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TURISMO 

Hotéis acolhem 
mais turistas 
em dezembro 

A ocupação hoteleira no 
Algarve subiu 2,5°i em de-
zembro, comparativamente 
ao ano anterior, tendo o Ano 
Novo contribuído para o 
bom desempenho turístico. 
Os dados indicam uma subi-
da da ocupação hoteleira 
para 34,8% e confirmam as 
perspetivas de um "aumento 
progressivo da procura por 
parte dos turistas nacionais e 
espanhóis'', revelou Elidéri-
co Viegas, da Associação dos 
Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos clo Algarve. LUSA 

Turistas aumentaram na região 
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A2 Taxa de ocupação hoteleira cresceu 2,8% em dezembro - AHETA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=311e590c

 
A taxa de ocupação global média/quarto em dezembro de 2019 cresceu 2,8% acima do valor
registado no mesmo mês de 2018, atingindo 34,4%, anunciou hoje a Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
O mercado alemão foi o que apresentou a maior descida, com -15,3%, enquanto o mercado espanhol
(+23,4%), e o holandês (+18,7%) foram os que apresentaram as maiores subidas.
 
A taxa de ocupação quarto acumulada ao longo dos 12 meses de 2019 mantém-se ao mesmo nível da
verificada no período homólogo de 2018 (+0,4%).
 
O volume de vendas apresentou uma subida face ao mesmo mês do ano anterior de 5,0% e regista
um aumento acumulado de +3,1% desde o início do ano.
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/jprudencio/
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Algarve regista subida da ocupação turística em dezembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9182ba2c

 
Início B1A Algarve regista subida da ocupação turística em dezembro
 
Algarve regista subida da ocupação turística em dezembro
 
Janeiro 8, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A ocupação hoteleira no Algarve subiu 2,5% em dezembro, comparativamente ao ano anterior, tendo
o Ano Novo contribuído para o bom desempenho turístico da região.
 
Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA), destacou que os dados, embora ainda provisórios, indicam uma subida da ocupação
hoteleira para 34,8% e confirmam as perspectivas de um aumento progressivo da procura por parte
dos turistas nacionais e espanhóis.
 
Considerando que a situação não é propriamente uma recuperação na estação baixa, mas sim uma
tendência, explica que o crescimento do ano foi de 0,5%.
 
- Mas, destaco que se o fim de ano tivesse coincidido com um fim de semana teria elevado mais as
taxas de ocupação, já que o clima foi favorável.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Porto Canal

 	Duração: 00:02:01

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 84300935

 
07-01-2020 21:11

1 1 1

Investimento no litoral

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=814bfbdf-b870-4fff-ac2d-

937beb1f59a4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Agência Portuguesa do Ambiente vai investir perto de 27 milhões de euros em 11 obras de proteção
do litoral. A norte, o investimento é de 855 mil euros.
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Praia Costa de Lavos, na Fig. da Foz 

AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 

27 milhões para proteger litoral 
B  A Agência Portuguesa do 
Ambiente vai investir 27 mi-
lhões de euros em 11 obras de 
proteção clo litoral até 2021. A 
região Centro receberá a maior 
fatia (24,2 milhões de euros), 
para cinco intervenções que vi-
sam a proteção, recuperação e 
estabilização dunar entre Cor - 
tegaça e Figueira da Foz - praia  

Costa de Lavos , travar a ero-
são em flhavo, o reforço ea rea-
bilitação dos molhes na foz do 
rio Liz e a requalificação da 
marginal na praia da Vieira. O 
Algarve sofrerá intervenções 
entre a praia do Vau e Vila do 
Bispo. Na região Norte, a margi-
nal de Vila do Conde também 
sofrerá melhoramentos. 
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Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:23

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 84300052

 
08-01-2020 07:58

Seca no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f6f9ac22-81ed-4e65-a178-

92c20facada1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um terço do continente está ainda em situação de seca, apesar da chuva que caiu no mês de
Dezembro.
Os dados do IPMA falam em desagravamento da situação de seca, ainda assim, depois da chuva do
mês passado, mas 37,3 de Portugal continental mantém-se nessa situação de seca.
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Antena 1

 	Duração: 00:07:00

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 84291626

 
07-01-2020 17:15

Seca no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0d79a3dd-8dbf-4c60-8acc-

19514eee6d57&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Apesar da chuva do final do ano passado, a seca continua no Algarve.
Declarações de Teresa Fernandes, porta voz das Águas do Algarve.
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Maior diversidade de produtos turísticos diminuem sazonalidade no Porto 

Cidades portuguesas 
baixam sazonalidade 
no turismo face à UE 
Lisboa, Porto e Norte são as regiões que contribuem de 
forma mais importante para a sustentabilidade hoteleira 

