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Chegada de três voos de Inglaterra provoca caos no controlo de
fronteiras do Aeroporto de Faro
Após o Brexit, controlo documental tornou-se mais apertado para turistas do Reino
Unido.

A chegada, quase em simultâneo, de três voos do Reino Unido gerou o caos no aeroporto internacional
de Faro, na manhã deste domingo. Centenas de cidadãos britânicos, que na sua maioria aproveitam o
período de férias escolares para se deslocarem ao Algarve, ficaram retidos devido ao maior controlo
documental que agora estão sujeitos. 

Depois da saída do Reino Unido da União Europeia, os passageiros provenientes do Reino Unido têm não
só que apresentar o passaporte como também um formulário - o passanger location form. A falta de
inspetores por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), bem como a falta de recursos
humanos contribuíram para as extensas filas de turistas.

Embora a média da espera tenha rondado os 40 minutos, alguns cidadãos britânicos foram obrigados a
aguardar mais de duas horas para sair do aeroporto, o que provocou a indisposição a vários turistas.

Contactada pela CMTV, uma fonte do SEF esclareceu tratar-se de uma situação pontual, que se deveu à
chegada simultânea de diversos voos do Reino Unido. A ANA – Aeroportos de Portugal, disse que o
tempo máximo de espera no controlo de fronteiras atingiu, entre as 10 e as 12h00, uma hora, tendo
diminuído a partir dessa altura. 

Ao início da tarde a situação foi dada como regularizada.
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O aeroporto de Faro registou hoje filas longas de espera com a
chegada de vários voos quase em simultâneo, oriundos do Reino
Unido
O aeroporto de Faro registou hoje filas longas de espera com a chegada de vários voos
quase em simultâneo, oriundos do Reino Unido

O aeroporto de Faro registou hoje filas longas de espera com a chegada de vários voos quase em
simultâneo, oriundos do Reino Unido
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Pedro Gomes “Hotelaria e restaurantes, cultura e entretenimento
são dos que mais ganham com a semana de 4 dias”
Coordenador do projeto-piloto que está a estudar a semana de trabalho mais curta em
Portugal garante que vantagens são para trabalhadores e empresas
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� Vídeo: Semana de quatro dias: ″Lazer não é tempo morto
para a economia. Existe uma indústria do ócio″
Pedro Gomes, coordenador do projeto-piloto que está a estudar a semana de trabalho
mais curta em Portugal, garante que vantagens são para trabalhadores e empresas.
Lembra que é uma experiência, ″não uma reforma laboral″, e explica como funcionaria e
o que se ganha.

O coordenador do projeto do projeto-piloto, que vai testar a semana de 4 dias de trabalho em Portugal
já a partir de janeiro, entende que o contra-argumento da produtividade, a que muitos têm recorrido, é
uma falsa questão. Quem o utiliza, diz o economista está a ignorar que existe uma "indústria do ócio"
que, no caso português, por ser tão dependente do turismo, traria benefícios óbvios.

Licenciou-se em Economia no Instituto Superior de Economia e Gestão e doutorou-se na mesma área
na London School of Economics. Foi professor assistente na Universidade Carlos III, em Madrid, onde
esteve sete anos, tendo também passado pelo Banco Central Europeu e pelo Banco de Inglaterra.
Atualmente, Pedro Gomes dá aulas na Universidade de Londres, é autor do livro Sexta-feira é o novo
Sábado, recentemente publicado em Portugal, e foi escolhido pelo governo para coordenar o projeto-
piloto que pretende testar a adoção da semana de quatro dias de trabalho nas empresas portuguesas.

Os detalhes do projeto da semana de quatro dias de trabalho são apresentados aos parceiros sociais dia
2. O que é que já nos pode contar?

Vou falar mais como académico, as minhas opiniões não são as do governo... As linhas gerais do projeto
são estas: vamos testar a semana de quatro dias, sem corte de salário, com redução das horas
semanais, de forma voluntária e, naturalmente, reversível. É uma experiência, portanto, o objetivo não é
chegar ao maior número de pessoas porque não é uma política pública, não é uma reforma laboral. É
uma experiência com poucas empresas, mas o objetivo é conseguir avaliar os efeitos de uma semana
de quatro dias de trabalho. Perceber quais são os benefícios para os trabalhadores, a nível de bem-estar
físico e mental e também do uso do tempo, e quais são os efeitos nas empresas a nível de produtividade
e custos intermédios.
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Relativamente à distribuição das horas semanais e aos salários, o que é que está definido?

