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Turistas deixam 608 milhões em setembro
Na Grande Lisboa, o número de turistas aumentou 77,6% em setembro
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No último mês do verão, receitas do turismo ficaram mais de
20% acima de 2019
Os proveitos do turismo em Portugal subiram 21,3% em setembro face ao mesmo mês de
2019, para 608,2 milhões de euros, nota o INE. A Área Metropolitana de Lisboa
concentrou mais de 30% das receitas

Os proveitos totais do turismo em Portugal totalizaram 608,2 milhões de euros em setembro, mais
70,3% que em setembro do ano passado e mais 21,3% que no mesmo mês de 2019 (antes da
pandemia), mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta segunda-feira.

Já os proveitos de aposento cresceram 74,5%, para 469,2 milhões de euros. Em relação a setembro de
2019 o aumento é de 22,5%.

Quando ao rendimento médio por quarto disponível (RevPAR), este situou-se em 78 euros e o
rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 115,6 euros, mais 17,7% e 18,9%,
respetivamente, face a junho de 2019.

De notar que 2019 foi o melhor ano de sempre do turismo em Portugal. Em 2022 os meses de verão já
mostraram valores acima de 2019 a nível de hóspedes, mas os proveitos e outros rendimentos
cresceram mais rapidamente. Por exemplo, em setembro o setor do alojamento turístico registou 2,9
milhões de hóspedes e 7,7 milhões de dormidas, mais 0,2% e 0,7%, respetivamente, face a setembro
de 2019. Um crescimento bastante inferior ao dos proveitos e dos rendimentos médios por quarto.

Analisando os resultados de setembro por tipo de estabelecimento, o RevPAR atingiu o valor mais
elevado nas pousadas e quintas da Madeira (123,2 euros), mas o tipo de estabelecimento que teve o
maior crescimento homólogo foi o dos hotéis de duas e uma estrela (mais 85,4% face a 2021, para
48,6 euros).

Entre as várias regiões, o INE destaca que os valores de RevPAR mais elevados foram registados na Área
Metropolitana de Lisboa (117,7 euros) e no Algarve (87,6 euros). Adicionalmente, o gabinete estatístico
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nota que a Área Metropolitana de Lisboa concentrou 30,7% dos proveitos totais e 32,2% dos relativos a
aposento.

No conjunto dos primeiros nove meses do ano, o gabinete estatístico indica que “os proveitos totais
cresceram 143% e os relativos a aposento aumentaram 144,1%” face ao mesmo período do ano
passado e 14,3% e 15,4% face aos mesmos meses de 2019.

Neste período, foram também as pousadas e quintas da Madeira que registaram o RevPAR mais elevado
(90,4 euros) e os hotéis de duas e uma estrela que mais cresceram (116,6%).
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Nunca houve tantos turistas americanos a visitar Portugal
Número de dormidas de estrangeiros até setembro está ainda 6,3% abaixo de 2019, ano
anterior à pandemia de covid-19.
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Inflação ameaça empresas do Canal HORECA
AHRESP diz que inflação está a ter “impactos nefastos”.
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Restauração e hotelaria apontam trimestre "preocupante" com
aumento de custos
O setor da hotelaria e restauração antecipa que os últimos três meses do ano sejam
“preocupantes”, depois de registar aumentos de custos de matérias-primas de até 50%
nas últimas semanas

O setor da hotelaria e restauração, que registou aumentos de custos de matérias-primas de até 50%
nas últimas semanas, antecipa que os últimos três meses do ano sejam "preocupantes", de acordo com
um comunicado da AHRESP.

Na nota, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) deu conta dos
resultados do seu inquérito mais recente, "realizado durante a segunda quinzena de setembro e a
primeira de outubro, quer para as empresas de restauração e similares, bem como do alojamento
turístico", que conclui que "as consequências da inflação são cada vez mais preocupantes para a
sustentabilidade dos negócios".

Assim, segundo a AHRESP, "para 71% das empresas da restauração, e para 83% das empresas de
alojamento, os custos com matérias-primas aumentaram até 50%", sendo que "a escassez de produtos
essenciais também já se faz sentir", segundo foi "referido por 73% das empresas da restauração e por
26% do alojamento".

