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Volta ao Algarve em Bicicleta
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9b480d5e1019&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Volta ao Algarve em Bicicleta decorre entre 19 a 23 deste mês.
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Volta ao Algarve em Bicicleta
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Foi apresentada a edição 46 da Volta ao Algarve em Bicicleta.
Declarações de Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Página 2



A3 Melhor Volta ao Algarve de sempre tem Nibali, Rui Costa, Kwiatkowski e Thomas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Pedro Lemos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cbd1a101

 
Corrida foi apresentada esta terça-feira, 4 de Fevereiro, no edifício da Região de Turismo do Algarve,
em Faro
 
A 46ª Volta ao Algarve vai estar na estrada de 19 a 23 de Fevereiro com  o melhor pelotão de sempre
. Ciclistas como Vicenzo Nibali, Rui Costa, Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas e André Greipel já são
presenças confirmadas, num evento que terá, pela primeira vez, transmissão televisiva na América
Latina.
 
A corrida, apresentada esta terça-feira, 4 de Fevereiro, no edifício da Região de Turismo do Algarve,
em Faro, foi promovida à categoria UCI ProSeries e terá 175 corredores, de 25 equipas, 12 delas do
WorldTour: a liga dos campeões do ciclismo mundial.
 
Cinco conjuntos são ProTeam (Alpecin-Fenix, Caja Rural-Seguros, Circus-Wanty Gobert, Fundación-
Orbea e Uno-X Norwegian Development Team), estando também reservadas oito vagas para equipas
continentais portuguesas (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel, Aviludo-Louletano, Efapel, Kelly-
InOut-Build, LA Alumínios-LA Sport, Miranda-Mortágua, Rádio Popular-Boavista e W52-FC Porto).
 
Em ano de Jogos Olímpicos, estarão na corrida os seguintes campeões olímpicos de estrada: Greg van
Avermaet (CCC Team), Elia Viviana (Cofidis).
 
Também marcarão presença Rohan Dennis (Team INEOS), campeão do mundo de contrarrelógio,
Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), campeão mundial de ciclocrosse, Mikkel Bjerg (UAE Team
Emirates), tricampeão mundial de contrarrelógio em sub-23, e Roger Kluge (Trek-Segafredo),
campeão mundial de madison - ciclismo de pista.
 
Os nomes grandes, este ano, são uma verdadeira constante no pelotão da Algarvia.
 
Michal Kwiatkowski a festejar a vitória na etapa e na Volta - foto: Nelson Inácio|Sul Informação
 
Ciclistas como Vicenzo Nibali, que já conquistou o Tour de França, a Vuelta (Espanha) e o Giro (Itália),
Michal Kwiatkowski (Team INEOS), que já foi campeão do mundo e vencedor da Volta ao Algarve, e o
português Rui Costa (Team Emirates) campeão do mundo e vencedor de provas como a Volta à Suíça
e de etapas no Tour, vão também marcar presença.
 
A estes juntam-se Geraint Thomas (INEOS), antigo vencedor da Volta a França, Bauke Mollema (Trek-
Segafredo), Daniel Martin (Israel Start-up Nation), o sprinter André Greipel, da mesma equipa de
Martin, e Philippe Gilbert (Lotto Soudal).
 
Este ano, o traçado da Algarvia será um pouco diferente. A tradicional chegada ao Malhão não
encerrará a prova que terminará, ao invés, com um contrarrelógio em Lagoa.
 
Aos jornalistas, Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, explicou que esta
foi uma opção de natureza desportiva, mas também está relacionado com o facto de ser domingo de
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Carnaval, numa cidade como Loulé, tivemos de fazer um acerto .
 
A corrida, em termos gerais, alterou de forma a que o evento continue interessante. Este é um evento
desportivo muito equilibrado que permite que qualquer atleta ao encare como uma oportunidade.
Associar o seu nome ao histórico da Volta ao Algarve também traz prestígio , defendeu.
 
Para o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo,  esta deixou de ser uma prova para treino e
passou ser uma corrida para ganhar , garantiu ainda.
 
Temos aqui um grupo de atletas jovens que são as grandes figuras do mundo da atualidade, com
outros com um estatuto imenso. Temos corredores para vencer etapas, para sprintar, para vencer
contrarrelógios. Diria que será mesmo o pelotão de todos os tempos , acrescentou.
 
A 46ª Volta ao Algarve terá cinco etapas e um total de 771,4 quilómetros. Começa com uma ligação
de 195,6 quilómetros, entre Portimão e Lagos, prevendo-se uma chegada ao sprint. A segunda tirada
liga Sagres ao alto da Fóia, em Monchique, ao longo de 183,9 quilómetros, adivinhando-se que seja o
primeiro confronto entre os candidatos à camisola amarela final.
 
Os velocistas têm nova oportunidade na terceira etapa, a mais longa da competição, 201,9
quilómetros, entre Faro e Tavira.
 
Ao quarto dia, o pelotão parte de Albufeira para chegar no alto do Malhão, em Loulé, depois de
cumpridos 169,7 quilómetros. A corrida termina com a chamada prova da verdade, um contrarrelógio
individual de 20,3 quilómetros, com início e final em Lagoa.
 
A Volta ao Algarve volta a ter transmissão televisiva, algo visto como essencial para João Fernandes,
presidente da Região de Turismo.
 
Esta é uma prova de promoção da região com uma visibilidade que nos faz continuar esta aposta. No
ano passado, chegámos a mais de 100 países e 150 milhões de lares, mostrando este nosso fabuloso
destino. Na estruturação da promoção turística, o cycling tem um papel importante e tem sido um
factor de diversificação da oferta , defendeu.
 
O evento, este ano, terá transmissão em direto para 83 países. Toda a Europa será coberta pela
transmissão da Eurosport, mas, desta vez, existe a novidade de a Noruega poder também ver a
corrida em canal aberto, através da TV2.
 
A Algarvia também será exibida na Austrália, Ásia e, pela primeira vez, na América Latina, através da
Claro Sports.
 
Em termos de eventos paralelos, haverá o "Ciclismo Vai à Escola". As atividades terão lugar na partida
das três primeiras etapas, em Portimão, Sagres e Faro. Já Albufeira, local de onde partirá a quarta
etapa, irá acolher o Passeio da Família.
 
Lagoa, por sua vez, receberá o Algarve Granfondo Cofidis. As inscrições ainda estão abertas e há dois
percursos à disposição dos participantes, um com 121 e outro com 78,7 quilómetros.
 
Fotos: Pedro Lemos | Sul Informação
 
Percurso:
 
19 de Fevereiro - 1ª Etapa: Portimão - Lagos, 195,6 km
 
20 de Fevereiro: - 2ª Etapa: Sagres - Fóia (Monchique), 183,9 km
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21 de Fevereiro - 3ª Etapa: Faro - Tavira, 201,9 km
 
22 de Fevereiro - 4ª Etapa: Albufeira - Malhão (Loulé), 169,7 km
 
23 de Fevereiro - 5ª Etapa: Lagoa - Lagoa, 20,3 km (CRI)
 
Pedro Lemos
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Combate à desertificação em Alta Mora

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2c67f814-3ac6-4b6b-8240-

43b974336419&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Alta Mora, no concelho de Castro Marim, a desertificação humana também se faz sentir. Para
combater o problema uma associação local promove ao longo do ano festivais recreativos e culturais.
São dias que valem pela gastronomia, artesanato e simpatia dos moradores.
Declarações de Valter Matias, Associação Cultural e Recreativa Amigos de Alta Mora.
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A7

Alta Mora consolida-se no roteiro turístico algarvio com o Festival das Amendoeiras
em Flor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b71b65c7

 
Decorreu com muito êxito a primeira edição do Festival das
Amendoeiras em Flor, em Alta Mora, fruto do trabalho, dedicação e entrega da
Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora (ARCDAA) e
dos habitantes desta povoação do interior do concelho de Castro Marim que se
consolidou no roteiro turístico da região. O Festival surgiu na sequência do
sucesso dos passeios pedestres  Amendoeiras em Flor , organizados pela ARCDAA há
já 15 anos e que angariavam cada vez um maior número de participantes.
 
Este ano, com o apoio do programa  365 Algarve  e do
Município de Castro Marim, lançou-se o Festival das Amendoeiras em Flor, que se
traduziu numa grande estratégia de promoção e sensibilização para aqueles que
são os valores e as tradições da serra algarvia, a sua força identitária e a
inocência da autenticidade do território, bem como para um dos seus principais
recursos endógenos, a amêndoa, tão apreciada na doçaria regional. Na sessão de
abertura estiveram o Presidente da ARCDAA, Valter Matias, o Presidente da
Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, e o Secretário de Estado da
Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho, cujos discursos se
concentraram nas melhores formas de combate à desertificação e despovoamento do
interior da serra algarvia, uma luta antiga e que corre contra o tempo.
 