Logo à partida, não há mesmo perda de salário e tem de haver redução de horas, mas não vamos dizer
para quanto porque diferentes setores têm diferentes horários. A implementação deverá ser diferente
nos diferentes setores.

Sem essa redução não era possível perceber o impacto?

Sim. A questão da não perda salarial serve para distinguir o que é a semana de quatro dias do que é o
trabalho a tempo parcial. Com a redução das horas semanais, também quer dizer que não vamos falar
da semana concentrada, ou seja, ter 40 horas na mesma mas feitas em quatro dias. As empresas que
têm adotado este projeto têm variado muito no número de horas, depende de setor para setor. Há
empresas que passam para as 32 e fazem oito horas por dia nos quatro dias, há empresas que
aumentam meia hora por dia nos outros dias... Isto é uma prática de gestão e tem de ser aceite pelos
trabalhadores, é negociado internamente, mas envolve sempre uma redução das horas semanais. E há
muitos benefícios para as empresas, a maior parte deles vem de haver mais descanso para os
trabalhadores.

E como é que isto poderia ser fiscalizado?

Nenhuma empresa vai dizer que quer participar no piloto e não seguir as regras, não faz sentido.

Mas não poderá haver a tentação de adiar por necessidade de tratar de algum projeto urgente, por
exemplo?

Não acho que isso vá acontecer. Acho que as empresas que vão aderir vão perceber os benefícios e
portanto vão implementar. Mas é importante salientar que a semana de quatro dias não é trabalhar da
mesma forma, chegar a quinta-feira e depois ter o fim de semana mais cedo. Em primeiro lugar, há
empresas que não adotam o fecho à sexta-feira, essa é uma daquelas decisões que têm de se tomar.
Podem ser metade dos trabalhadores a não trabalhar segunda e a outra metade à sexta. Há empresas
que funcionam muito em cooperação e em equipa e essas normalmente fecham à sexta-feira, mas a
chave é a mudança de processos dentro da empresa que permitam libertar esse dia. Isso vai requerer
um esforço da empresa, envolve um esforço muito significativo da parte da gestão com os
trabalhadores para alterar os processos e os padrões de funcionamento da empresa. Isto tem um
impacto real e é desse impacto, dessas medidas e mudanças que nascem os ganhos de produtividade
que compensam. Esta ideia de acordo implícito entre os trabalhadores e a gestão é muito importante.
Muitas vezes, as ineficiências que existem quem as conhece melhor são os trabalhadores.

Que vantagens e desvantagens existem, quer no lado dos trabalhadores quer no das empresas?

Dos trabalhadores,, acho difícil não ver isto como uma medida que vai aumentar o bem-estar. Todos os
projetos-piloto têm mostrado resultados inequívocos de que melhora tremendamente. A satisfação com
a vida, com o próprio emprego, a redução do stress, acho que não há desvantagens a apontar do lado
dos trabalhadores. Há que referir que as empresas não têm feito isto porque o Estado ditou, nem por
sentimentalismo, é porque melhora o negócio. Fala-se na produtividade, mas uma empresa tem muitos
custos intermédios. E é precisamente nessas áreas que há poupança, por exemplo, com a redução do
absentismo. As pessoas faltam menos porque conseguem marcar o médico para o dia em que não
trabalham, têm muito menos stress e burnout. Quando as empresas funcionam por turnos, uma falta
significa contratar um trabalhador temporário que é pago a uma taxa horária muito superior. Isto
acontece muito nos hospitais e lares de terceira idade, portanto, mesmo neste tipo de serviços em que é
necessário um aumento de contratação, há benefícios. Quando falamos de benefícios, temos de pensar
que é possível que tenhamos de gastar mais numa área para poupar noutra. É preciso pensar na
empresa como um todo e nas sinergias entre os vários departamentos. Isso é muito difícil numa
empresa grande, pensa-se muito em silos, mas aumentar os custos num departamento pode trazer
bem aos outros. É difícil quantificar à partida e é por isso que há este ceticismo, a tendência é pensar que
são precisos mais trabalhadores e que isso acarreta custos. Mas quando começamos a contabilizar os
benefícios, vemos muitos nessa redução de custos intermédios. Quando falarmos para as empresas
durante o projeto vamos pedir precisamente este exercício.
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Os trabalhadores mudaram, as empresas mudaram, os tempos mudaram, mas parece o mercado de
trabalho não se adaptou?

