
TVI
14/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

O setor do turismo está preocupado com um eventual caos nos
aeroportos este Verão
O setor do turismo está preocupado com um eventual caos nos aeroportos este Verão

O setor do turismo está preocupado com um eventual caos nos aeroportos este Verão
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SUL INFORMAÇÃO
15/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Secretária de Estado do Turismo faz visita de dois dias ao Algarve
Rita Marques vai estar em Lagos, Monchique, Castro Marim e Vila Real de Santo António

Rita Marques, secretária de Estado do Turismo Comércio e Serviços, vai passar os próximos dois dias no Algarve, «com
o objetivo de manter um contacto próximo e regular com os territórios e entidades que têm implicação no
desenvolvimento das atividades relacionadas com o turismo».

Esta é a primeira de um conjunto de visitas pelo país, onde Rita Marques irá reunir-se «com autarcas, entidades
regionais e locais, associações e empresas, procurando tomar contacto com novos projetos públicos e privados,
incluindo projetos no âmbito do desenvolvimento de novos produtos, da formação, da sustentabilidade, da transição
digital, da inclusão, da inovação ou do conhecimento, e que contribuam para tornar o destino turístico nacional mais
competitivo».

O périplo de Rita Marques começa esta segunda-feira, à tarde, em Lagos, com uma visita à Marina, às 15h00. Às 15h45,
a secretária de Estado reúne-se com as associações do setor do Turismo no Algarve.

Às 18h30, a governante vai a Monchique, onde irá visitar o Complexo Termal.

Na terça-feira, Rita Marques estará no Sotavento algarvio. Às 9h00, irá visitar o empreendimento Verde Lago, em Altura,
no concelho de Castro Marim e, às 11h00, vai à Salmarim, fará um «breve percurso pedonal» na Ciclovia da Lezíria e
visita a Água Mãe.

Vila Real de Santo António é a última “paragem” de Rita Marques. No concelho vila-realense, a governante irá visitar um
projeto de alojamento para trabalhadores.
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PÚBLICO
14/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • IDÁLIO REVEZ

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Algarve está refém das baixas qualificações salários do turismo
A universidade atrai com o slogan: “Estudar onde é bom viver.” Mas os alunos estão condenados a ser
empregados de hotel ou bar.
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CORREIO DA MANHÃ
15/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAQUEL OLIVEIRA

FAV: 6

AVE: € 6670

REACH: 66000

Procura cresce mesmo com viagens mais caras
Preços subiram, mas procura para viajar no verão está ao nível do melhor ano, ou seja, de 2019
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EXPRESSO
16/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Infraestruturas de Portugal propôs ao Governo antecipar ligação de alta
velocidade ao aeroporto do Porto
"Foi proposto ao Governo [...] que os comboios de alta velocidade pudessem chegar mais cedo não só a
Campanhã, mas depois a uma nova estação no aeroporto", disse o vice-presidente da IP, Carlos
Fernandes

A Infraestruturas de Portugal (IP) propôs ao Governo que o comboio de alta velocidade chegue mais cedo do que o
previsto ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, que serve o Porto, disse esta segunda-feira, 16 de maio, em Matosinhos, o
vice-presidente, Carlos Fernandes.

"Foi proposto ao Governo [...] que fosse antecipada a ligação ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, e que os comboios de
alta velocidade pudessem chegar mais cedo não só a Campanhã, mas depois a uma nova estação no aeroporto", disse
esta segunda-feira Carlos Fernandes, numa apresentação.

O vice-presidente da IP falava na Portugal Railway Summit 2022, que decorre hoje no terminal de cruzeiros do Porto de
Leixões, em Matosinhos, no distrito do Porto.

A proposta de antecipação relaciona-se com a possível disponibilidade de verbas proveniente do adiamento de
investimentos na ligação à estação do Oriente, em Lisboa.

"Estavam previstas duas fases, a IP propôs ao Governo a constituição de uma terceira fase", que corresponde ao troço
Carregado - Lisboa, para que este "seja atrasado, provavelmente, para depois de 2040".

