 mil espetadores por dia, um total de 120 mil
entradas para os três dias, e aqui já se eleva a fasquia para quase 28 milhões de euros" provenientes da
assistência que vai estar no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

A mesma fonte salientou que a prova representa também "uma grande montra para o mundo" e aporta
um "reforço da notoriedade do destino", quando o turismo dá "sinais muito relevantes de uma retoma,
já a níveis superiores às expectativas" para este ano.

"E o facto de este ano, por exemplo - ao contrário das edições anteriores -, a procura ser metade
nacional e metade internacional, também já revela uma grande apetência de mercados externos para a
região e para esta modalidade em concreto", disse ainda João Fernandes.

O presidente da RTA manifestou ainda o desejo de a prova poder vir a contar com uma "cereja no topo
do bolo", caso o piloto português da KTM Miguel Oliveira "tenha um bom desempenho, numa pista que
conhece bem, no seu país".

"Isso também seria, obviamente, um fator que todos acompanharíamos de bom grado", acrescentou.

(Link)
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MotoGP/Portugal: Prova pode gerar retorno de cerca de 50 ME
O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, entre sexta-feira e domingo, em Portimão,
pode gerar um retorno direto e indireto de cerca de 50 milhões de euros para o país,
estimou hoje o presidente do Turismo do Algarve.

“No cômputo geral, temos um impacto que pode ser superior, no máximo, e com valores diretos,
indiretos e induzidos, a 50 milhões de euros para o país, o que é muito relevante”, afirmou à Lusa o
presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes.

Segundo aquele responsável, o facto de o Grande Prémio de Portugal, quinta prova do Mundial de
motociclismo de velocidade, se realizar no fim de semana imediatamente após a Páscoa, é um “fator de
procura adicional” para “prolongar o arranque da época alta” do turismo algarvio.

“Só nas equipas do MotoGP, Moto2 e Moto3, jornalistas e membros da organização estamos a falar de
mais de 3.500 pessoas. E, no impacto direto destas pessoas, só considerando alojamento, alimentação,
deslocações, bilhetes de avião e algum ‘pocket money’, estamos a falar de um valor de perto de quatro
milhões de euros”, quantificou.

Aos gastos realizados pelas “3.648 pessoas” que estão diretamente ligadas à organização da prova,
juntam-se também “os fornecedores locais”, como “comissários, bombeiros, médicos, fornecedores de
combustível, helicópteros, prestadores de serviços diretos”, exemplificou o presidente da RTA.

“Estamos a falar de mais de 800 mil euros em consumo direto para fornecedores locais”, acrescentou
aquele responsável, salientando que estes dados “são importantes não só para o Algarve, mas para o
país num todo”.

João Fernandes disse ainda que “são esperados cerca de 40 mil espetadores por dia, um total de 120 mil
entradas para os três dias, e aqui já se eleva a fasquia para quase 28 milhões de euros” provenientes da
assistência que vai estar no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

A mesma fonte salientou que a prova representa também “uma grande montra para o mundo” e aporta
um “reforço da notoriedade do destino”, quando o turismo dá “sinais muito relevantes de uma retoma,
já a níveis superiores às expectativas” para este ano.

“E o facto de este ano, por exemplo - ao contrário das edições anteriores -, a procura ser metade
nacional e metade internacional, também já revela uma grande apetência de mercados externos para a
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região e para esta modalidade em concreto”, disse ainda João Fernandes.

O presidente da RTA manifestou ainda o desejo de a prova poder vir a contar com uma “cereja no topo
do bolo”, caso o piloto português da KTM Miguel Oliveira “tenha um bom desempenho, numa pista que
conhece bem, no seu país”.

“Isso também seria, obviamente, um fator que todos acompanharíamos de bom grado”, acrescentou.

Já o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) considerou
que a coincidência do Grande Prémio com um fim de semana prolongado, devido ao feriado de 25 de
abril, “não torna fácil apurar o que é efetivamente é movimento do MotoGP” nem fazer uma estimativa
da ocupação.

“É evidente que quando o cliente chega consegue-se perceber, mas nas reservas não é tão fácil
identificar”, justificou à Lusa Hélder Martins, que espera uma ocupação “simpática”, sobretudo na zona
“entre Albufeira e Lagos”, a que está num raio mais próximo do circuito de Portimão.

Aquele responsável escusou-se a avançar números sobre as estimativas de ocupação para o fim de
semana, mas sublinhou que a prova “vai trazer alguns milhares de dormidas” para a região, apesar de
haver um “fator condicional, que é o tempo, que parece que não vai estar famoso”.

O presidente da AHETA reconheceu que a realização do Grande Prémio de MotoGP e de outros eventos,
como congressos, que “atraem milhares de pessoas” ao Algarve “são importantes” para permitir que “a
linha [de evolução da ocupação hoteleira] seja em crescendo até valores próximos de 2019”.

Por outro lado, assinalou, a “fidelização” da prova na região é também importante para a promoção da
imagem externa do destino Algarve.
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