Passaram 50 anos desde a semana de cinco dias e já houve mudanças tecnológicas e demográficas,
mas continuámos a trabalhar da mesma forma e não nos apercebemos das mudanças. A pandemia foi o
gatilho para tudo isto. Os sintomas de burnout e de stress já existiam, mas a pandemia tirou-nos da
panela a ferver e agora que estamos a ser postos de novo na água a ferver, a regressar à normalidade,
vemos que não queremos isto. Daí toda esta questão da desistência silenciosa ou da grande demissão.

Como vê esses fenómenos?

A grande demissão começou nas redes sociais e acho que ainda não há muitos dados estatísticos sobre
isto, mas revelam todos o mesmo que é não estarmos a conseguir encontrar este novo normal. Eu
tenho a solução da semana de quatro dias, pode até haver outras.

Desde que assumiu a coordenação do projeto, que contactos tem mantido com parceiros sociais e com
os partidos?

Vivo em Inglaterra, por isso tenho pouco contacto com os meios de Lisboa e contactos políticos oficiais
não tive. Vamos deixá-los para depois da apresentação aos parceiros sociais por uma questão
institucional. Mas acho que não devíamos colocar isto numa perspetiva partidária. Sei que isto é muito
difícil em Portugal não ir pegar na ideologia direita-esquerda, mas eu apresento os argumentos de forma
construtiva e acho que são bons argumentos; e ponho sempre isto num plano acima da ideologia.
Estamos à procura de uma melhor forma de organizar a economia e durante o piloto vamos procurar a
avaliação. A parte central e o desenho, é tudo feito para conseguir avaliar bem qual é o impacto. Depois
teremos as informações que procuramos e esses números são muito importantes se se pretender
continuar com a discussão.

Da parte do governo, quando foi contactado para coordenar este projeto, foi-lhe transmitida alguma
baliza?

Tenho de dizer que isto foi uma surpresa, acho até que exigiu coragem porque implica ir buscar uma
pessoa fora do sistema. Mas há um interesse genuíno e deram-me toda a autonomia para decidir.

A ministra do Trabalho já tinha referido que havia imensas empresas a querer implementar pilotos deste
género. Confirma-o?

Já tive contactos ao telefone de diretores que queriam saber mais detalhes, já vi manifestações de
interesse de empresas, mesmo sem saberem os detalhes do projeto. Mas a ideia é abrir isto às
empresas e durante um período de tempo comunicar o que vamos fazer e quais são os potenciais
benefícios.

Acredita que depois de algumas já terem dado esse passo às escuras, outras poderão aderir?

Sim, acho que sim. Isto é um projeto experimental, não há uma guia de como se faz, mas a ideia é
aprendermos com os exemplos das empresas e com as suas histórias de adaptação ao modelo. Temos
de apoiar as empresas nesta transição, mas não lhe vamos dizer o que devem fazer, vamos
simplesmente guiá-las e dar-lhes apoio técnico. No final, terão de ser as empresas a implementar e é daí
que vem a criação de valor. Há sempre aquela ideia de que as empresas adotam todo o tipo de práticas
inovadoras, mas vemos, por exemplo, a questão do teletrabalho que era algo que já existia e sobre o
qual já havia estudos que demonstravam o aumento da produtividade. No entanto, ninguém queria
experimentar. Porque também existe uma certa inércia e aversão ao risco. Digo que o maior risco para
as empresas não é experimentarem a semana de quatro dias mas que um seu concorrente a
experimente.

Há algum setor onde veja isso acontecer mais depressa?