Segundo Carlos Fernandes, os dois ou três minutos de viagem perdidos com a não execução dessa obra até Lisboa
permitiram alocar verbas para a ligação ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, que serve o Porto, o Norte do país
e a Galiza.

O projeto de alta velocidade ferroviária está previsto ser finalizado até 2030, com a primeira fase, correspondente ao
troço Porto - Soure (Coimbra), com obras entre 2026 e 2028.
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O aeroporto estava inicialmente previsto na segunda fase, envolvendo a ligação a Vigo, mas é agora pretensão da IP
antecipá-la.

Carlos Fernandes confirmou ainda que "está em estudos, mas está já prevista, uma nova estação em Gaia, que será a
primeira estação da Área Metropolitana do Porto".

"Ou seja, onde os comboios já irão a travar para chegar a Campanhã", explicou, confirmando as informações já
avançadas pelo presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

Segundo Carlos Fernandes, "as pessoas poderão sair nessa primeira estação em Gaia e depois o comboio dirige-se,
então, para Campanhã", no Porto.

Ao contrário do que acontecia em anteriores apresentações da IP, no 'slide' apresentado por Carlos Fernandes, a
estação de Gaia já não aparece como estando "em avaliação", mas sim como outra qualquer estação da rede (como
Aveiro, Coimbra ou Leiria).
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PÚBLICO
16/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Aeroportos abrandam em Março mas estão com oito vezes mais
passageiros por dia
Ritmo de crescimento desacelerou no primeiro mês após a invasão na Ucrânia. No entanto, movimento
de passageiros, de aviões e de carga continua a recuperar. França, Reino Unido e Espanha ocupam o top
3.

Em Março passaram pelos aeroportos nacionais 3,6 milhões de passageiros, segundo dados divulgados nesta segunda-
feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). São 59.400 passageiros por dia, oito vezes mais do que a média diária
de Março de 2021. Nota-se porém que a tendência de recuperação do tráfego desacelerou no passado mês de Março,
em relação ao que estava a suceder em Fevereiro, mês em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Essa desaceleração do
ritmo de crescimento do tráfego sucedeu quer em passageiros quer em carga.

Em termos homólogos, no entanto, os 3,6 milhões de passageiros de Março traduzem um aumento de 725%. Porém, a
comparação com Março de 2021 é enviesada pelo efeito de base do ano passado, já que nessa altura o país estava a
sair do seu segundo confinamento total e diversos países, incluindo os principais clientes e fornecedores de Portugal,
mantinham restrições de circulação.

Na comparação com Março de 2020, regista-se um acréscimo de 81% no número de passageiros, mas também aqui há
um efeito de base, porque foi naquele mês que a pandemia foi declarada e o país confinou e fechou as suas fronteiras.

Por isso, na comparação com Março de 2019, que não teve qualquer restrição, verifica-se que o tráfego de passageiros
nos aeroportos nacionais em Março de 2022 ainda está 16% abaixo dos níveis pré-pandemia.

Com os resultados de Março, fecham-se também as contas do primeiro trimestre de 2022, que registou um movimento
de 8,342 milhões de passageiros. São 5,6 vezes mais do que os 1,475 milhões do primeiro trimestre do ano passado,
que foi afectado, como já se referiu, pelo confinamento nacional que se seguiu à época natalícia de 2020.

Face aos 11,185 milhões de passageiros do primeiro trimestre de 2019, o primeiro trimestre de 2022 apresenta ainda
um recuo de 25%.
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Por aeroportos, o de Lisboa representou 53% dos 3,6 milhões de passageiros de Março, ao passo que o do Porto
equivale a 24% e Faro 11%. Os restantes (incluindo os dos arquipélagos) representam 13% do movimento desse mês.

Por países emissores e de destino, França ocupa o primeiro lugar em ambas as tabelas, com mais de 600 mil
passageiros chegados e mais de 600 mil que partiram para esse destino. Segue-se o Reino Unido (perto dos 500 mil
passageiros) e Espanha (quase 400 mil).