A associação disse ainda que "perante este agravamento de custos, a atualização dos preços de venda
foi inevitável, com 83% das empresas da restauração e 69% do alojamento a aumentarem os seus
preços de venda", ressalvando que "na restauração (51%) e no alojamento (45%), o aumento não
ultrapassou os 10%".

De acordo com a associação, nesta altura, já de época baixa, "a retração no consumo já se evidenciou",
sendo que "no mês de setembro, 54% das empresas de restauração e 49% do alojamento sentiram
quebras na faturação até 20%".
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A associação recordou que "para atenuar os efeitos perversos deste ciclo inflacionista, que poderá vir a
agravar-se, a AHRESP tem vindo a propor medidas temporárias, como a aplicação da taxa reduzida de
IVA nos serviços de alimentação e bebidas e nas tarifas de energias, gás e eletricidade", destacando que
"as respostas ao inquérito, confirmam a pertinência destas medidas, na medida em que, para a
restauração, 89% das empresas confere como prioritária a medida do IVA e para 81% do alojamento a
redução do IVA na energia".

Segundo a associação, "a ausência de medidas preventivas, irá provocar um novo aumento de preços,
despedimento de trabalhadores e encerramento de empresas".

A AHRESP indicou que "na restauração, 68% ponderam aumentar preços, 37% provocar despedimentos
e 13% encerrar a atividade" e que "no caso do alojamento turístico, 63% das empresas refere também
que terá que aumentar preços, 15% irá avançar com despedimentos e 8% equaciona o encerramento
da atividade".

Por outro lado, "as perspetivas para o último trimestre do corrente ano são muito preocupantes" com
45% das empresas da restauração e 31% do alojamento a considerarem que "este último trimestre
será pior ou muito pior que o quarto trimestre de 2019".

A AHRESP alertou ainda que "além do contexto inflacionista, a subida das taxas de juros certamente que
também provocará um forte impacto no rendimento disponível das famílias, conduzindo inevitavelmente
a uma retração no consumo" dos serviços dos seus associados.

"Estamos certos de que o Governo, atento à conjuntura e ao seu provável agravamento, procure
melhorar o nível de rendimento familiar, como aliás recentemente já aconteceu, evitando o que atrás se
referiu", rematou.

O inquérito decorreu entre 22 de setembro e 10 de outubro, "tendo-se obtido um total de 473
respostas válidas e representativas dos setores da restauração e similares e do alojamento turístico, em
todo o território nacional", segundo a AHRESP.
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Lisboa é o Melhor Destino Metropolitano à Beira Mar - Jornal
Expresso do Oriente
Lisboa é o Melhor Destino Metropolitano à Beira Mar! Do MUNDO... A cidade foi assim
distinguida nos

Lisboa é o Melhor Destino Metropolitano à Beira Mar! Do MUNDO…

A cidade foi assim distinguida nos Wordl Travel Awards, os “Óscares” do Turismo Mundial.

Depois de, em Outubro passado, Lisboa ter sido distinguida com quatro galardões de âmbito europeu –
Melhor Destino Metropolitano à beira-mar, Melhor Destino de Cruzeiros, Melhor Destino City Break e o
Porto de Lisboa como Melhor Porto de Cruzeiros da Europa – a cidade é agora distinguida a nível mundial
como Melhor Destino Metropolitano à Beira Mar.

No que diz respeito à hotelaria, o Pestana Palace foi distinguido como Melhor Hotel de Luxo para
Negócios, o galardão de Melhor Hotel Clássico de 2022 foi para o Olissipo Lapa Palace e a Amazing
Evolution, gestora de dezenas de hotéis no país, recebeu o prémio de Melhor Operador de Boutique
Hotel.

Mas as distinções não ficaram só pela capital, Portugal recebeu ao todo 12 galardões, sendo dois deles
entregues à TAP como Melhor Companhia Aérea para África e Melhor Companhia Aérea para a América
do Sul.

A Parques de Sintra Monte da Lua, empresa gestora dos parques e monumentos de Sintra, arrecadou
pela 10.ª vez consecutiva o prémio de Melhor Empresa do Mundo em Conservação.