Foram dois dias intensos e cheios de atividades, onde se
destacaram os passeios pedestres, com mais de mil participantes, a confeção de
uma torta de 40 metros, com 35 quilos de amêndoa, descascada e partida pelas
gentes da terra durante três meses, e o workshop de plantação de 50
amendoeiras, que já farão parte da idílica paisagem mosqueada de rosa e branco
da próxima edição do Festival.  A iniciativa é também uma forma de incrementar
o crescimento de mais plantações de amendoeiras, numa estratégia que procura
rentabilizar as várias vertentes do produto, que pode passar pelas artes,
desporto de natureza ou gastronomia.
 
Outra das grandes atrações do evento foi a Aldeia do
Artesão, um espaço recuperado pelos moradores em que se recriaram antigas
profissões e modos de vida do campo, com a participação dos artesãos do
concelho. A  aldeia esquecida  foi o centro das atenções durante os dias 1 e 2
de fevereiro, a prova viva de todo o potencial turístico, gastronómico,
desportivo e cultural por explorar na serra algarvia. Todos os detalhes
contribuíram para este resultado e também foram tidos em conta os valores
ambientais, com particularidades como pratos biodegradáveis, copo único e
reutilizável, carros elétricos para transporte durante o evento e uma decoração
exímia, desde flores de amendoeira em materiais reciclados e crochê.
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O Município de Castro Marim esforça-se por apoiar fortemente
as iniciativas que emergem da sociedade civil, por garantirem o envolvimento da
comunidade e assim fazerem a diferença num Festival com alma, capaz de se vir a
afirmar um dos grandes eventos culturais da região. Entre os diversos apoios do
município, nomeadamente a nível logístico, um destaque para a disponibilização
de transporte gratuito pelo Município de Castro Marim, através da  Linha Azul ,
um projeto da autarquia que procura aproximar a comunidade local e turística
dos seus patrimónios e que foi  integrada no 0193_UADITURS_II_5_E,
aprovado no âmbito do programa INTERREG V-A Portugal-Espanha (POCTEP)
2014-2020, cofinanciado a 75 por cento pelo FEDER (Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional).
 
O I Festival das Amendoeiras em Flor foi organizado pela
ARCDAA com o apoio do 365Algarve e do Município de Castro Marim, as parcerias
da Junta de Freguesia de Odeleite, Associação Odiana e Associação Artística
Satori e a colaboração da ADRIP - Associação de Defesa, Reabilitação,
Investigação e Promoção do Património Natural e Cultural de Cacela, da
concessionária MSCAR, da empresa de segurança Especial1 e da Escola de
Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António.
 
Daniel Pina
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Tráfico de droga no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9050d99e-0dbc-4c9a-b887-

88be11d14f19&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Dez pessoas foram detidas esta madrugada em flagrante na Praia do Alemão em Portimão, no
Algarve. Quando as autoridades alcançaram a praia, estes portugueses e estrangeiros já tinham
carregado várias viaturas com haxixe.
Declarações de António Madureira, diretoria do Sul da Polícia Judiciária; Capitão Nuno Marinho,
destacamento GNR Controlo Costeiro/Olhão.
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Rally de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fe25dad5-30bd-428e-b124-

d7690ef99fae&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
31 milhões de euros de impacto na região centro durante os 3 dias em que o Rally de Portugal vai
passar por ali no mês de maio. Em todo o território esse valor deve ultrapassar os 140 milhões de
euros. Estes dados foram apresentados durante a apresentação da prova na Câmara de Coimbra. O
autarca da cidade, Manuel Machado, sobe a fasquia. Diz que o Rali devia ter apoios do Orçamento de
Estado.
Declarações de Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro de Portugal e de Manuel Machado,
presidente CM Coimbra.
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Amendoeiras em Flor juntaram perto de 800 atletas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a281bb7b

 
Albufeira voltou a estar no mapa do corta mato mundial, numa manhã de sol, que trouxe à Pista de
Crosse das Açoteias perto de 800 atletas de diferentes nacionalidades e escalões.
 
A 43ª edição do deu a vitória ao Quénia, em masculinos e femininos, mas a portuguesa Salomé
Rocha, em representação do Sporting CP, conquistou o terceiro lugar do pódio, daquela que é a última
prova do circuito internacional de corta-mato da World Athletics.
 
A manhã começou com o 18º Corta Mato Jovem das Areias de São João, uma prova regional que
todos os anos antecede o Crosse Internacional das Amendoeiras em Flor. Mais de meio milhar de
 
atletas de todas as idades, incluindo os escalões de formação, competiram nesta prova, integrada
 
no Campeonato Regional de Corta Mato.
 
Crosse Internacional das Amendoeiras em Flor
 
Os quenianos Davis Kiplangat, em representação do Sporting CP, e Lydia Lagat venceram as
 
provas masculina e feminina do Crosse Internacional das Amendoeiras em Flor. Davis Kiplangat,
 
segundo classificado na edição de 2019, esteve sempre na dianteira, cortando a meta com um
 
segundo de diferença do seu compatriota Richard Yator. Em terceiro lugar ficou o eritreu Yemane
 
Haileselassie, que na última volta passou o benfiquista Rui Pinto, que terminou em quarto lugar.
 
No lado feminino, a vitória foi para a queniana Lydia Lagat, seguida de Rahel Daniel, da Eritreia. A
sportinguista Salomé Rocha foi a terceira classificada, enquanto a colega de equipa, Catarina Ribeiro,
ficou em quarto lugar.
 
Na parte da tarde disputou-se o 30º Corta Mato do Desporto Adaptado, que contou com a participação
de uma centena de atletas, numa prova que todos os anos integra o calendário do
 
Crosse das Amendoeiras em Flor, com o objetivo de promover a inclusão social por via do
 
desporto.
 
O Crosse das Amendoeiras em Flor é uma prova organizada pela Associação de Atletismo do
 
Algarve e conta com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira, Região de Turismo do Algarve e
 
IPDJ - Instituto Português do Desporto e da Juventude, cujos representantes marcaram presença
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no evento.
 
É possível rever a competição na íntegra em livestreaming.
 
DL - diariOnline
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Surto de Coronavírus
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0b5550a68945&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na Madeira já existe um corpo de bombeiros para auxiliar pessoas infetadas com o coronavírus.
Estamos a falar de uma região turística por natureza. Durante a apresentação do plano de
contingência, o presidente do conselho diretivo do Instituto de Administração da Saúde, o equivalente
à DGS, a Direção-Geral de Saúde, Herberto Jesus assegurou que a Proteção Civil está preparada caso
o vírus chegue à região.
Declarações de Herberto Jesus, presidente do Instituto de Administração da Saúde e de Pedro Ramos,
Secretário Regional da Saúde.
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Correio da Manhã - Norte   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 4,82 x 5,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 84752904 04-02-2020

PORTO. NOVOS REGISTOS 

Alojamento 
fica suspenso 
El  A Câmara do Porto pror-
rogou por mais seis meses a 
suspensão de autorização de 
novos registos de Alojamen-
to Local em zonas de con-
tenção, no centro histórico e 
na freguesia do Bonfim. Esta 
medida está em vigor desde 
julho do ano passado. • 
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o 
o 

1 AL 
o 

AL. Novos registos 
suspensos no Porto 

PORTUGAL A Câmara do Porto 
prorrogou por seis meses a sus-
pensão de autorização de novos 
registos de alojamento local (AL) 
"em zonas de contenção" no cen-
tro histórico e na freguesia do 
Bonfim, medida que vigora des-
de julho de 2019. A autarquia 
diz que as razões que fundamen-
taram esta deliberação se man-
têm inalteradas, daí prorrogar 
o prazo de suspensão. 
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  Corte: 1 de 1ID: 84745264 04-02-2020

Novo alojamento local 
suspenso mais tempo 
Calcara do Porto 
prolonga medida em 
zonas de contenção 

TURISMO  A Câmara do Porto 
prorrogou por seis meses a 
suspensão de autorização 
de novos registos de aloja-
mento local "em zonas de 
contenção" no centro histó-
rico e na freguesia do Bon-
fim, medida que vigora des-
de julho de 2019. 

No despacho de 23 de ja-
neiro, citado pela Lusa, o 
município refere que as ra-
zões que fundamentaram 
esta deliberação "mantêm-
-se inalteradas, pelo que se 
impõe a referida prorroga-
ção até ao prazo máximo le-
galmente admitido de um 
ano ou até à entrada em vi-

  

gor" do Regulamento do 
Alojamento Local. 