No transporte de carga, a realidade é bem diferente. A carga movimentada em Março de 2022 (18.830 toneladas) nos
aeroportos nacionais já ultrapassou a de Março de 2019 (de 17.322 toneladas). No entanto, a taxa de crescimento de
27% em Março reflecte uma desaceleração face à de Fevereiro, que se situou nos 48,1% e também face à de Janeiro,
39,2%.
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AMBITUR
16/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 2889

REACH: -1

Portugal Events: 83 projetos aprovados poderão captar 1,8 milhões de
turistas | Ambitur
Lançado em 2021, com uma dotação anual prevista de cinco milhões de euros (provenientes das receitas
próprias do Turismo de Portugal), o Programa Portugal Events recebeu 158 candidaturas que,
maioritariamente, respeitam a projetos com execução prevista já em 2022. O valor total de investimento
associado ascende a 157 milhões de euros, sendo o incentivo solicitado superior a 30 milhões de euros.

Lançado em 2021, com uma dotação anual prevista de cinco milhões de euros (provenientes das receitas próprias do
Turismo de Portugal), o Programa Portugal Events recebeu 158 candidaturas que, maioritariamente, respeitam a
projetos com execução prevista já em 2022. O valor total de investimento associado ascende a 157 milhões de euros,
sendo o incentivo solicitado superior a 30 milhões de euros.

Das 158 candidaturas apresentadas foram aprovados 83 projetos, 62 dos quais são eventos associativos/ corporativos.

Este mecanismo de apoio financeiro do Turismo de Portugal, cujo sucesso está patente na forte procura por parte das
empresas, privilegia o apoio à realização de eventos que, pelo seu posicionamento, notoriedade e imagem internacional,
contributo para a qualificação da experiência turística ou para o desenvolvimento da economia, demonstrem ser
relevantes para a sustentabilidade do setor do turismo.

Os 83 projetos apoiados abrangem a totalidade do território nacional, destacando-se as regiões do Porto e Norte e de
Lisboa. De acordo com os dados apresentados aquando da sua formalização, para além do seu óbvio e inegável
contributo para a qualificação da experiência turística, existe uma expectativa de atração de turistas e visitantes para todo
o território nacional superior a 1,8 milhões.

O Programa privilegia o apoio a eventos que pelo seu reconhecimento internacional, caráter diferenciador e grau de
exposição mediática contribuam para o incremento da notoriedade de Portugal, enquanto palco de grandes eventos.

A sustentabilidade e a relevância turística intrínseca de cada evento, bem como o seu alinhamento com a estratégia no
que se refere às tipologias de eventos prioritárias para a qualificação da experiência turística e para a adequada
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estruturação de produtos turísticos, foram os aspetos considerados como prioritários para a seleção dos projetos.

O Programa Portugal Events, agora suspenso por se ter ultrapassado a dotação prevista, contribui assim para a
concretização das metas estratégicas da ET2027, através da promoção da coesão territorial e da mitigação da
sazonalidade da atividade turística. De igual forma, é um importante impulso para a retoma do setor, conforme
preconizado pelo Plano de Ação Reativar o Turismo | Construir o Futuro.

O programa será agora alvo de análise e avaliação, perspetivando-se que venha a ser reaberto para a apresentação de
candidaturas a eventos a realizar em 2023.
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VISÃO
16/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5103

REACH: 27000

Turismo externo contribui para Portugal ter a maior projeção de
crescimento na UE em 2022
O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, considerou hoje que a reabertura do turismo
externo contribui para a projeção de um crescimento do Produto Interno Bruto de Portugal este ano de
5,8%, o mais alto da União Europeia

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, considerou hoje que a reabertura do turismo externo contribui para
a projeção de um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal este ano de 5,8%, o mais alto da União
Europeia.

Na conferência de imprensa de apresentação das previsões económicas da primavera da Comissão Europeia, em
Bruxelas, Gentiloni comentou que as projeções para Portugal são “realmente boas, tanto para o crescimento, como em
relação ao rácio da dívida face ao PIB, que em 2023 deverá atingir 115%, o que fica abaixo do nível pré-pandemia”.