Já o prémio Melhor Destino de Cidade foi para o Porto, o Melhor Destino Insular foi atribuído à Madeira,
os Passadiços do Paiva receberam o prémio Melhor Atração de Turismo de Aventura e o Prémio de
Turismo Responsável distinguiu o Projecto Dark Sky Alqueva.

Para o Algarve, ficou reservado o Melhor Golf & Villa Resort do Mundo, entregue ao vencedor Dunas
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Douradas Beach Club.

Os Wordl Travels Awards resultam da votação mundial do sector turístico, operadores de viagens,
companhias aéreas e turistas.

Os prémios foram atribuídos no dia 11 de Novembro, na Gala da Grande Final dos Wordl Travel Awards,
que se realizou em Mascate, capital de Omã.
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Dunas Douradas Beach Club distinguido nos World Travel Awards
2022
Hotel de cinco estrelas vence na categoria de World´s Leading Golf & Villa Resort

O aldeamento algarvio de cinco estrelas Dunas Douradas Beach Club foi distinguido nos World Travel
Awards na categoria de World´s Leading Golf & Villa Resort, na passada sexta-feira.

Na edição europeia do turismo o resort Dunas Douradas Beach Club venceu nas categorias de Portugaĺ s
Leading Villa e Europe´s Leading Villa e agora foi a vez de triunfar na categoria de World´s Leading Golf &
Villa Resort na Grande Final Mundial.

«Os prémios deste ano têm um valor especial. Foi um ano de polaridades antagónicas que exigiram um
esforço acrescido de toda a estrutura fixa do resort, pois se por um lado 2022 teve taxas de ocupação
em muitos meses superiores às de 2019, a preocupante escassez de recursos humanos para trabalhar
nas mais variadas frentes da atividade hoteleira obrigou a um trabalho extra de todos. É por isso que
todo o reconhecimento do nosso mérito e qualidade é um ponto a mais na motivação de toda a minha
equipa», referiu Sílvia Biscaia, general manager do Aldeamento Dunas Douradas Beach Club, realçando
que estes prémios são o reconhecimento do árduo trabalho de toda a sua equipa focado única e
exclusivamente na constante procura da melhoria da experiência do hóspede.

Para a General Manager, a razão primordial para esta distinção centra-se na excelente localização do
aldeamento, constituído por 140 luxuosas unidades de alojamento, onde o conforto, a sofisticação e a
segurança formam um triunvirato vencedor.

Os World Travel Awards, criados em 1993 com o objetivo de reconhecer e galardoar anualmente o que
de melhor se faz na indústria do turismo, viagens e hospitalidade, têm vindo a estabelecer-se como um
marco importante no panorama internacional do sector do turismo.
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Turismo reúne em Fátima para discutir como “redesenhar o jogo”
do mercado
Este “congresso acontece num mundo bem diferente do que vínhamos conhecendo”,
constata a organização, a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP)

O desafio de “redesenhar o jogo” do mercado vai estar no centro dos debates do 33º Congresso
Nacional da Hotelaria e Turismo, marcado para o Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, sob o lema
“Winds of Change”.

Este “congresso acontece num mundo bem diferente do que vínhamos conhecendo”, constata a
organização, a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), adiantando que “têm sido anos de desafios e
ameaças, tão inéditas quanto inesperadas – pandemia, guerra e inflação -, com consequências e
impactos inegáveis neste sector de atividade, num calendário que está ainda por definir”.

“Ignorar tudo o que já mudou, e ainda poderá mudar, ou agir recorrendo a lógicas e mecanismos do
passado, dificilmente se constituirá como uma solução válida, ou fórmula vencedora”, refere a AHP em
comunicado, destacando que “chegou, por isso, o momento de redesenhar o jogo, enfrentando, juntos,
estes ventos de mudança”.

O congresso dura três dias e começa esta quarta-feira, dia 16, com a presença de 44 oradores e
moderadores, nacionais e internacionais, parceiros da indústria e centenas de participantes.