Nesse sentido, o vereador 
da Economia, Turismo e Co-
mércio, Ricardo Valente, no 
uso da sua competência, dá 
como prorrogado o prazo 
inicial de suspensão da au-
torização de novos registos 
de alojamento local nas zo-
nas de contenção "por mais 
seis meses, até ao limite má-
ximo previsto na lei, ou até 
à entrada em vigor do Regu-
lamento". 

A medida, aprovada no dia 
15 de julho de 2019 em ses-
são extraordinária da As-
sembleia Municipal, que 
determinava uma suspen-
são inicial de seis meses, 
prorrogável por igual perío-
do, entrou em vigor no dia 
24 do mesmo mês. • 
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Turismo

Suspensão aplica-se em 
zonas de contenção 
localizadas no centro 
histórico e em algumas da 
freguesia do Bonfim

A Câmara do Porto prorrogou por seis 

meses a suspensão de autorização de 

novos registos de alojamento local 

(AL) “em zonas de contenção” no 

centro histórico e na freguesia do 

Bon m, medida que vigora desde 

Julho de 2019. 

No despacho de 23 de Janeiro, o 

município refere que as razões que 

fundamentaram esta deliberação 

“mantêm-se inalteradas, pelo que se 

impõe a referida prorrogação até ao 

prazo máximo legalmente admitido 

de um ano ou até à entrada em vigor” 

do Regulamento do AL. 

Nesse sentido, o vereador da Eco-

nomia, Turismo e Comércio, Ricardo 

Valente dá como prorrogado o prazo 

inicial de suspensão da autorização 

de novos registos de alojamento local 

nas zonas de contenção “por mais 

seis meses, até ao limite máximo pre-

visto na lei, ou até à entrada em vigor 

do Regulamento”. 

A medida, aprovada no dia 15 de 

Julho de 2019 em sessão extraordiná-

ria da assembleia municipal, que 

determinava uma suspensão inicial 

de seis meses, prorrogável por igual 

período, entrou em vigor no dia 24 do 

mesmo mês, após ter sido publicado 

o edital que decreta a suspensão dos 

novos registos de alojamento local em 

áreas de contenção. À data da publi-

cação, o município referia, em comu-

nicado na sua página o cial, que a 

suspensão se aplicava em zonas de 

contenção, “maioritariamente loca-

lizadas no centro histórico, e, em 

menor grau, na freguesia do Bon m”, 

situação que se mantém com a pror-

rogação do prazo por seis meses. 

Na reunião do executivo de 10 de 

Julho de 2019, aquando da aprovação 

desta suspensão, o vereador Ricardo 

Valente explicou que esta medida vai 

vigorar em áreas onde há um nível de 

pressão do AL acima dos 50%, como 

é o caso das freguesias do centro his-

tórico e do Bon m. 

Durante a sua intervenção, aquele 

responsável apontou como exemplo 

de artérias com suspensão de novos 

AL a Rua da Alfândega, Lóios, Mouzi-

Novos registos de 
alojamento local no centro 
do Porto suspensos  
por mais seis meses

nho da Silveira, Flores, Aliados, Santa 

Catarina e Rua do Almada porque o 

nível de pressão se encontra acima 

dos 50%. Segundo o vereador, há ain-

da zonas fora do “casco” histórico 

que apresentam valores elevados, 

como é a “Rua da Boavista, Aníbal 

Cunha e Praça Pedro Nunes”. 

Na versão do regulamento e que 

esteve em discussão pública, as Zonas 

Turísticas Condicionadas, onde estas 

ruas se inserem, subdividem-se em 

três zonas: Área de Contenção Con-

dicionada (pressão do AL igual ou 

superior a 50%); Áreas de Contenção 

Preventiva (igual ou superior a 37,5% 

e inferior a 50%) e Áreas de Conten-

ção Transigente (igual ou superior a 

25% e inferior a 37,5%). 

No primeiro caso — “Áreas de Con-

tenção Condicionada — os novos 

registos são atribuídos pelo prazo de 

dois anos, prazo que vai sendo 

aumentado à medida que “diminui a 

pressão do AL”. Para as Áreas de Con-

tenção Preventiva, o regulamento 

de ne que as licenças são atribuídas 

pelo período de quatro anos, e por 

seis anos em Áreas de Contenção 

Transigente. 

Foram ainda de nidas Zonas Turís-

ticas de Exploração Sustentável, que 

correspondem a zonas cujo indicador 

de pressão do AL é inferior a 25%. 

“A lógica aqui é aumentar o perío-

do de exploração quando caminha-

mos para o verde e reduzir à medida 

que vamos caminhando para o ver-

melho”, explicou o vereador. 

Na mesma reunião foi ainda conhe-

cida a proposta de Regulamento do 

Alojamento Local (AL) do Porto que 

já devia estar “fechado”, o que ainda 

não aconteceu. Lusa

A medida vigora desde 24  
de Julho do ano passsado
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AHETA faz balanço de 2019 e perspetiva 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fe3fd4d5

 
Os resultados do ano turístico de 2019 foram positivos para o Algarve e as perspectivas para 2020 são
de melhoria, embora ligeira.
 
Em 2019, a taxa de ocupação média dos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve atingiu os
63,8%, mais 0,9% do que no ano anterior, enquanto o volume de negócios subiu 3,9% no mesmo
período.
 
Em 2019, o Algarve registou 20,695 milhões de dormidas nos meios de alojamento classificados
oficialmente, para um total de cerca de 4,459 milhões de hóspedes, dos quais 3,251 milhões foram
estrangeiros e 1,208 milhões nacionais.
 
Os turistas que mais contribuíram para as dormidas totais do Algarve foram: os britânicos 30,5%, os
portugueses 20,5%, os alemães 10,2% e os holandeses 6,5%.
 
O Algarve recebeu ainda 1,3 milhões de turistas estrangeiros que recorreram a casa própria,
familiares e/ou amigos para a sua permanência no Algarve durante o ano.
 
O RevPar (rendimento por quarto disponível) subiu 3,3%, atingindo os EUR 54,40 por dia.
 
O alojamento registado oficialmente gerou receitas totais de aposento de 907 milhões de euros,
enquanto a faturação total ascendeu a mais de 1,225 milhões de euros.
 
Realce para a subida do mercado britânico (+4%), após as descidas de 2017 e 2018 de 8,5 e 6 por
cento, respetivamente. Destaque ainda para as quebras do mercado alemão de 11,7% e holandês de
8,4%, para citar apenas os mais importantes. A estadia média também baixou 0,1 dias, situando-se
agora nos 4,6 dias, uma tendência, que importa inverter.
 
O golfe turístico acompanhou a evolução da ocupação hoteleira regional subindo 1,4%, tendo os
campos de golfe do Algarve transacionado, 1,368 milhões de voltas, ou seja, mais 19,5 mil do que no
ano anterior, uma média de 36.003 voltas por campo, o melhor registo desde 2006.
 
Para 2020, as perspetivas são para um aumento ligeiro das ocupações (+1%), tendo os preços subido
1,7%, em média, o que vai contribuir para uma melhoria ligeira da situação financeira das empresas,
assim como para o crescimento do volume de negócios (+2%) e, por essa via, dos resultados líquidos
normais.
 
Documento completo disponível neste link:
 
http://94.126.169.141/~ahetapt/wp/wp-content/uploads/2020/02/Balanço-2019-4-2-2020.pdf
 
Ademar Dias
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Vendas dos hotéis do Algarve crescem 3,9% em 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Sónia Santos Pereira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fea2ffd4

 
As perspetivas para 2020 são para um aumento ligeiro das ocupações dos hotéis e para uma melhoria
da situação financeira das empresas.
 
O volume de negócios dos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve cresceu 3,9% e a taxa de
ocupação média atingiu os 63,8% em 2019, mais 0,9% do que no ano anterior, revelou a AHETA,
associação que representa os hoteleiros algarvios.
 
Segundo a AHETA, o RevPar (rendimento por quarto disponível) subiu 3,3%, atingindo os 54,40 euros
por dia. O alojamento com registo oficial gerou receitas de aposento de 907 milhões de euros,
enquanto a facturação ascendeu a mais de 1,225 milhões de euros.
 
O Algarve registou 20,695 milhões de dormidas, num total de 4,459 milhões de hóspedes. Segundo os
dados da AHETA, 3,251 milhões foram estrangeiros e 1,208 milhões nacionais.
 