Admitindo que a previsão de forte crescimento da economia portuguesa para este ano, a mais elevada entre os 27
Estados-membros da União, se deve também ao facto de Portugal não ter crescido “de forma tão forte em 2021 em
comparação com outros países” – o PIB português cresceu 4,9% no ano passado, abaixo da média europeia de 5,4% -,
o comissário europeu destacou então igualmente o papel do regresso em força dos turistas estrangeiros, depois de dois
anos de pandemia da covid-19.

“Penso que a reabertura do turismo para um país maioritariamente baseado em turismo externo do que interno também
teve um papel importante”, disse.

A Comissão Europeia reviu hoje em alta de 0,3 pontos percentuais (p.p.) o crescimento económico esperado para
Portugal este ano, para 5,8%, apesar dos desafios externos, segundo as previsões macroeconómicas de primavera hoje
divulgadas.

Este é o valor mais elevado entre os 27 Estados-membros da UE, seguido da Irlanda (5,4%), e muito acima da média do
bloco europeu e da zona euro, ambos com projeções de crescimento de apenas 2,7% este ano.

Bruxelas prevê que o PIB de Portugal cresça 5,8% em 2022, quando em fevereiro esperava uma expansão de 5,5%,
com o setor dos serviços, particularmente o turismo estrangeiro, a recuperar fortemente face a uma base baixa.

O relatório da Comissão Europeia assinala que “as perspetivas de crescimento permanecem favoráveis, apesar dos
desafios relacionados com os preços das ‘commodities’, das cadeias de abastecimento globais e maior incerteza na
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procura externa”.

Refletindo a melhoria das condições económicas, o executivo comunitário vê o rácio da dívida pública face ao PIB a cair
de 127,4% em 2021 para 119,9% do PIB em 2022, e para 115,3% em 2023, ano em que se fixaria abaixo do nível pré-
pandemia.

ACC (AAT) // JNM
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JORNAL DE NOTÍCIAS
16/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ERIKA NUNES

FAV: 5

AVE: € 9000

REACH: 35000

Tráfego recupera mais depressa no aeroporto do Porto
Valores dos movimentos controlados pela NAV Portugal estão próximos dos realizados no último ano
sem covid-19
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JORNAL DE NOTÍCIAS
14/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • PORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ADRIANA CASTRO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Das redes que o Porto precisa, só a TAP não serve
Companhia aérea nao beneficia de estratégia de desenvolvimento económico da Câmara para a cidade
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PÚBLICO
14/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 40

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 3

AVE: € 1840

REACH: 15000

Pilotos rejeitam proposta da TAP
Pilotos do SPAC recusaram proposta de maior flexibilização laboral em troca da diminuição do corte
salarial em vigor
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NEWSAVIA
13/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Pilotos rejeitam proposta da TAP que consideram “ofensa à dignidade
coletiva”
Os pilotos rejeitaram a proposta da TAP Air Portugal, que previa a suspensão imediata do corte adicional
de 20% nas remunerações em contrapartida da flexibilização de folgas, considerando-a uma …

Os pilotos rejeitaram a proposta da TAP Air Portugal, que previa a suspensão imediata do corte adicional de 20% nas
remunerações em contrapartida da flexibilização de folgas, considerando-a uma “ofensa à dignidade coletiva”, anunciou
nesta sexta-feira, dia 13 de maio, o Sindicatos dos Pilotos de Aviação Civil (SPAC).

“O número de folgas após voos de longo curso está regulamentado por uma fórmula que resulta de estudos científicos
sobre estes efeitos nefastos, considerando os pilotos que esta redução compromete a longo prazo a segurança de voo,
quando prolongada no tempo”, apontou, em comunicado, o sindicato.

A estrutural sindical precisou que a proposta prevê a redução do número mínimo de folgas mensais para nove dias, nos
meses de maior operação, quando as congéneres europeias, “com “rankings” piores em segurança, apresentam entre
11 e 13 dias de folga, com mínimos mensais”.