Acho que é fácil de implementar em todos os setores, o que é difícil é implementar quando o resto da
economia está organizada em cinco dias. Há setores em que vai ser mais fácil e outros mais difícil, mas
também é isso que vamos medir. Há setores onde pode parecer mais difícil, como por exemplo a
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restauração, mas há exemplos mesmo aqui ao lado, em Espanha. Por exemplo, uma cadeia de
restaurantes em Madrid implementou a semana de quatro dias. A empresária dona não contratou mais
ninguém, simplesmente alterou os processos de forma a otimizar a gestão. Em vez de os pedidos serem
feitos a um empregado, eram por aplicação, mudou o menu para ser mais rápido e otimizar os
processos. Isto mostra-nos exatamente o que é preciso: mudar processos. Será possível, ao longo dos
anos em que o projeto vai durar, tanto abandonar a experiência como entrar a meio ou isso não está
sequer em cima da mesa? Em princípio não porque, como disse, o objetivo é avaliar este modelo e essa
avaliação requer um determinado tipo de organização. Mas um entra e sai em termos de avaliação não é
o que está previsto.

O contexto atual de crise será um travão para adiar o debate de novos modelos de trabalho?

Nunca vai haver uma altura ideal, há sempre algum problema, seja pelo desemprego, pelos problemas de
recrutamento, pela inflação ou pela guerra. Não gosto muito de falar na conjuntura porque a conjuntura
muda constantemente. Mas acho que há muitas dimensões em que a semana de quatro dias de trabalho
vai melhorar as empresas e é precisamente isso que vamos estudar.

Já falámos sobre como este modelo poderá influenciar positivamente a produtividade, mas num país que
tem problemas estruturais de produtividade como Portugal, seria de facto um boost à produtividade?

Importa dizer que produtividade é um termo demasiado genérico e, portanto, temos a produtividade do
trabalhador e a produtividade por hora. O que é importante é a produtividade por hora e Portugal tem
cronicamente grandes problemas neste aspeto. Com a semana de quatro dias, esta produtividade vai
aumentar, depois poderá ou não ser suficiente para compensar a redução de horas. Mas nesta
estatística em que Portugal está cronicamente em baixo, aumentará a produtividade por hora. Do ponto
de vista económico, um dos erros que se comete é pensar que a produção de cinco dias é cinco vezes a
produção de um dia, mas não é. Isto porque no final os trabalhadores já estão mais cansados ou porque
vão priorizar as tarefas mais importantes quando têm menos tempo. O segundo erro que os
economistas cometem é pensar que o tempo de lazer é tempo morto para a economia. Muitos dos
benefícios económicos mais amplos estão precisamente nos tempos de lazer. É nos tempos de lazer que
saímos para ir a restaurantes, a hotéis, a teatros e cinemas, tudo o que é indústria da cultura e do
entretenimento terá um boost enorme se as pessoas tiverem mais tempo. É no tempo livre que as
pessoas também se podem reconverter, podem criar os seus próprios negócios quando sentem que já
estão num trabalho em declínio ou podem aprimorar as suas capacidades indo estudar nos tempos
livres. Isto são tudo benefícios que também queremos estudar, ainda que de forma indireta, porque
também queremos saber o que as pessoas pretendem fazer com o seu tempo livre. E isto interage com
o argumento da produtividade da seguinte forma: qual é a produtividade de um hotel vazio? Se não tem
clientes, não criou valor, não foi produtivo. Num restaurante cheio qual é o nível de produtividade? É
menor, porque tem mais pessoas. A produtividade é um pouco abstrata porque acaba por depender de
vários fatores. Quanto às pessoas, quando olhamos para os inquéritos, aquilo que indicam sempre é a
falta de tempo. É falta de tempo para ler, para sair, para o ativismo cívico e político, e isto são tudo
benefícios económicos indiretos, além da própria questão da produtividade.

Portugal lida também com um enorme problema demográfico e os decisores têm abordado esta questão
sobre variados ângulos, entre eles a conciliação entre a vida profissional e familiar. O modelo que o Pedro
e outros economistas sugerem, pode ser uma das chaves para resolver esse problema?

Acho que sim. Mas há 50 anos, a maior parte das mulheres trabalhava em casa, não no mercado de
trabalho e o homem trabalhava muitas horas, mas tinha tudo tratado em casa pela mulher, portanto o
tempo em casa era tempo para a família. Agora, sobretudo pela mudança de papel da mulher na
sociedade, estando mulheres e homens a trabalhar 40 horas por semana, com as mesmas ambições e
com trabalhos muito mais intensivos do que eram antes, quando chegam a casa ainda têm de fazer tudo
o que ficou por fazer. Ou seja, quando chegam, não há tempo de família nem tempo de lazer, isto são
mudanças estruturais que ocorreram na sociedade e que foram passando ao lado sem nos adaptarmos.
Há quem diga que a família está em perigo, mas o que coloca mais em perigo as famílias são questões
como o casamento homossexual ou a adoção, ou é a falta de tempo? É a falta de tempo que,
consequentemente, cria despiques, cria discussões, gera divórcios. Acho que a semana de quatro dias é
uma medida concreta que vai beneficiar muitas áreas e daí defender esta ideia.