Os britânicos foram os turistas que mais contribuíram para as dormidas totais, pesando 30,5%. Já os
portugueses representaram 20,5%, os alemães 10,2% e os holandeses 6,5%. O Algarve recebeu
ainda 1,3 milhões de turistas estrangeiros que recorreram a casa própria, familiares e/ou amigos para
a sua permanência na região
 
Em comunicado, a AHETA realçou a subida de 4% do mercado britânico, após as descidas de 2017 e
2018 de 8,5 e 6%, respetivamente. Já o mercado alemão caiu 11,7% e holandês 8,4%. A estadia
média baixou 0,1 dias, fixando-se nos 4,6 dias, "uma tendência, que importa inverter".
 
O golfe turístico subiuo 1,4%, com os campos de golfe do Algarve a transacionar, 1,368 milhões de
voltas, ou seja, mais 19,5 mil do que no ano anterior, uma média de 36.003 voltas por campo, o
melhor registo desde 2006.
 
Para 2020, as perspetivas são para um aumento ligeiro das ocupações, da ordem de 1%. Os preços
subiram em média 1,7%, o que vai contribuir para uma melhoria ligeira da situação financeira das
empresas, assim como para o crescimento do volume de negócios (mais 2%) e, por essa via, dos
resultados líquidos normais.
 
Partilhe esta notícia
 
Sónia Santos Pereira
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Algarve regista mais de 20 milhões de dormidas em 2019 e sobretudo de britânicos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: Diário de Notícias da Madeira Online - Turismo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ef8bde01

 
O Algarve registou mais de 20 milhões de dormidas na hotelaria em 2019, num total de cerca de 4,4
milhões de hóspedes, na sua maioria britânicos, indicam dados hoje revelados pela maior associação
do setor.
 
De acordo com um estudo da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
no ano passado, a maioria dos turistas que ficaram alojados na hotelaria eram estrangeiros (3,2
milhões), sobretudo do Reino Unido.
 
Os turistas britânicos foram quem mais contribuiu em número de hóspedes (30,5%) -- com impacto
positivo nos resultados do ano -, seguidos dos portugueses (20,5%), alemães (10,2%) e holandeses
(6,5%), adianta uma nota enviada pela AHETA.
 
"O facto que mais influenciou os resultados turísticos de 2019 é o que resultou do aumento da procura
do mercado britânico, após as descidas de 8,5 e 6% em 2017 e 2018, respetivamente", refere a
associação.
 
De acordo com a AHETA, a diminuição da procura dos mercados alemão e holandês foi compensada
pela recuperação do mercado britânico, que contribuiu para uma taxa de ocupação média por quarto
de 63,8% em 2019, mais 0,9% do que no ano anterior.
 
Já a taxa de ocupação média por cama situou-se nos 54,4%, mais 1,6% do que em igual período de
2018, contudo, apesar da subida verificada em 2019, a ocupação por cama continua abaixo da
verificada em 2016 e 2017.
 
O Algarve recebeu ainda 1,3 milhões de turistas estrangeiros que recorreram a casa própria,
familiares ou amigos para a sua permanência no Algarve durante o ano, sublinha a associação.
 
Em termos de estadia média, os turistas holandeses foram os que, em média, mais noites
permaneceram na região (8,2 noites), seguidos dos alemães e suecos e dos canadianos.
 
Os espanhóis são os turistas que menos pernoitam no Algarve (2,8 noites), seguidos dos portugueses
(3,7 noites).
 
As zonas de Albufeira com 49,5 mil camas, Portimão, Praia da Rocha e Alvor (18,5 mil) e Vilamoura,
Quarteira e Quinta do Lago (17,2 mil), são "as mais importantes do Algarve", representando quase
65% da capacidade de alojamento na hotelaria.
 
Como aspetos negativos de 2019, a associação refere as falências de companhias aéreas como a
Flybmi, WOW Air, Aigle Azur, Germania e Thomas Cook, que tiveram "um impacto negativo" nos
números do turismo do Algarve.
 
"A falência do Operador Turístico Thomas Cook causou prejuízos da ordem dos 15 a 20 milhões de
euros, respeitante a faturação vencida e não paga aos hotéis e empreendimentos turísticos do
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Algarve, para além de ter afetado seriamente a confiança dos consumidores", sublinha.
 
A AHETA estima, para 2020, um "aumento ligeiro" das ocupações (mais 1%), tendo os preços subido
1,7%, em média, "o que vai contribuir para uma melhoria ligeira da situação financeira das
empresas".
 
Os dados que compõem o estudo hoje divulgado resultam de estudos mensais feitos pela associação
com base em inquéritos feitos aos associados.
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Turismo. 2019 foi um ano positivo para o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: i Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=86ccaa85

 
Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) perspetiva um ano 2020 de
ligeira melhoria.
 
A taxa de ocupação média dos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve em 2019 atingiu os
63,8%, mais 0,9% do que no ano anterior, enquanto o volume de negócios subiu 3,9% no mesmo
período.
 
Os dados são da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e revelam
ainda que no mesmo ano, o Algarve registou 20,695 milhões de dormidas nos meios de alojamento
classificados oficialmente, para um total de cerca de 4,459 milhões de hóspedes, dos quais 3,251
milhões foram estrangeiros e 1,208 milhões nacionais.
 
Os turistas que mais contribuíram para as dormidas totais do Algarve foram os britânicos (30,5%), os
portugueses (20,5%), os alemães (10,2%) e os holandeses (6,5%).
 
No que diz respeito aos turistas estrangeiros, 1,3 milhões recorreram a casa própria, de familiares
e/ou amigos.
 
O RevPar (rendimento por quarto disponível) subiu 3,3%, atingindo os 54,40 euros por dia.
 
O alojamento registado oficialmente gerou receitas totais de aposento de 907 milhões de euros,
enquanto a faturação total ascendeu a mais de 1,225 milhões de euros.
 
A AHETA destaca a subida do mercado britânico (+4%), depois das descidas de 2017 e 2018 de 8,5 e
6%, respetivamente. Destaque ainda para as quebras do mercado alemão de 11,7% e holandês de
8,4%. A estadia média também baixou 0,1 dias, situando-se agora nos 4,6 dias, uma tendência, que
importa inverter.
 
Para 2020, a AHETA tem perspetivas são para um aumento ligeiro das ocupações (+1%), tendo os
preços subido 1,7%, em média, o que, segundo a associação, vai contribuir para uma melhoria ligeira
da situação financeira das empresas, assim como para o crescimento do volume de negócios (+2%) e,
por essa via, dos resultados líquidos normais.
 
Jornal i
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Algarve regista mais de 20 milhões de dormidas em 2019 e sobretudo de britânicos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: Impala Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a48afac8

 
4 Fev 2020 | 13:09
 
O Algarve registou mais de 20 milhões de dormidas na hotelaria em 2019, num total de cerca de 4,4
milhões de hóspedes, na sua maioria britânicos, indicam dados hoje revelados pela maior associação
do setor.
 
De acordo com um estudo da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
no ano passado, a maioria dos turistas que ficaram alojados na hotelaria eram estrangeiros (3,2
milhões), sobretudo do Reino Unido.
 
Os turistas britânicos foram quem mais contribuiu em número de hóspedes (30,5%) - com impacto
positivo nos resultados do ano -, seguidos dos portugueses (20,5%), alemães (10,2%) e holandeses
(6,5%), adianta uma nota enviada pela AHETA.
 
"O facto que mais influenciou os resultados turísticos de 2019 é o que resultou do aumento da procura
do mercado britânico, após as descidas de 8,5 e 6% em 2017 e 2018, respetivamente", refere a
associação.
 
De acordo com a AHETA, a diminuição da procura dos mercados alemão e holandês foi compensada
pela recuperação do mercado britânico, que contribuiu para uma taxa de ocupação média por quarto
de 63,8% em 2019, mais 0,9% do que no ano anterior.
 
Já a taxa de ocupação média por cama situou-se nos 54,4%, mais 1,6% do que em igual período de
2018, contudo, apesar da subida verificada em 2019, a ocupação por cama continua abaixo da
verificada em 2016 e 2017.
 
O Algarve recebeu ainda 1,3 milhões de turistas estrangeiros que recorreram a casa própria,
familiares ou amigos para a sua permanência no Algarve durante o ano, sublinha a associação.
 
Em termos de estadia média, os turistas holandeses foram os que, em média, mais noites
permaneceram na região (8,2 noites), seguidos dos alemães e suecos e dos canadianos.
 
Os espanhóis são os turistas que menos pernoitam no Algarve (2,8 noites), seguidos dos portugueses
(3,7 noites).
 