Em simultâneo, os pilotos “ilegalmente despedidos e readmitidos por ordem judicial” permanecem sem trabalho
atribuído.

“Desta clara contradição, e pela ofensa à dignidade coletiva, os pilotos rejeitaram, por quase unanimidade, a proposta e
não pretendem realizar trabalho em dias de folga ou férias enquanto a TAP mantiver as contradições existentes”,
referem os pilotos.

No total, 98,87% dos quase 900 pilotos que participaram na assembleia da empresa, que se realizou esta sexta-feira em
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Lisboa, chumbaram a proposta.

O sindicato disse ainda ter apresentado à administração da TAP propostas com “soluções objetivas”, embora nenhuma
tenha sido “tida em consideração”.
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ECONOMIA ONLINE
13/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

Espanhola Azora compra Pestana Blue Alvor por 75 milhões
É a quarta aquisição feita pela Azora em Portugal, todas na região do Algarve. Pestana Blue Alvor tem
500 quartos, seis restaurantes e seis piscinas.

A espanhola Azora fechou a quarta aquisição em Portugal, novamente na região do Algarve. Desta vez a empresa
anunciou a compra do Pestana Blue Alvor, um resort de cinco estrelas e 500 quartos, localizado na cidade com o
mesmo nome. O valor da operação não foi revelado, mas o ECO apurou junto de fontes do mercado imobiliário que este
ficou entre os 75 e os 80 milhões de euros.

O resort de 120 mil metros quadrados foi construído em 2019 pelo Grupo Pestana, que o passa agora de mãos.
Contudo, a cadeia de Dionísio Pestana vai continuar a gerir o hotel, mantendo-se como inquilino da Azora. A unidade
hoteleira all inclusive conta com 500 quartos, seis restaurantes, seis piscinas — interiores e exteriores –, um centro
desportivo e spa.

“O Pestana Blue Alvor é uma referência chave entre as famílias e todos aqueles que procuram um resort all inclusive
diferenciado, numa região reconhecida como destino de praia de excelência na Península Ibérica”, diz José Theotónio,
CEO do Grupo Pestana, citado em comunicado.

Esta é, assim, o quarto investimento da espanhola Azora em Portugal. A primeira compra foi o Tivoli Marina Vilamoura,
com 384 quartos, seguindo-se o Tivoli Carvoeiro com 248 quartos e o Resort Vilalara Thalassa, com 118 quartos. Todos
resorts de cinco estrelas e todos no Algarve.

Do lado da Azora, Concha Osácar, uma das sócias fundadoras, afirma que a empresa mantém a sua “forte convicção
no setor hoteleiro e de lazer europeu”. “Esta transação representa uma oportunidade única, tanto para adquirir um resort
excecional numa localização altamente atrativa, como para aumentar ainda mais a nossa presença no Algarve”.
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Com a compra do Pestana Blue Alvor, a Azora completa, assim, mais de mil milhões de euros em investimentos
hoteleiros na Europa, num total de oito operações, equivalentes a 29 ativos, refere a empresa, em comunicado. O fundo
que tem fechado estas compras foi criado em julho de 2020 com uma carteira inicial de dez resorts de luxo e quatro
hotéis citadinos.
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AMBITUR
13/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 2889

REACH: -1

INE: Rendimento médio por quarto ocupado foi superior em março ao do
período pré-pandemia | Ambitur
O setor do alojamento turístico registou 1,6 milhões de hóspedes e 4,0 milhões de dormidas em março de
2022, correspondendo a aumentos de 464,1% e 543,2%, respetivamente (+503,8% e +523,5% em
fevereiro, pela mesma ordem). Os níveis atingidos em março de 2022 mantiveram-se, no entanto,
inferiores aos observados antes da pandemia, com reduções de 15,3% nos hóspedes e 12,7% nas
dormidas face a março de 2019.