Entre os participantes contam-se empresários, responsáveis políticos e dirigentes da administração
pública, autarcas, consultores, académicos e banca, que “vão partilhar e debater ideias, tendências,
estratégias e experiências, com um programa feito por profissionais para profissionais do sector”.

A gestão e investimento, recursos humanos, sustentabilidade, “wellbeing e performance” hoteleira são
alguns dos temas a abordar pelos congressistas.

O Presidente da República marcará presença na sessão de encerramento. Nos últimos anos, o congresso
realizou-se em Albufeira, 2021; Viana do Castelo, 2019; Lisboa, 2018; Coimbra, 2017; Ponta Delgada,
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Presidente indonésio abriu cimeira do G20 a pedir fim da guerra
na Ucrânia
O presidente da Indonésia, Joko Widodo, apelou esta manhã ao fim da guerra na
Ucrânia, durante a abertura da cimeira do G20, que reúne na ilha de Bali as principais
economias do mundo.

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, apelou esta manhã ao fim da guerra na Ucrânia, durante a
abertura da cimeira do G20, que reúne na ilha de Bali as principais economias do mundo.

"Devemos acabar com a guerra", disse Widodo na abertura oficial do evento. "Não devemos transformar
o mundo numa nova guerra fria", acrescentou o líder indonésio, que espera que o encontro seja um
espaço de diálogo entre todas as partes.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, é a grande ausência do maior encontro de líderes mundiais desde
o início da pandemia de covid-19, realizado num hotel de luxo de Bali. Moscovo justificou a ausência com
problemas de agenda e a necessidade de Putin permanecer na Rússia.

Esta é a primeira cimeira do G20 desde que começou a guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro deste ano,
e a falta de consenso entre os participantes poderá refletir-se na declaração final conjunta, como
aconteceu na cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), realizada no domingo, em
Phnom Penh, capital do Camboja.

Apesar de a Ucrânia não integrar o G20, o presidente Volodymyr Zelensky foi convidado a discursar pelo
homólogo indonésio, Joko Widodo, presidente em exercício do grupo.

Sob o lema "recuperar juntos, recuperar mais fortes", a cimeira deveria concentrar-se nos riscos globais
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da pandemia de covid-19, na recessão económica e no desenvolvimento sustentado, como previa a
presidência indonésia do G20.

O conflito na Ucrânia criou, no entanto, novos problemas globais que deverão ser discutidos em Bali,
como a crise energética ou o risco de escassez alimentar, além da guerra em si.

A cimeira na chamada "ilha dos deuses" ficou já marcada por um encontro presencial inédito entre os
presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, na segunda-feira.

Estão previstos outros encontros bilaterais, como o de Xi com o Presidente francês, Emmanuel Macron,
anunciado para hoje.

Além de Xi, Biden, Macron e do anfitrião, Widodo, participam os presidentes Recep Tayyip Erdogan
(Turquia), Yoon Suk-yeol (Coreia do Sul), Cyril Ramaphosa, (África do Sul) e Alberto Fernández
(Argentina).

A lista inclui também os chefes de governo Olaf Scholz (Alemanha), Giorgia Meloni, (Itália) Rishi Sunak
(Reino Unido), Fumio Ksihida (Japão) e Narendra Modi (Índia).

Os primeiros-ministros Anthony Albanese (Austrália), Justin Trudeau (Canadá) e Mohammad bin Salman
(Arábia Saudita) estão igualmente em Bali, tal como o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, neste
caso como convidado.

A União Europeia, que também integra o G20, enviou os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von
der Leyen, e do Conselho Europeu, Charles Michel.

Além da Rússia, dois outros países estão representados pelos chefes da diplomacia, o Brasil, por Carlos
Alberto França, e o México, por Marcelo Ebrard.

Em Bali, também estão o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a chefe do Fundo Monetário
Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, entre outros representantes institucionais.

Em conjunto, o G20 representa 60% da população mundial, 80% do Produto Interno Bruto (PIB) global
e 75% das exportações em todo o mundo, segundo dados da presidência indonésia do grupo.

A cimeira ocorre 20 anos depois de um atentado terrorista na ilha turística que provocou 202 mortos de
23 nacionalidades, incluindo um português.