As zonas de Albufeira com 49,5 mil camas, Portimão, Praia da Rocha e Alvor (18,5 mil) e Vilamoura,
Quarteira e Quinta do Lago (17,2 mil), são "as mais importantes do Algarve", representando quase
65% da capacidade de alojamento na hotelaria.
 
Como aspetos negativos de 2019, a associação refere as falências de companhias aéreas como a
Flybmi, WOW Air, Aigle Azur, Germania e Thomas Cook, que tiveram "um impacto negativo" nos
números do turismo do Algarve.
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"A falência do Operador Turístico Thomas Cook causou prejuízos da ordem dos 15 a 20 milhões de
euros, respeitante a faturação vencida e não paga aos hotéis e empreendimentos turísticos do
Algarve, para além de ter afetado seriamente a confiança dos consumidores", sublinha.
 
A AHETA estima, para 2020, um "aumento ligeiro" das ocupações (mais 1%), tendo os preços subido
1,7%, em média, "o que vai contribuir para uma melhoria ligeira da situação financeira das
empresas".
 
Os dados que compõem o estudo hoje divulgado resultam de estudos mensais feitos pela associação
com base em inquéritos feitos aos associados.
 
MAD // MSF
 
By Impala News / Lusa
 
4 Fev 2020 | 13:09
 
[Additional Text]:
Algarve regista mais de 20 milhões de dormidas em 2019 e sobretudo de britânicos
Impala Instagram
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Algarve regista mais de 20 milhões de dormidas em 2019 e sobretudo de britânicos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: Informa+ Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=70f02ac7

 
Faro, 02 fev 2020 (Lusa) - O Algarve registou mais de 20 milhões de dormidas na hotelaria em 2019,
num total de cerca de 4,4 milhões de hóspedes, na sua maioria britânicos, indicam dados hoje
revelados pela maior associação do setor.
 
De acordo com um estudo da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
no ano passado, a maioria dos turistas que ficaram alojados na hotelaria eram estrangeiros (3,2
milhões), sobretudo do Reino Unido.
 
Os turistas britânicos foram quem mais contribuiu em número de hóspedes (30,5%) - com impacto
positivo nos resultados do ano -, seguidos dos portugueses (20,5%), alemães (10,2%) e holandeses
(6,5%), adianta uma nota enviada pela AHETA.
 
"O facto que mais influenciou os resultados turísticos de 2019 é o que resultou do aumento da procura
do mercado britânico, após as descidas de 8,5 e 6% em 2017 e 2018, respetivamente", refere a
associação.
 
De acordo com a AHETA, a diminuição da procura dos mercados alemão e holandês foi compensada
pela recuperação do mercado britânico, que contribuiu para uma taxa de ocupação média por quarto
de 63,8% em 2019, mais 0,9% do que no ano anterior.
 
Já a taxa de ocupação média por cama situou-se nos 54,4%, mais 1,6% do que em igual período de
2018, contudo, apesar da subida verificada em 2019, a ocupação por cama continua abaixo da
verificada em 2016 e 2017.
 
O Algarve recebeu ainda 1,3 milhões de turistas estrangeiros que recorreram a casa própria,
familiares ou amigos para a sua permanência no Algarve durante o ano, sublinha a associação.
 
Em termos de estadia média, os turistas holandeses foram os que, em média, mais noites
permaneceram na região (8,2 noites), seguidos dos alemães e suecos e dos canadianos.
 
Os espanhóis são os turistas que menos pernoitam no Algarve (2,8 noites), seguidos dos portugueses
(3,7 noites).
 
As zonas de Albufeira com 49,5 mil camas, Portimão, Praia da Rocha e Alvor (18,5 mil) e Vilamoura,
Quarteira e Quinta do Lago (17,2 mil), são "as mais importantes do Algarve", representando quase
65% da capacidade de alojamento na hotelaria.
 
Como aspetos negativos de 2019, a associação refere as falências de companhias aéreas como a
Flybmi, WOW Air, Aigle Azur, Germania e Thomas Cook, que tiveram "um impacto negativo" nos
números do turismo do Algarve.
 
"A falência do Operador Turístico Thomas Cook causou prejuízos da ordem dos 15 a 20 milhões de
euros, respeitante a faturação vencida e não paga aos hotéis e empreendimentos turísticos do
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Algarve, para além de ter afetado seriamente a confiança dos consumidores", sublinha.
 
A AHETA estima, para 2020, um "aumento ligeiro" das ocupações (mais 1%), tendo os preços subido
1,7%, em média, "o que vai contribuir para uma melhoria ligeira da situação financeira das
empresas".
 
Os dados que compõem o estudo hoje divulgado resultam de estudos mensais feitos pela associação
com base em inquéritos feitos aos associados.
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Ocupação hoteleira no Algarve cresceu 0,9% mas volume de negócios subiu 3,9% -
AHETA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a06d79f0

 
Em
2019, a taxa de ocupação média dos hotéis e empreendimentos
turísticos do Algarve atingiu os 63,8%, mais 0,9% do que no ano
anterior, enquanto o volume de negócios subiu 3,9% no mesmo período,
anunciou a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA).
 
No
ano passado, o Algarve registou 20,695 milhões de dormidas nos meios
de alojamento classificados oficialmente, para um total de cerca de
4,459 milhões de hóspedes, dos quais 3,251 milhões foram
estrangeiros e 1,208 milhões nacionais.
 
Os
turistas que mais contribuíram para as dormidas totais do Algarve
foram: os britânicos 30,5%, os portugueses 20,5%, os alemães 10,2%
e os holandeses 6,5%.
 
O
Algarve recebeu ainda 1,3 milhões de turistas estrangeiros que
recorreram a casa própria, familiares e/ou amigos para a sua
permanência no Algarve durante o ano.
 
O
RevPar (rendimento por quarto disponível) subiu 3,3%, atingindo os
54,40 euros por dia.
 
O
alojamento registado oficialmente gerou receitas totais de aposento
de 907 milhões de euros, enquanto a facturação total ascendeu a
mais de 1,225 milhões de euros.
 
A
AHETA destaca a subida do mercado britânico (+4%), após as descidas
de 2017 e 2018 de 8,5 e 6 por cento, respetivamente. Destaque ainda
para as quebras do mercado alemão de 11,7% e holandês de 8,4%, para
citar apenas os mais importantes. A estadia média também baixou 0,1
dias, situando-se agora nos 4,6 dias, uma tendência, que importa
inverter.
 
O
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golfe turístico acompanhou a evolução da ocupação hoteleira
regional subindo 1,4%, tendo os campos de golfe do Algarve
transaccionado, 1,368 milhões de voltas, ou seja, mais 19,5 mil do
que no ano anterior, uma média de 36.003 voltas por campo, o melhor
registo desde 2006.
 
Para
2020, as perspectivas são para um aumento ligeiro das ocupações
(+1%), tendo os preços subido 1,7%, em média, o que vai contribuir
para uma melhoria ligeira da situação financeira das empresas,
assim como para o crescimento do volume de negócios (+2%) e, por
essa via, dos resultados líquidos normais.
 
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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A29

Algarve regista mais dormidas em 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: Mundo Português Online

URL: https://www.mundoportugues.pt/algarve-regista-mais-dormidas-em-2019/

 
O Algarve registou mais de 20 milhões de dormidas na hotelaria em 2019, num total de cerca de 4,4
milhões de hóspedes, na sua maioria britânicos, indicam dados hoje revelados pela maior associação
do setor.
 
De acordo com um estudo da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
no ano passado, a maioria dos turistas que ficaram alojados na hotelaria eram estrangeiros (3,2
milhões), sobretudo do Reino Unido.
 
Os turistas britânicos foram quem mais contribuiu em número de hóspedes (30,5%) - com impacto
positivo nos resultados do ano -, seguidos dos portugueses (20,5%), alemães (10,2%) e holandeses
(6,5%), adianta uma nota enviada pela AHETA.
 
"O facto que mais influenciou os resultados turísticos de 2019 é o que resultou do aumento da procura
do mercado britânico, após as descidas de 8,5 e 6% em 2017 e 2018, respetivamente", refere a
associação.
 
De acordo com a AHETA, a diminuição da procura dos mercados alemão e holandês foi compensada
pela recuperação do mercado britânico, que contribuiu para uma taxa de ocupação média por quarto
de 63,8% em 2019, mais 0,9% do que no ano anterior.
 
Já a taxa de ocupação média por cama situou-se nos 54,4%, mais 1,6% do que em igual período de
2018, contudo, apesar da subida verificada em 2019, a ocupação por cama continua abaixo da
verificada em 2016 e 2017.
 
O Algarve recebeu ainda 1,3 milhões de turistas estrangeiros que recorreram a casa própria,
familiares ou amigos para a sua permanência no Algarve durante o ano, sublinha a associação.
 