O setor do alojamento turístico registou 1,6 milhões de hóspedes e 4,0 milhões de dormidas em março de 2022,
correspondendo a aumentos de 464,1% e 543,2%, respetivamente (+503,8% e +523,5% em fevereiro, pela mesma
ordem). Os níveis atingidos em março de 2022 mantiveram-se, no entanto, inferiores aos observados antes da
pandemia, com reduções de 15,3% nos hóspedes e 12,7% nas dormidas face a março de 2019.

Em março, o mercado interno contribuiu com 1,3 milhões de dormidas e os mercados externos com 2,7 milhões. Face a
março de 2019, registaram-se diminuições nas dormidas de não residentes (-16,5%) e, em menor grau, nas de
residentes (-3,6%).

Os proveitos dos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram 233,9 milhões de euros no total, dos quais 168,8
milhões de euros relativamente a aposento. Comparando com março de 2019, os proveitos totais e os relativos a
aposento decresceram 5,8%.

O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 31,3 euros em março (24,3 euros em fevereiro). O
rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 74,3 euros em março (68,0 euros em fevereiro). Face a março de
2019, o RevPAR diminuiu 7,4% e o ADR aumentou 4,4%.

No primeiro trimestre de 2022, as dormidas totais aumentaram 398,5% (+176,2% nos residentes e +845,6% nos não
residentes). Comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas decresceram 18,8% (-1,6% nos residentes e -
26,4% nos não residentes). Neste período, os proveitos registaram crescimentos de 536,4% no total e 509,2% relativos a
aposento. Comparando com o primeiro trimestre de 2019, os proveitos totais diminuíram 15,7% e os de aposento
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recuaram 14,6%.

No primeiro trimestre do ano, considerando a generalidade dos meios de alojamento (estabelecimentos de alojamento
turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude), registaram-se 3,9 milhões de hóspedes e 9,7 milhões
de dormidas, correspondendo a crescimentos de 356,6% e 346,8%, respetivamente.

Hóspedes e dormidas mantiveram crescimento, embora com redução face ao período homólogo de 2019

O setor do alojamento turístico registou 1,6 milhões de hóspedes e 4,0 milhões de dormidas em março de 2022,
refletindo-se em crescimentos de 464,1% e 543,2%, respetivamente (+503,8% e +523,5%, pela mesma ordem, em
fevereiro). Face a março de 2019, os hóspedes diminuíram 15,3% e as dormidas decresceram 12,7%.

Em março, o mercado interno contribuiu com 1,3 milhões dormidas e aumentou 191,5% e os mercados externos
contribuíram com 2,7 milhões de dormidas (+1 435,6%). Comparando com março de 2019, observaram-se diminuições
nas dormidas de não residentes (-16,5%) e, em menor grau, nas de residentes (-3,6%).

No primeiro trimestre do ano, registou-se um aumento de 398,5% nas dormidas totais (+176,2% nos residentes e
+845,6% nos não residentes). Comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas decresceram 18,8%,
principalmente como consequência da diminuição dos não residentes (-26,4%) dado que os residentes registaram uma
diminuição inferior (-1,6%).

Aumento expressivo das dormidas em todas as regiões

Em março, registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões. A AM Lisboa concentrou 30,1% das dormidas,
seguindo-se o Algarve (21,8%), o Norte (16,7%) e a RA Madeira (14,2%).

Comparando com março de 2019, todas a regiões apresentaram diminuição do número de dormidas, mais acentuada
no Algarve (-18,8%) e AM Lisboa (-16,2%). Relativamente às dormidas de residentes, registaram-se aumentos na RA
Madeira (+50,5%) e RA Açores (+4,0%), sendo de realçar o decréscimo no Algarve (-19,5%). Em termos de dormidas de
não residentes, o Alentejo registou um aumento (+2,1%) e verificaram-se diminuições nas restantes regiões, sendo mais
notórias no Centro (-22,4%) e na RA Açores (-21,1%).

Município de Lisboa concentrou mais de ¼ das dormidas de não residentes em março

Em março, o município de Lisboa registou 922,0 mil dormidas (22,9% do total). Comparando com março de 2019, as
dormidas diminuíram 18,2% (-9,6% nos residentes e -20,0% nos não residentes). Lisboa concentrou 27,5% do total de
dormidas de não residentes registadas no país em março de 2022.