Já aqui falámos de medir os benefícios deste projeto através dos impactos nas empresas participantes. A
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natalidade vai ou não ser um dos critérios de avaliação de sucesso deste projeto?

Eu gostava, mas é difícil e depende do horizonte em que podemos seguir as pessoas. Em princípio,
sendo organizado pelo Estado, permite que haja um seguimento mais amplo das pessoas, estando
todos os dados anonimizados, naturalmente. Mas o efeito seria sempre a nove meses, portanto, só
conseguiríamos medir isso concretamente passados dois anos. A ideia do estudo é desenhá-lo de uma
forma em que depois possamos seguir as empresas e os trabalhadores mais a longo-prazo. Isso vai
partir da forma como organizamos as bases de dados e a parte técnica, mas lá está, a demografia é um
impacto que só passados dois anos conseguiríamos analisar.
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Apoio à fatura energética das empresas. "Precisávamos de um
pacote 30 vezes maior", avisa secretária de Estado do Turismo
"Para anular, por completo, o crescimento da fatura energética precisávamos de um
pacote 10, 20, 30 vezes maior", referiu Rita Marques sobre o plano apresentado a
semana passada pelo ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e que visa uma redução da
fatura em 30% na eletricidade e até 40% no gás.

Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, considerou este sábado que o
pacote de apoio à fatura energética, destinado às empresas, pode ser insuficiente.

O reparo aconteceu no segundo e último dia do congresso da AHRESP – Associação da Hotelaria,
Restauração e Similares de Portugal (que decorreu em Coimbra). Numa intervenção citada na newsletter
da AHRESP, a secretária de Estado referiu que “estamos a assistir a uma escalada de preços na ordem
dos 300%”.

“Os 3 mil milhões de euros têm objetivo de mitigar a fatura energética das nossas empresas na ordem
dos 30 a 40 por cento. Para anular, por completo, o crescimento da fatura energética precisávamos de
um pacote 10, 20, 30 vezes maior. Por muito que haja apoio, as consequências estão aí. Temos de nos
preparar”, disse Rita Marques relativamente ao pacote apresentado na semana passada pelo ministro do
Ambiente, Duarte Cordeiro.

Na mesma intervenção, esta governante considerou a reposição do IVA das bebidas na taxa intermédia
uma medida “positiva para as empresas”. Compete agora às associações empresariais apresentarem as
suas propostas, referiu Rita Marques, dando conta que “é uma conversa a ter com ministério das
Finanças”.
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Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, apresentou na passada quarta-feira um pacote de três mil
milhões para as empresas que visa redução da fatura em 30% na eletricidade e até 40% no gás.
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Aposta tem de ser em turismo que deixe mais dinheiro no país
Presidente da Fundação INAT EL diz que setor deverá subir na cadeia de valor para poder
aumentar salários
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DN
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CGTP exige aumento de 10% nos salários em protesto com
turistas a mistura
A manifestação da CGT P percorreu a Baixa de Lisboa, mas também se realizou outra no
Porto
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Comissões criadas para novo aeroporto vão ter pelo menos 32
pessoas
Metodologia para escolher localização acordada entre Governo e PSD
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DINHEIRO VIVO
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Privatização da TAP corre o risco de ficar deserta e perda de
dinheiro é inevitável
Especialistas em economia e aviação não duvidam que o Estado vai perder dinheiro com a
venda da T AP, depois de ter injetado, nos últimos dois anos, 3,2 mil milhões de euros na
companhia
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SUL INFORMAÇÃO
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Observatório subaquático em Sagres permite ver e ouvir o
oceano em tempo real
Infraestrutura pretende ser um ponto de ligação entre a investigação científica, as
escolas e o público em geral, no que se refere à observação do oceano

Uma equipa de investigadores da Universidade do Algarve concluiu recentemente a instalação do
observatório subaquático MARREAL, junto das ilhotas do Martinhal, em Sagres. Com o MARREAL vai ser
possível ver, ouvir, e monitorizar o fundo do oceano em tempo real.