Em termos de estadia média, os turistas holandeses foram os que, em média, mais noites
permaneceram na região (8,2 noites), seguidos dos alemães e suecos e dos canadianos.
 
Os espanhóis são os turistas que menos pernoitam no Algarve (2,8 noites), seguidos dos portugueses
(3,7 noites).
 
As zonas de Albufeira com 49,5 mil camas, Portimão, Praia da Rocha e Alvor (18,5 mil) e Vilamoura,
Quarteira e Quinta do Lago (17,2 mil), são "as mais importantes do Algarve", representando quase
65% da capacidade de alojamento na hotelaria.
 
Como aspetos negativos de 2019, a associação refere as falências de companhias aéreas como a
Flybmi, WOW Air, Aigle Azur, Germania e Thomas Cook, que tiveram "um impacto negativo" nos
números do turismo do Algarve.
 
"A falência do Operador Turístico Thomas Cook causou prejuízos da ordem dos 15 a 20 milhões de
euros, respeitante a faturação vencida e não paga aos hotéis e empreendimentos turísticos do
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Algarve, para além de ter afetado seriamente a confiança dos consumidores", sublinha.
 
A AHETA estima, para 2020, um "aumento ligeiro" das ocupações (mais 1%), tendo os preços subido
1,7%, em média, "o que vai contribuir para uma melhoria ligeira da situação financeira das
empresas".
 
Os dados que compõem o estudo hoje divulgado resultam de estudos mensais feitos pela associação
com base em inquéritos feitos aos associados.
 
Imagem de ddzphoto por Pixabay
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A31

Algarve regista mais de 20 milhões de dormidas em 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1647100

 
O Algarve registou mais de 20 milhões de dormidas na hotelaria em 2019, num total de cerca de 4,4
milhões de hóspedes, na sua maioria britânicos, indicam dados hoje revelados pela maior associação
do setor.
 
De acordo com um estudo da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
no ano passado, a maioria dos turistas que ficaram alojados na hotelaria eram estrangeiros (3,2
milhões), sobretudo do Reino Unido.
 
Os turistas britânicos foram quem mais contribuiu em número de hóspedes (30,5%) -- com impacto
positivo nos resultados do ano -, seguidos dos portugueses (20,5%), alemães (10,2%) e holandeses
(6,5%), adianta uma nota enviada pela AHETA.
 
"O facto que mais influenciou os resultados turísticos de 2019 é o que resultou do aumento da procura
do mercado britânico, após as descidas de 8,5 e 6% em 2017 e 2018, respetivamente", refere a
associação.
 
De acordo com a AHETA, a diminuição da procura dos mercados alemão e holandês foi compensada
pela recuperação do mercado britânico, que contribuiu para uma taxa de ocupação média por quarto
de 63,8% em 2019, mais 0,9% do que no ano anterior.
 
Já a taxa de ocupação média por cama situou-se nos 54,4%, mais 1,6% do que em igual período de
2018, contudo, apesar da subida verificada em 2019, a ocupação por cama continua abaixo da
verificada em 2016 e 2017.
 
O Algarve recebeu ainda 1,3 milhões de turistas estrangeiros que recorreram a casa própria,
familiares ou amigos para a sua permanência no Algarve durante o ano, sublinha a associação.
 
Em termos de estadia média, os turistas holandeses foram os que, em média, mais noites
permaneceram na região (8,2 noites), seguidos dos alemães e suecos e dos canadianos.
 
Os espanhóis são os turistas que menos pernoitam no Algarve (2,8 noites), seguidos dos portugueses
(3,7 noites).
 
As zonas de Albufeira com 49,5 mil camas, Portimão, Praia da Rocha e Alvor (18,5 mil) e Vilamoura,
Quarteira e Quinta do Lago (17,2 mil), são "as mais importantes do Algarve", representando quase
65% da capacidade de alojamento na hotelaria.
 
Como aspetos negativos de 2019, a associação refere as falências de companhias aéreas como a
Flybmi, WOW Air, Aigle Azur, Germania e Thomas Cook, que tiveram "um impacto negativo" nos
números do turismo do Algarve.
 
"A falência do Operador Turístico Thomas Cook causou prejuízos da ordem dos 15 a 20 milhões de
euros, respeitante a faturação vencida e não paga aos hotéis e empreendimentos turísticos do
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Algarve, para além de ter afetado seriamente a confiança dos consumidores", sublinha.
 
A AHETA estima, para 2020, um "aumento ligeiro" das ocupações (mais 1%), tendo os preços subido
1,7%, em média, "o que vai contribuir para uma melhoria ligeira da situação financeira das
empresas".
 
Os dados que compõem o estudo hoje divulgado resultam de estudos mensais feitos pela associação
com base em inquéritos feitos aos associados.
 
Lusa
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A33

Algarve regista mais de 20 milhões de dormidas em 2019 e sobretudo de britânicos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7d371998

 
A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve registou que a maioria dos turistas
que ficaram alojados na hotelaria foram estrangeiros, sobretudo do Reino Unido, que representa
30,5%.
 
O Algarve registou mais de 20 milhões de dormidas na hotelaria em 2019, num total de cerca de 4,4
milhões de hóspedes, na sua maioria britânicos, indicam dados esta terça-feira revelados pela maior
associação do setor.
 
De acordo com um estudo da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
no ano passado, a maioria dos turistas que ficaram alojados na hotelaria eram estrangeiros (3,2
milhões), sobretudo do Reino Unido. Os turistas britânicos foram quem mais contribuiu em número de
hóspedes (30,5%) - com impacto positivo nos resultados do ano -, seguidos dos portugueses
(20,5%), alemães (10,2%) e holandeses (6,5%), adianta uma nota enviada pela AHETA.
 
"O facto que mais influenciou os resultados turísticos de 2019 é o que resultou do aumento da procura
do mercado britânico, após as descidas de 8,5 e 6% em 2017 e 2018, respetivamente", refere a
associação. De acordo com a AHETA, a diminuição da procura dos mercados alemão e holandês foi
compensada pela recuperação do mercado britânico, que contribuiu para uma taxa de ocupação média
por quarto de 63,8% em 2019, mais 0,9% do que no ano anterior.
 
Já a taxa de ocupação média por cama situou-se nos 54,4%, mais 1,6% do que em igual período de
2018, contudo, apesar da subida verificada em 2019, a ocupação por cama continua abaixo da
verificada em 2016 e 2017. O Algarve recebeu ainda 1,3 milhões de turistas estrangeiros que
recorreram a casa própria, familiares ou amigos para a sua permanência no Algarve durante o ano,
sublinha a associação.
 
Em termos de estadia média, os turistas holandeses foram os que, em média, mais noites
permaneceram na região (8,2 noites), seguidos dos alemães e suecos e dos canadianos. Os espanhóis
são os turistas que menos pernoitam no Algarve (2,8 noites), seguidos dos portugueses (3,7 noites).
 
As zonas de Albufeira com 49,5 mil camas, Portimão, Praia da Rocha e Alvor (18,5 mil) e Vilamoura,
Quarteira e Quinta do Lago (17,2 mil), são "as mais importantes do Algarve", representando quase
65% da capacidade de alojamento na hotelaria.
 
Como aspetos negativos de 2019, a associação refere as falências de companhias aéreas como a
Flybmi, WOW Air, Aigle Azur, Germania e Thomas Cook, que tiveram "um impacto negativo" nos
números do turismo do Algarve. "A falência do Operador Turístico Thomas Cook causou prejuízos da
ordem dos 15 a 20 milhões de euros, respeitante a faturação vencida e não paga aos hotéis e
empreendimentos turísticos do Algarve, para além de ter afetado seriamente a confiança dos
consumidores", sublinha.
 
A AHETA estima, para 2020, um "aumento ligeiro" das ocupações (mais 1%), tendo os preços subido
1,7%, em média, "o que vai contribuir para uma melhoria ligeira da situação financeira das
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empresas".
 
Os dados que compõem o estudo divulgado esta terça-feira resultam de estudos mensais feitos pela
associação com base em inquéritos feitos aos associados.
 
Agência Lusa
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A35

Algarve teve mais de 20 milhões de dormidas em 2019, sobretudo de britânicos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a61a0ea8

 
De acordo com a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, a diminuição da
procura dos mercados alemão e holandês foi compensada pela recuperação do mercado britânico
 
O Algarve registou mais de 20 milhões de dormidas na hotelaria em 2019Foto D.R.
O Algarve registou mais de 20 milhões de dormidas na hotelaria em 2019, num total de cerca de 4,4
milhões de hóspedes, na sua maioria britânicos, indicam dados hoje revelados pela maior associação
do setor.
 