Erika Nunes 
erika@jn.pt 

EUROSTAT  A sazonalidade 
portuguesa está a baixar, di-
minuindo mais rapidamen-
te do que na União Euro-
peia (UE), revelou ontem o 
Eurostat. De acordo com o 
Turismo de Portugal, são as 
regiões da Área Metropoli-
tana de Lisboa e do Porto e 
Norte que estão a contri-
buir para atenuar a diferen-
ça de ocupação hoteleira 
entre os meses de maior e 
menor procura, tipicamen-
te, agosto e janeiro, respeti-
vamente. 

na diferença entre os 2,8 
milhões de dormidas regis-
tados nos estabelecimentos 
hoteleiros nacionais, em ja-
neiro do ano passado, e as 
9,1 milhões de pernoitas de 
agosto que se encontra o ín-
dice de sazonalidade portu-
guês de 2018 (36,4%). 

Este ano, segundo cálcu-
los do Eurostat, com base 
nos números do Instituto 
Nacional de Estatística, Por-
tugal conseguiu crescer em 
em hóspedes em todos os 
meses do ano, entre 4,1% 
(julho) e 13,16% (abril, Pás-
coa). Mas os meses "late-
rais" das épocas média e alta 
conseguiram alargar-se  

também a maio (+7,3%) e 
junho (+11,08%). 

Estes valores contrastam 
com a evolução média da 
UE, também em 2019, onde 
oaumento de hóspedes teve 
variações globais mais acen-
tuadas - desde os 0,22% ne-
gativos de março (Portugal 
crescia 5,15%) aos 6,14% de 
junho. "A variação sazonal 
em 2018 esteve acima da 
média da UE em 13 países, 
com os destinos mediterrâ-
nicos típicos da Bulgária, da 
Grécia, da Croácia e também 
do Montenegro, no topo", 

ALGARVE 

1  III  .") itp-  • 
Ocupação hoteleira em 
dezembro passado subiu 
2,5% face ao mês homólo-
go do ano anterior. Em 
agosto, a taxa foi de 93,6% 
(-0,4% que em 2018). 
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Sazonalidade no Algarve 
em 2018 (média nacional 
de 36,4%). Reflete a maior 
discrepância entre a ocu-
pação de pico em agosto e 
de baixa em janeiro.  

explica o Eurostat. Em con-
trapartida, acrescenta, "Re-
pública Checa, Alemanha, 
Estónia, Malta, Polónia, Es-
lováquia, Finlãndia e Koso-
vo apresentaram a menor 
variação sazonal". Outros 
três países conseguem apre-
sentar duas épocas altas du-
rante o ano, portanto com 
elevados picos de sazonali-
dade: a Áustria, a Suíça e o 
Liechenstein tiveram maio-
res ocupações em fevereiro 
e, depois, novamente, em 
agosto. 

ESTRATÉGIA 2027 

O Turismo de Portugal de-
terminou, como estratégia 
para o setor, chegar a 2027 
com uma taxa de sazonali-
dade de 33,5%. Em 2015, a 
taxa era de 38,9% e tem 
vindo a diminuir a uma mé-
dia de -0,9 pontos percen-
tuais a cada ano. As regiões 
que mais têm contribuído 
para essa diminuição são a 
Área Metropolitana de Lis-
boa e o Porto e Norte, com 
médias abaixo da nacional 
(30% e 34%, respetívamen-
te), graças ao turismo de ne-
gócios, cultural e "city 
breaks". Mais dependente 
do Sol e Mar, o Algarve con-
tinua com 44% de sazonali-
dade. 

o 

Página 8



A9

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 13,40 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 84296592 08-01-2020

Táxis fluviais entre 
Lisboa e margem sul 
a partir do verão 

Turismo vai recuperar postos de acostagem. Transporte 
sem hora marcada poderá usar terminais da Transtejo 
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Rio Tejo vai ter novas embarcações de transporte de passageiros a partir do Verão 

Diogo Ferreira Nunes 
diogofnunes@dinheirovivo.pt 

MOBILIDADE  A partir do ve-
rão qualquer pessoa poderá 
apanhar um barco sem hora 
marcada para atravessar o 
rio Tejo entre Lisboa e a mar-
gem sul. O projeto Rede 
Cais do Tejo é apresentado 
hoje pela Câmara de Lisboa, 
e vai implicar a recuperação 
de postos de acostagem dos 
dois lados do rio por parte da 
associação de turismo da re-
gião. 

"Estão criadas todas as 
condições para termos táxis 
fluviais no rio Tejo", assina-
laTeresa Leal Coelho, verea-
dora do PSD em Lisboa e au-
tora desta ideia, em declara-
ções ao JN/Dinheiro Vivo. 

A partir deste verão, fica-
rão disponibilizados mais de 
uma dezena de locais para 
colocar as embarcações (ver 
caixa). 

A utilização das infraestru-
turas depende de acordos 
com a Transtejo e com a ad-
ministração do Porto de Lis-
boa. 