A infraestrutura pretende ser um ponto de ligação entre a investigação científica, as escolas e o público
em geral, no que se refere à observação do oceano.

O observatório fica localizado a uma profundidade de 20 metros e inclui vários tipos de sensores, tais
como: câmara de vídeo subaquática, CTD (conductivity, temperature and depth), para medição da
temperatura e da salinidade da água, Acoustic Back Scatter, para observação de partículas na coluna de
água, e um sensor acústico, para audição do ruído submarino.

O observatório permite o registo em tempo real dos dados recolhidos por todos os sensores existentes
na plataforma, que serão brevemente disponibilizados a toda a comunidade, via internet.

O fundeamento do observatório foi feito por uma equipa conjunta que envolveu elementos da
Universidade do Algarve, do Centro de Investigação Tecnológica do Algarve (CINTAL), do centro de
mergulho científico do Centro de Ciências do Mar (CCMAR), e do INESC-TEC (Porto).

A instalação teve o apoio da Docapesca de Sagres que, entre outros apoios, cedeu o espaço para a
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instalação de parte da infraestrutura.

O navio “Mar Profundo” do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência
(INESC-TEC), foi usado nas operações de fundeamento, que tiveram ainda o apoio da Capitania do Porto
de Lagos, da Marina de Lagos e da Região de Turismo do Algarve.

Este observatório foi uma iniciativa da infraestrutura de investigação Tec4Sea , um projeto financiado
pelo programa PT2020, ao qual se juntou o projeto KTTSeaDrones, financiado pelo INTERREG.
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Sonae avança com projeto em zona sensível de Troia
O grupo liderado por C láudia Azevedo já terá acertado a venda deste projeto imobiliário-
turístico aos brasileiros da Major Development, logo que este seja aprovado. O
empreendimento será construído junto a uma zona de sapal e às ruínas romanas de
Troia.
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Turismo com novos máximos em hóspedes, dormidas e
rendimento por quarto
Dados da actividade turística do INE referentes a Agosto revelam que os proveitos totais
chegaram aos 797 milhões de euros, acima do valor registado em idêntico mês de 2019.

O alojamento turístico em Portugal registou 3,4 milhões de hóspedes, 9,9 milhões de dormidas e um
rendimento médio por quarto ocupado (ADR) de 137,2 euros, em Agosto, os valores mais elevados
desde que há registo, segundo dados do INE.

“O sector do alojamento turístico registou 3,4 milhões de hóspedes e 9,9 milhões de dormidas em
Agosto de 2022, os valores mensais mais elevados desde que há registo, correspondendo a variações
de 33% e 31,9%, respectivamente (mais 85,4% e mais 90,0% em Julho, pela mesma ordem)”, concluiu
o Instituto Nacional de Estatística (INE), que publicou hoje os dados da actividade turística, relativos a
Agosto.

Face a Agosto de 2019, antes da pandemia e, até ao momento, o melhor ano turístico nacional, o
número de hóspedes cresceu 1,2% e as dormidas aumentaram 2,8%.

Por sua vez, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 102,2 euros e o
rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 137,2 euros, os valores mais elevados desde que
há registo, e que correspondem a aumentos de 41,8% e 17,8% face a Agosto de 2021. Em relação a
Agosto de 2019, o RevPAR aumentou 21,1% e o ADR cresceu 18,1%.

No mês em análise, entre os municípios com maior representatividade no total nacional da actividade
turística, destacaram-se Lisboa e Albufeira que, no seu conjunto, concentraram 27,1% do total de
dormidas do país e 32,9% do total de dormidas de não residentes. Já a taxa líquida de ocupação-cama
(68,3%) aumentou 10,6 pontos percentuais em Agosto (o crescimento fora de 24,6 pontos percentuais
em Julho), ficando ligeiramente abaixo dos 68,7% registados em Agosto de 2019.

Quanto aos proveitos totais, observou-se um aumento de 53,6%, para 797 milhões de euros, enquanto
os proveitos de aposento atingiram 639 milhões de euros, reflectindo um crescimento de 54,9%.
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Comparativamente a Agosto de 2019, registaram-se aumentos de 24,9% e 25,7% nos proveitos totais
e de aposento, respectivamente.