De acordo com um estudo da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
no ano passado, a maioria dos turistas que ficaram alojados na hotelaria eram estrangeiros (3,2
milhões), sobretudo do Reino Unido.
 
Os turistas britânicos foram quem mais contribuiu em número de hóspedes (30,5%) - com impacto
positivo nos resultados do ano -, seguidos dos portugueses (20,5%), alemães (10,2%) e holandeses
(6,5%), adianta uma nota enviada pela AHETA.
 
"O facto que mais influenciou os resultados turísticos de 2019 é o que resultou do aumento da procura
do mercado britânico, após as descidas de 8,5 e 6% em 2017 e 2018, respetivamente", refere a
associação.
 
De acordo com a AHETA, a diminuição da procura dos mercados alemão e holandês foi compensada
pela recuperação do mercado britânico, que contribuiu para uma taxa de ocupação média por quarto
de 63,8% em 2019, mais 0,9% do que no ano anterior.
 
Já a taxa de ocupação média por cama situou-se nos 54,4%, mais 1,6% do que em igual período de
2018, contudo, apesar da subida verificada em 2019, a ocupação por cama continua abaixo da
verificada em 2016 e 2017.
 
O Algarve recebeu ainda 1,3 milhões de turistas estrangeiros que recorreram a casa própria,
familiares ou amigos para a sua permanência no Algarve durante o ano, sublinha a associação.
 
Em termos de estadia média, os turistas holandeses foram os que, em média, mais noites
permaneceram na região (8,2 noites), seguidos dos alemães e suecos e dos canadianos.
 
Os espanhóis são os turistas que menos pernoitam no Algarve (2,8 noites), seguidos dos portugueses
(3,7 noites).
 
As zonas de Albufeira com 49,5 mil camas, Portimão, Praia da Rocha e Alvor (18,5 mil) e Vilamoura,
Quarteira e Quinta do Lago (17,2 mil), são "as mais importantes do Algarve", representando quase
65% da capacidade de alojamento na hotelaria.
 
Como aspetos negativos de 2019, a associação refere as falências de companhias aéreas como a
Flybmi, WOW Air, Aigle Azur, Germania e Thomas Cook, que tiveram "um impacto negativo" nos
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números do turismo do Algarve.
 
"A falência do Operador Turístico Thomas Cook causou prejuízos da ordem dos 15 a 20 milhões de
euros, respeitante a faturação vencida e não paga aos hotéis e empreendimentos turísticos do
Algarve, para além de ter afetado seriamente a confiança dos consumidores", sublinha.
 
A AHETA estima, para 2020, um "aumento ligeiro" das ocupações (mais 1%), tendo os preços subido
1,7%, em média, "o que vai contribuir para uma melhoria ligeira da situação financeira das
empresas".
 
Os dados que compõem o estudo hoje divulgado resultam de estudos mensais feitos pela associação
com base em inquéritos feitos aos associados.
 
Há 14 minutos
 
Lusa
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A37

Algarve regista mais de 20 milhões de dormidas em 2019 e sobretudo de britânicos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: PT Jornal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=65abfb37

 
O Algarve registou mais de 20 milhões de dormidas na hotelaria em 2019, num total de cerca de 4,4
milhões de hóspedes, na sua maioria britânicos, indicam dados hoje revelados pela maior associação
do setor.
 
De acordo com um estudo da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
no ano passado, a maioria dos turistas que ficaram alojados na hotelaria eram estrangeiros (3,2
milhões), sobretudo do Reino Unido.
 
Os turistas britânicos foram quem mais contribuiu em número de hóspedes (30,5%) - com impacto
positivo nos resultados do ano -, seguidos dos portugueses (20,5%), alemães (10,2%) e holandeses
(6,5%), adianta uma nota enviada pela AHETA.
 
"O facto que mais influenciou os resultados turísticos de 2019 é o que resultou do aumento da procura
do mercado britânico, após as descidas de 8,5 e 6% em 2017 e 2018, respetivamente", refere a
associação.
 
De acordo com a AHETA, a diminuição da procura dos mercados alemão e holandês foi compensada
pela recuperação do mercado britânico, que contribuiu para uma taxa de ocupação média por quarto
de 63,8% em 2019, mais 0,9% do que no ano anterior.
 
Já a taxa de ocupação média por cama situou-se nos 54,4%, mais 1,6% do que em igual período de
2018, contudo, apesar da subida verificada em 2019, a ocupação por cama continua abaixo da
verificada em 2016 e 2017.
 
O Algarve recebeu ainda 1,3 milhões de turistas estrangeiros que recorreram a casa própria,
familiares ou amigos para a sua permanência no Algarve durante o ano, sublinha a associação.
 
Em termos de estadia média, os turistas holandeses foram os que, em média, mais noites
permaneceram na região (8,2 noites), seguidos dos alemães e suecos e dos canadianos.
 
Os espanhóis são os turistas que menos pernoitam no Algarve (2,8 noites), seguidos dos portugueses
(3,7 noites).
 
As zonas de Albufeira com 49,5 mil camas, Portimão, Praia da Rocha e Alvor (18,5 mil) e Vilamoura,
Quarteira e Quinta do Lago (17,2 mil), são "as mais importantes do Algarve", representando quase
65% da capacidade de alojamento na hotelaria.
 
Como aspetos negativos de 2019, a associação refere as falências de companhias aéreas como a
Flybmi, WOW Air, Aigle Azur, Germania e Thomas Cook, que tiveram "um impacto negativo" nos
números do turismo do Algarve.
 
"A falência do Operador Turístico Thomas Cook causou prejuízos da ordem dos 15 a 20 milhões de
euros, respeitante a faturação vencida e não paga aos hotéis e empreendimentos turísticos do
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Algarve, para além de ter afetado seriamente a confiança dos consumidores", sublinha.
 
A AHETA estima, para 2020, um "aumento ligeiro" das ocupações (mais 1%), tendo os preços subido
1,7%, em média, "o que vai contribuir para uma melhoria ligeira da situação financeira das
empresas".
 
Os dados que compõem o estudo hoje divulgado resultam de estudos mensais feitos pela associação
com base em inquéritos feitos aos associados.
 
Redação
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A39

Alojamento no Algarve registou 907 milhões de euros em receitas de aposento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: Publituris Hotelaria Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9ef53270

 
No ano passado, os britânicos, portugueses e alemães foram os turistas que mais contribuíram para as
dormidas na região
 
No ano passado, o alojamento registado oficialmente no Algarve gerou receitas totais de aposento de
907 milhões de euros (+6,4%), enquanto a faturação total ascendeu a mais de 1,225 milhões de
euros, revela esta terça-feira a Associação Dos Hotéis E Empreendimentos Turisticos Do Algarve -
AHETA. De acordo com os dados divulgados, o RevPar (rendimento por quarto disponível) subiu 3,3%,
atingindo os 54,40 euros por dia.
 
No total, entre janeiro e dezembro de 2019, o Algarve registou 20,695 milhões de dormidas para um
total de cerca de 4,459 milhões de hóspedes, dos quais 3,251 milhões foram estrangeiros e 1,208
milhões nacionais.
 
Os turistas que mais contribuíram para as dormidas totais do Algarve foram os britânicos 30,5%, os
portugueses 20,5%, os alemães 10,2% e os holandeses 6,5%.
 
"O Algarve recebeu ainda 1,3 milhões de turistas estrangeiros que recorreram a casa própria,
familiares e/ou amigos para a sua permanência no Algarve durante o ano. Realce para a subida do
mercado britânico (+4%), após as descidas de 2017 e 2018 de 8,5 e 6 por cento, respectivamente.
Destaque ainda para as quebras do mercado alemão de 11,7% e holandês de 8,4%, para citar apenas
os mais importantes. A estadia média também baixou 0,1 dias, situando-se agora nos 4,6 dias, uma
tendência, que importa inverter", refere a associação.
 
O golfe turístico acompanhou a evolução da ocupação hoteleira regional subindo 1,4%, tendo os
campos de golfe do Algarve transaccionado, 1,368 milhões de voltas, ou seja, mais 19,5 mil do que no
ano anterior, uma média de 36.003 voltas por campo, o melhor registo desde 2006.
 