Para garantir a segurança, a Indonésia mobilizou 18.000 militares e polícias para a área de Nusa Dua, no
sul de Bali, onde os participantes estão alojados em 20 hotéis.

E para a eventualidade de um desastre natural numa ilha situada no Anel de Fogo do Pacífico, propensa a
sismos, tsunamis e erupções vulcânicas, 1.500 elementos das forças de segurança estão preparados
para retirar os participantes para locais seguros.
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TAP terá de reembolsar passageiros em mais de 122 milhões de
euros por viagens canceladas nos EUA
A T AP vai ter de reembolsar mais de 122 milhões de euros a passageiros e pagar uma
multa de um milhão de euros por viagens canceladas nos EUA, anunciaram as
autoridades norte-americanas

A TAP Air Portugal vai ter de reembolsar mais de 122 milhões de euros a passageiros e pagar uma multa
de um milhão de euros por viagens canceladas nos Estados Unidos, anunciaram as autoridades federais
norte-americanas.

Segundo a informação divulgada, a TAP Air Portugal e outras quatro companhias aéreas estrangeiras
terão de reembolsar mais de 580 milhões de euros a passageiros cujas viagens foram canceladas ou
significativamente atrasadas desde o início da pandemia.

O Departamento de Transportes dos EUA também multou as companhias aéreas em mais de 6,7
milhões de euros por atrasarem os reembolsos demasiado tempo, violando as regras de proteção ao
consumidor.

As maiores companhias aéreas dos EUA, que respondem pela maior parte das reclamações relativas a
reembolsos, evitaram multas e uma fonte das autoridades federais disse que nenhuma outra operadora
norte-americana está a ser investigada por possíveis multas.

Os consumidores inundaram a agência com milhares de reclamações por não conseguirem reembolsos
quando as companhias aéreas cancelaram um grande número de voos após a pandemia chegar aos
Estados Unidos, no início de 2020. Esta foi, de longe, a principal categoria das reclamações.

"Quando os americanos compram uma passagem numa companhia aérea, esperam chegar ao nosso
destino com segurança, confiabilidade e economia, e nosso trabalho é responsabilizar as companhias
aéreas por essas expectativas", disse o secretário dos Transportes, Pete Buttigieg.
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Segundo este departamento, a Frontier Airlines é responsável por 215 milhões de euros de reembolsos e
tem de pagar uma multa de 2,1 milhões.

A Air India pagará 117,7 milhões de euros em reembolsos e uma multa de 1,3 milhões, a Aeromexico
13,1 milhões de euros e uma multa de 872 mil euros, a El Al de Israel pagará 59,9 milhões e 872 mil de
multa e a colombiana Avianca 74,4 milhões de reembolsos e mais de 726 mil euros de multa, informou o
Departamento de Transportes.

"Temos mais ações de fiscalização e investigações em andamento e pode haver mais notícias sobre as
multas", disse Pete Buttigieg aos jornalistas.

No entanto, não haverá multas para outras companhias aéreas dos EUA porque elas responderam "logo
após" o departamento de Transportes as ter alertado, em abril de 2020, para a obrigação de serem
rápidas nos reembolsos, referiu Blane Workie, da proteção de consumidores de aviação do
Departamento de Transportes.

Em 2020, a United Airlines teve o maior número de reclamações relativas a reembolsos - mais de
10.000. A Air Canada, a El Al e a TAP Air Portugal foram as seguintes na lista, todas com mais de 5000,
seguidas pela American Airlines e pela Frontier, ambas com mais de 4000 reclamações.
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TAP quer diálogo com tripulantes, com foco na produtividade
“Queremos negociar um acordo com este princípio: mais produtividade”, disse ao
PÚBLICO o gestor da TAP, Gonçalo Pires
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Festival de Órgão tem concertos, workshops e uma visita guiada
até domingo
Esta semana, a programação começa logo na quinta-feira

Há concertos, incluindo um numa igreja “insuspeita”, mas também workshops e uma inédita visita ao
interior dos órgãos de tubos de igrejas de Tavira. O Festival Internacional de Órgão do Algarve tem muito
para ver e fazer, até ao final da semana, com atividades a partir de quinta-feira, dia 17, e até domingo,
dia 20.