Nos primeiros oito meses de 2022, considerando a generalidade dos meios de alojamento
(estabelecimentos de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude),
registaram-se 19,4 milhões de hóspedes e 52,8 milhões de dormidas, que reflectem aumentos de 122%
e 121,6%, respectivamente. Comparando com mesmo período de 2019, as dormidas diminuíram 3%
(com um desempenho de mais 4,4% nos residentes e menos 6,9% nos não residentes).
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Hotéis batem recorde de receitas por quarto em agosto
Além do recorde de turistas, agosto de 2022 foi o mês mais rentável de sempre para os
quartos em alojamentos, salienta INE, ficando mais de 20% acima dos valores pré-
pandemia.

Os quartos renderam o maior valor de sempre para hotéis e alojamentos. Em agosto, o rendimento
médio por quarto disponível atingiu os 137,2 euros, mais 21,1% do que no mesmo mês de 2019,
segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os recordes não ficaram por aqui para os donos dos alojamentos: as receitas totais aumentaram 24,9%
face a agosto de 2019 e os proveitos de aposento atingiram os 639 milhões de euros, mais 25,7% do
que no mesmo mês de 2019. Hotéis e estabelecimentos de alojamento local tiveram subidas superiores
a 10% face a agosto de 2019; nos espaços de turismo rural e de habitação, a subida ronda os 60%.

Apenas por bater ficou o recorde da taxa líquida de ocupação-cama, que foi de 68,3% em agosto de
2022, menos 0,4 pontos percentuais do que em igual mês de 2019.

Desde o início do mês que se sabia que Portugal tinha batido o recorde de turistas: em agosto, os
alojamentos registaram 3,4 milhões de hóspedes e 9,9 milhões de dormidas, mais 1,2% e 2,8%,
respetivamente, na comparação com agosto de 2019, o anterior máximo histórico.

Lisboa e Albufeira concentram dormidas

Os dados do INE também revelam que os concelhos de Lisboa e de Albufeira concentraram 27,1% do
total de dormidas do país e de 32,9% do total de dormidas dos estrangeiros. Na capital, houve 1,5
milhões de turistas, mais 2,1% do que o recorde de 2019. Na cidade algarvia, houve 1,2 milhões de
dormidas, ficando 11,8% abaixo do recorde de agosto de 2019.

Funchal foi o terceiro concelho com mais dormidas em agosto, com 613,7 mil, mais 21,6% face a igual
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mês de 2019. O município do Porto ficou em quarto lugar, com 591,1 mil dormidas, mais 16% na
comparação com agosto de 2019.

Nos primeiros oito meses do ano, o município do Funchal teve mais 8,2% de dormidas do que em igual
período de 2019; no Porto, o aumento foi de 1,8%. Em Lisboa e Albufeira, o cenário é contrário, com
descidas de 8,6% e de 17%, respetivamente.

(Notícia atualizada às 11h35 com mais informação)

29/35



TNEWS

14/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1190

REACH: -1

INE: Turismo regista valores mais elevados de sempre em
agosto - TNEWS
TNEWS Últimas

“O setor do alojamento turístico registou 3,4 milhões de hóspedes e 9,9 milhões de dormidas em agosto
de 2022, os valores mensais mais elevados desde que há registo, correspondendo a variações de 33% e
31,9%, respetivamente (+85,4% e +90,0% em julho, pela mesma ordem)”, concluiu o Instituto
Nacional de Estatística (INE), que publicou esta sexta-feira, dia 14, os dados da atividade turística,
relativos a agosto.

Face a agosto de 2019, antes da pandemia e, até ao momento, o melhor ano turístico nacional, os
hóspedes cresceram 1,2% e as dormidas aumentaram 2,8%.

Por sua vez, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 102,2 euros e o
rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 137,2 euros, os valores mais elevados desde que
há registo, que correspondem a aumentos de 41,8% e 17,8% face a agosto de 2021.

Em relação a agosto de 2019, o RevPAR aumentou 21,1% e o ADR cresceu 18,1%.

No mês em análise, entre os municípios com maior representatividade no total nacional da atividade
turística, destacaram-se Lisboa e Albufeira que, no seu conjunto, concentraram 27,1% do total de
dormidas do país e 32,9% do total de dormidas de não residentes.