O novo projeto da Câmara 
de Lisboa assenta em pilares 
como a mobilidade, desen-
volvimento regional e des-

  

envolvimento económico. 
"Podemos aumentar a mo-

bilidade dentro e fora de Lis-
boa, sobretudo do lado do 
rio, aproximando as popula-
ções", destaca a vereadora. 

A nível económico, Teresa 
Leal Coelho nota que "pode-
rão ser desenvolvidos novos 
negócios para fins recreati-
vos e contribuir para melho-
rar o rendimento das famí-
lias". 

O início da atividade de-
pende do registo no Turismo 
de Portugal e na capitania do 
Porto de Lisboa. 

CONCORRÊNCIA FLUVIAL 

Também fica aberta a porta 
a serviços como o Uber Boat, 
em que a plataforma norte-
-americana explora um ser-
viço de transporte fluvial de 
passageiros através •cle uma 
aplicação. 

A autarca acredita que a re-
cuperação de postos de acos-
tagem também poderá "po-
tenciar novos transportes 
coletivos". 

A ideia de aproveitamento 
do rio Tejo para táxis fluviais 
foi uma das medidas propos-
ta por Teresa Leal Coelho 
enquanto candidata do PSD 
à Câmara de Lisboa, em  

2017. "No mandato ante-
rior, já tínhamos defendido 
a devolução do Tejo à cidade. 
Estes projetos já existem em 
várias cidades europeias", 
frisa. A vereadora recorda os 
anos em que viveu em Esto-
colmo, onde se deslocava 
"muitas vezes pelo rio em 
barcos corta-gelo". 

Na segunda fase do proje-
to, "a médio prazo", poderão 
ser recuperado os cais exis-
tentes noutros concelhos, 
como Oeiras, Vila Franca de 
Xira, Loures e Alcochete, 
acredita Teresa Leal Coelho. 

Decorrem, para isso, nego-
ciações com os municípios 
ao nível da Área Metropoli-
tana de Lisboa.. 

LISTA DOS CAIS 

Margem norte 
Marina do Parque das Na-
ções, Cais da Matinha, Ter-
reiro do Paço, Cais do So-
dré, Cais Gás, Alcântara e 
Belém. 

Margem Sul 
No outro lado, ficarão dis-
poníveis os cais de Caci-
lhas, Ginjal, Trafaria, Porto 
Brandão, Barreiro, Seixal e 
Montijo. 
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RTA lança 
campanha para autocaravanistas 
«Não fiques de Fora» é o claim 

da mais recente campanha lançada 
pela Região de Turismo do Algarve 
(RTA) para os autocaravanistas. O 
objetivo é incentivar estes turistas 
a utilizarem os espaços e infraes-
truturas de acolhimento ao autoca-
ravanismo existentes na região, de 
forma a que possam desfrutar do 
Algarve com todas as condições ao 
longo do ano. 

Esta iniciativa de sensibilização 
decorre até ao fim de dezembro e 
pretende dar a conhecer a Rede de. 
Acolhimento ao Autocaravani sino 
na Região do Algarve (RAARA), 
disponível em www.autocaravanal-
garve.com, que conta com cerca de 
30 espaços, entre os quais Parques 
de Campismo e de Caravanismo,.  

Parques de Campismo Rural e 
Áreas de Serviço para Autocara-
vanas. 

. A campanha inclui um vídeo 
oficial, seis vídeos virais com o tes-
temunho de utilizadores habituais 
dos parques de apoio da região e 
ainda um mini-guia desdobrável, 
em papel, que dá a conhecer as es-
truturas de acolhimento do Algarve. 
bem como as boas práticas a adotar 
pelos autocaravanistas. 

Estará também presente na rede 
de outdoors da RTA, nos painéis 
LED BOX de alguns postos de 
abastecimento de combustível e 
no meio digital em diversas pla-
taformas, como o Youtube e as 
páginas de Facebook e Instagram 
do VisitAlgarve. 

«O Algarve é o destino mais 
procurado pelos autocaravanistas 
em Portugal, que o fazem sobretudo 

no inverno e na primavera (entre 
janeiro e maio), o que se traduz 
numa efetiva atenuação da sazo-

 

nalidade do destino. Interessa-nos 
por isso dar a conhecer os espaços 
destinados às autocaravanas. os 
quais cumprem requisitos e cri-
térios de qualidade, contribuindo 
para melhorar a experiência destes 
turistas. A campanha surge ainda 
para fomentar boas práticas, por 
contraponto a algumas situações 
críticas a que infelizmente conti-
nuamos a assistir de permanência 
em lugares não regulamentados 
na região», afirma o presidente da 
RTA, João Fernandes. 

A campanha está inserida na 
candidatura à Linha de Apoio à 
Sustentabilidade do Programa Valo-
rizar, designada «Sustentur Algarve 
— preservação do património natural 
e cultural da região do Algarve».0 
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