Na quinta-feira, às 10h00, a Igreja da Sé de Faro será palco de um concerto pedagógico, dirigido a
crianças em idade escolar, onde, «através das peripécias de várias personagens e com André Ferreira ao
órgão, será contada a história de mais de 300 anos do Grande Órgão da Catedral de Faro», segundo a
associação Música XXI, que organiza o evento.

No mesmo dia, em Tavira, decorre uma visita guiada pelo mestre organeiro Dinarte Machado ao interior
dos órgãos de tubos de diferentes igrejas desta cidade. A visita começa à 16h00 na Igreja da
Misericórdia, passa pela Igreja de Santiago, tem paragem na Igreja de Nossa Senhora das Ondas e
termina na Igreja do Carmo.

Os interessados em participar devem fazê-lo através do email musicaxxi@gmail.com ou do número 916
782 780.

Na sexta-feira, 18 de Novembro, entra em cena o instrumento musical convidado desta edição do
festival: a corneta histórica.

O organista João Vaz  junta-se a Tiago Simas Freire (corneta histórica e flauta) na Igreja Paroquial de
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Boliqueime, para apresentar um concerto de música de câmara instrumental, sob o tema “Danceries – A
dança na música europeia em torno de 1600”.

No mesmo dia, na Igreja da Misericórdia de Tavira, o organista italiano Matteo Cordioli e Michele Tomaz
(canto) apresentam um programa sobre a figura de Maria através dos séculos, ou seja, a Ave Maria
vista e escrita por vários compositores.

No sábado, às 10h00 decorrem dois workshops em Loulé, um de órgão, na Igreja Matriz louletana, com
João Vaz, e outro de Corneta Histórica e Flauta, por Tiago Simas Freire, no Conservatório de Música de
Loulé – Francisco Rosado.

As inscrições devem ser feitas através do número 289 245 656 ou do email
ana.figueiras@conservatoriodeloule.pt.

Na noite de dia 19, na Igreja do Carmo, em Faro, o organista João Vaz e Tiago Simas Freire voltam a
juntar-se para apresentar um novo programa de música de câmara instrumental, desta vez sob o tema
“Flores de música – Corneto e órgão na Europa de Seiscentos”.

No domingo, às 18h00, o som do órgão de tubos vai ecoar na Igreja Matriz de Loulé, graças a um órgão
positivo, um instrumento musical portátil.

Neste concerto, protagonizado pelo Ensemble Mvsica Antiqva Porto, constituído por Mariña Buso e
Rogério Monteiro nos violinos, Fabiana Magalhães na voz soprano e Rui Soares no órgão e direção, será
possível ter «um cheirinho do que poderá ser um futuro órgão da Igreja Matriz de Loulé», segundo
revelou ao Sul Informação Patrícia Neto Martins, da organização do festival.

Os concertos são de entrada livre (gratuita) e não carecem de reserva prévia.

Até 20 de Novembro, qualquer pessoa pode participar no concurso de fotografia, realizado em parceria
com a Associação ALFA e contando com os apoios da FNAC e do Hotel Faro.

Os interessados podem enviar fotografias dos órgãos de tubos do Algarve para o email
musicaxxi@gmail.com.

«Há um júri que irá avaliar os trabalhos e o anúncio dos vencedores terá lugar no final do concerto de
encerramento, em Faro. Ainda antes do espetáculo, as fotografias vão estar a rodar, num ecrã, para
quem as quiser ver», revelou Patrícia Neto Martins.

O Festival de Órgão do Algarve 2022, que termina a 26 de Novembro, conta com os apoios da Direção
Regional de Cultura do Algarve e dos Municípios de Faro, Loulé, Portimão e Tavira, com o apoio à
divulgação da Região de Turismo do Algarve, com os parceiros de comunicação Antena 2, Sul
Informação e Rua FM e com o parceiro de alojamento Hotel Faro. Conta ainda com a parceria da
Diocese do Algarve, do Cabido da Sé de Faro, da Ordem do Carmo de Faro e das Paróquias de Portimão,
Boliqueime e Tavira.
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