Já a taxa líquida de ocupação-cama (68,3%) aumentou 10,6 pontos percentuais em agosto (+24,6
pontos percentuais em julho), ficando ligeiramente abaixo dos 68,7% registados em agosto de 2019.
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Quanto aos proveitos totais, observou-se um aumento de 53,6%, para 797 milhões de euros, enquanto
os proveitos de aposento atingiram 639 milhões de euros, refletindo um crescimento de 54,9%.

Comparativamente a agosto de 2019, registaram-se aumentos de 24,9% e 25,7% nos proveitos totais
e de aposento, respetivamente.

Nos primeiros oito meses de 2022, considerando a generalidade dos meios de alojamento
(estabelecimentos de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude),
registaram-se 19,4 milhões de hóspedes e 52,8 milhões de dormidas, que refletem aumentos de 122%
e 121,6%, respetivamente.

Comparando com mesmo período de 2019, as dormidas diminuíram 3% (+4,4% nos residentes e -
6,9% nos não residentes).
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E Agosto foi o melhor mês de sempre para o turismo em Portugal
E Agosto foi o melhor mês de sempre para o turismo em Portugal

E Agosto foi o melhor mês de sempre para o turismo em Portugal
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Turismo com novos máximos em hóspedes, dormidas e
rendimento médio por quarto em agosto
Entre os municípios com maior representatividade no total nacional da atividade turística,
destacaram-se Lisboa e Albufeira

O alojamento turístico registou 3,4 milhões de hóspedes, 9,9 milhões de dormidas e um rendimento
médio por quarto ocupado (ADR) de 137,2 euros, em agosto, os valores mais elevados desde que há
registo, segundo dados do INE.

“O setor do alojamento turístico registou 3,4 milhões de hóspedes e 9,9 milhões de dormidas em agosto
de 2022, os valores mensais mais elevados desde que há registo, correspondendo a variações de 33% e
31,9%, respetivamente (+85,4% e +90,0% em julho, pela mesma ordem)”, concluiu o Instituto
Nacional de Estatística (INE), que publicou hoje os dados da atividade turística, relativos a agosto.

Face a agosto de 2019, antes da pandemia e, até ao momento, o melhor ano turístico nacional, os
hóspedes cresceram 1,2% e as dormidas aumentaram 2,8%.

Por sua vez, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 102,2 euros e o
rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 137,2 euros, os valores mais elevados desde que
há registo, que correspondem a aumentos de 41,8% e 17,8% face a agosto de 2021.

Em relação a agosto de 2019, o RevPAR aumentou 21,1% e o ADR cresceu 18,1%.

No mês em análise, entre os municípios com maior representatividade no total nacional da atividade
turística, destacaram-se Lisboa e Albufeira que, no seu conjunto, concentraram 27,1% do total de
dormidas do país e 32,9% do total de dormidas de não residentes.

Já a taxa líquida de ocupação-cama (68,3%) aumentou 10,6 pontos percentuais em agosto (+24,6
pontos percentuais em julho), ficando ligeiramente abaixo dos 68,7% registados em agosto de 2019.

Quanto aos proveitos totais, observou-se um aumento de 53,6%, para 797 milhões de euros, enquanto
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os proveitos de aposento atingiram 639 milhões de euros, refletindo um crescimento de 54,9%.

Comparativamente a agosto de 2019, registaram-se aumentos de 24,9% e 25,7% nos proveitos totais
e de aposento, respetivamente.

Nos primeiros oito meses de 2022, considerando a generalidade dos meios de alojamento
(estabelecimentos de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude),
registaram-se 19,4 milhões de hóspedes e 52,8 milhões de dormidas, que refletem aumentos de 122%
e 121,6%, respetivamente.

Comparando com mesmo período de 2019, as dormidas diminuíram 3% (+4,4% nos residentes e -
6,9% nos não residentes).
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São dados sobre o turismo em Portugal avançados esta manhã
pelo Instituto Nacional de Estatística, o alojamento turístico
registou um número recorde de hóspedes e dormidas em Agosto
São dados sobre o turismo em Portugal avançados esta manhã pelo Instituto Nacional de
Estatística, o alojamento turístico registou um número recorde de hóspedes e dormidas
em Agosto

São dados sobre o turismo em Portugal avançados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística, o
alojamento turístico registou um número recorde de hóspedes e dormidas em Agosto
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