No Funchal (10,4% do total), registaram-se 417,4 mil dormidas em março. Face a março de 2019, as dormidas
diminuíram 3,3% (+61,4% nos residentes e -9,9% nos não residentes).

As dormidas no município de Albufeira (7,5% do total) totalizaram 300,9 mil. Face a março de 2019, registou-se uma
redução de 33,9% (-38,4% nos residentes e -33,2% nos não residentes).

No Porto (7,3% do total), registaram-se 292,3 mil dormidas em março, que se traduziram num decréscimo de 11,1%
face ao mesmo mês de 2019 (-7,5% nos residentes e -12,1% nos não residentes).

No primeiro trimestre do ano, comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas em Lisboa diminuíram 29,0% (-
16,9% nos residentes e -31,7% nos não residentes). Neste período, as dormidas no Funchal decresceram 16,3%
(+45,6% nos residentes e -22,3% nos não residentes) e no Porto diminuíram 21,3% (-9,9% nos residentes e -24,7% nos
não residentes).

Taxas líquidas de ocupação aumentaram

A taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos de alojamento turístico (33,4%) aumentou 23,3 p.p. em março
(+20,5 p.p. em fevereiro). Em março de 2019, a taxa líquida de ocupação-cama tinha sido 38,6%.

Em março, as taxas de ocupação-cama mais elevadas registaram-se na RA Madeira (54,2%) e AM Lisboa (43,7%),
correspondendo também aos maiores acréscimos neste indicador (+41,5 p.p. e +33,2 p.p., respetivamente).
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A taxa líquida de ocupação-quarto nos estabelecimentos de alojamento turístico (42,0%) aumentou 27,6 p.p. em março
(+23,4 p.p. em fevereiro). Em março de 2019, a taxa líquida de ocupação-quarto tinha sido 47,4%.

Proveitos diminuíram 5,8% face a março de 2019

Em março, os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram 233,9 milhões de euros no
total e 168,8 milhões de euros relativamente a aposento. Comparando com março de 2019, os proveitos totais e os
relativos a aposento decresceram 5,8%.

No primeiro trimestre de 2022, os proveitos cresceram 536,4% no total e 509,2% relativos a aposento.

Comparando com o mesmo período de 2019, os proveitos totais diminuíram 15,7% e os de aposento recuaram 14,6%.

A AM Lisboa concentrou 35,2% dos proveitos totais e 37,3% dos relativos a aposento em março, seguindo-se o Algarve
(18,8% e 17,4%, respetivamente) e o Norte (16,2% e 16,8%, pela mesma ordem).

No primeiro trimestre do ano, a evolução dos proveitos foi positiva nos três segmentos de alojamento.

Na hotelaria, os proveitos totais e de aposento aumentaram 582,2% e 560,2%, respetivamente (pesos de 87,0% e 84,8%
no total do alojamento turístico, pela mesma ordem).

Considerando as mesmas variáveis, os estabelecimentos de alojamento local (quotas de 9,3% e 11,3%) apresentaram
subidas de 357,0% e 339,4% e o turismo no espaço rural e de habitação (representatividade de 3,7% e 3,8%) registou
aumentos de 301,8% e 288,9%.

No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se
em 31,3 euros em março, tendo aumentado 324,3% (+318,9% em fevereiro). Face a março de 2019 (33,7 euros), o
RevPAR diminuiu 7,4%.

Os valores de RevPAR mais elevados foram registados na AM Lisboa (50,2 euros) e RA Madeira (45,7 euros).

Desde o início do ano, este indicador aumentou 252,4%, com crescimentos de 270,8% na hotelaria, 201,5% no
alojamento local e 106,2% no turismo no espaço rural e de habitação.

No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 74,3
euros em março, tendo crescido 45,7% (+44,2% em fevereiro). Face a março de 2019, o ADR aumentou 4,4%.
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