"Para 2020, as perspectivas são para um aumento ligeiro das ocupações (+1%), tendo os preços
subido 1,7%, em média, o que vai contribuir para uma melhoria ligeira da situação financeira das
empresas, assim como para o crescimento do volume de negócios (+2%) e, por essa via, dos
resultados líquidos normais#, prevê a AHETA.
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A40

Britânicos continuam a ser os que mais contribuem para as dormidas no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=de725f1e

 
Para 2020, a AHETA perspectiva um contínuo aumento do volume de negócios
 
No ano passado, o alojamento registado oficialmente no Algarve gerou receitas totais de aposento de
907 milhões de euros (+6,4%), enquanto a faturação total ascendeu a mais de 1,225 milhões de
euros, revela esta terça-feira a Associação Dos Hotéis E Empreendimentos Turisticos Do Algarve -
AHETA. De acordo com os dados divulgados, o RevPar (rendimento por quarto disponível) subiu 3,3%,
atingindo os 54,40 euros por dia.
 
No total, entre janeiro e dezembro de 2019, o Algarve registou 20,695 milhões de dormidas para um
total de cerca de 4,459 milhões de hóspedes, dos quais 3,251 milhões foram estrangeiros e 1,208
milhões nacionais.
 
Os turistas que mais contribuíram para as dormidas totais do Algarve foram os britânicos 30,5%, os
portugueses 20,5%, os alemães 10,2% e os holandeses 6,5%.
 
"O Algarve recebeu ainda 1,3 milhões de turistas estrangeiros que recorreram a casa própria,
familiares e/ou amigos para a sua permanência no Algarve durante o ano. Realce para a subida do
mercado britânico (+4%), após as descidas de 2017 e 2018 de 8,5 e 6 por cento, respectivamente.
Destaque ainda para as quebras do mercado alemão de 11,7% e holandês de 8,4%, para citar apenas
os mais importantes. A estada média também baixou 0,1 dias, situando-se agora nos 4,6 dias, uma
tendência, que importa inverter", refere a associação.
 
O golfe turístico acompanhou a evolução da ocupação hoteleira regional subindo 1,4%, tendo os
campos de golfe do Algarve transaccionado, 1,368 milhões de voltas, ou seja, mais 19,5 mil do que no
ano anterior, uma média de 36.003 voltas por campo, o melhor registo desde 2006.
 
"Para 2020, as perspectivas são para um aumento ligeiro das ocupações (+1%), tendo os preços
subido 1,7%, em média, o que vai contribuir para uma melhoria ligeira da situação financeira das
empresas, assim como para o crescimento do volume de negócios (+2%) e, por essa via, dos
resultados líquidos normais", prevê a AHETA.
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Turismo do Algarve associa-se à "Volta ao Algarve" para reforçar a projeção turística
da região
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Iniciativa, que vai percorrer as estradas algarvias entre 19 e 23 de fevereiro, é apoiada pela Região do
Turismo do Algarve (RTA) e pela Associação Turismo do Algarve (ATA)
 
A Região do Turismo do Algarve (RTA) e a Associação Turismo do Algarve (ATA) vão voltar a associar-
se à "Volta ao Algarve" em bicicleta, que decorre entre 19 e 23 de fevereiro, com "o objetivo de
reforçar a projeção turística da região".
 
"Esta prova é, de facto, um excelente ativo para a promoção da imagem do Algarve, da sua
diversidade e das suas belas paisagens, dado que através da forte cobertura mediática leva a região a
mais de 100 países e 150 milhões de lares em todo o mundo, além de reforçar o posicionamento do
destino junto dos portugueses", considera João Fernandes, presidente da RTA e da ATA.
 
De acordo com o responsável, os dados apurados mostram que, só em Portugal, "a cobertura deste
evento proporcionou cerca de 25 horas de visibilidade para o Algarve e teve um retorno mediático de
9 milhões de euros".
 
O apoio concedido à "Volta ao Algarve" enquadra-se na estratégia de desenvolvimento e promoção do
cycling, segmento turístico que, segundo João Fernandes, tem um "enorme potencial e de grande
relevância porque permite distinguir o Algarve pela sua oferta turística diversificada, em qualquer
época do ano".
 
"Acreditamos que este evento tenha um impacto positivo para a região. Em fevereiro de 2019, mês
em que se realizou a prova, registou-se um aumento de 15,5% de hóspedes estrangeiros na hotelaria
algarvia", acrescenta o presidente da RTA e da ATA.
 
A  Volta ao Algarve  é considerada um marco para a região, conta com mais de 1000 participantes e
terá a presença de sete campeões em título, além de 25 ciclistas do top 100 do ranking mundial e de
doze equipas do WorldTour, a primeira divisão do ciclismo internacional.
 
Este ano, a iniciativa conta também com algumas iniciativas paralelas, pensadas para os residentes no
Algarve, a exemplo do "Passeio da Família", que decorre em Albufeira, e do "Ciclismo vai à Escola",
que terá lugar em Portimão, Sagres e Faro.
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Algarve regista mais de 20 milhões de dormidas em 2019 e sobretudo de britânicos
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O Algarve registou mais de 20 milhões de dormidas na hotelaria em 2019, num total de cerca de 4,4
milhões de hóspedes, na sua maioria britânicos, indicam dados hoje revelados pela maior associação
do setor.
 
O Algarve registou mais de 20 milhões de dormidas na hotelaria em 2019, num total de cerca de 4,4
milhões de hóspedes, na sua maioria britânicos, indicam dados hoje revelados pela maior associação
d o  s e t o r .  e c o n o m i a  L u s a  e c o n o m i a / a l g a r v e - r e g i s t a - m a i s - d e - 2 0 - m i l h o e s -
de_5e3970e5e83a5312a73cbce3 De acordo com um estudo da Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), no ano passado, a maioria dos turistas que ficaram
alojados na hotelaria eram estrangeiros (3,2 milhões), sobretudo do Reino Unido. Os turistas
britânicos foram quem mais contribuiu em número de hóspedes (30,5%) -- com impacto positivo nos
resultados do ano -, seguidos dos portugueses (20,5%), alemães (10,2%) e holandeses (6,5%),
adianta uma nota enviada pela AHETA. "O facto que mais influenciou os resultados turísticos de 2019
é o que resultou do aumento da procura do mercado britânico, após as descidas de 8,5 e 6% em 2017
e 2018, respetivamente", refere a associação. De acordo com a AHETA, a diminuição da procura dos
mercados alemão e holandês foi compensada pela recuperação do mercado britânico, que contribuiu
para uma taxa de ocupação média por quarto de 63,8% em 2019, mais 0,9% do que no ano anterior.
Já a taxa de ocupação média por cama situou-se nos 54,4%, mais 1,6% do que em igual período de
2018, contudo, apesar da subida verificada em 2019, a ocupação por cama continua abaixo da
verificada em 2016 e 2017. O Algarve recebeu ainda 1,3 milhões de turistas estrangeiros que
recorreram a casa própria, familiares ou amigos para a sua permanência no Algarve durante o ano,
sublinha a associação. Em termos de estadia média, os turistas holandeses foram os que, em média,
mais noites permaneceram na região (8,2 noites), seguidos dos alemães e suecos e dos canadianos.
Os espanhóis são os turistas que menos pernoitam no Algarve (2,8 noites), seguidos dos portugueses
(3,7 noites). As zonas de Albufeira com 49,5 mil camas, Portimão, Praia da Rocha e Alvor (18,5 mil) e
Vilamoura, Quarteira e Quinta do Lago (17,2 mil), são "as mais importantes do Algarve",
representando quase 65% da capacidade de alojamento na hotelaria. Como aspetos negativos de
2019, a associação refere as falências de companhias aéreas como a Flybmi, WOW Air, Aigle Azur,
Germania e Thomas Cook, que tiveram "um impacto negativo" nos números do turismo do Algarve. "A
falência do Operador Turístico Thomas Cook causou prejuízos da ordem dos 15 a 20 milhões de euros,
respeitante a faturação vencida e não paga aos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve, para
além de ter afetado seriamente a confiança dos consumidores", sublinha. A AHETA estima, para 2020,
um "aumento ligeiro" das ocupações (mais 1%), tendo os preços subido 1,7%, em média, "o que vai
contribuir para uma melhoria ligeira da situação financeira das empresas". Os dados que compõem o
estudo hoje divulgado resultam de estudos mensais feitos pela associação com base em inquéritos
feitos aos associados. MAD // MSF Lusa/Fim
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Ano 2019 foi positivo para o turismo do Algarve
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Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) perspetiva um ano 2020 de
ligeira melhoria.
 
A taxa de ocupação média dos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve em 2019 atingiu os
63,8%, mais 0,9% do que no ano anterior, enquanto o volume de negócios subiu 3,9% no mesmo
período.
 
Os dados são da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e revelam
ainda que no mesmo ano, o Algarve registou 20,695 milhões de dormidas nos meios de alojamento
classificados oficialmente, para um total de cerca de 4,459 milhões de hóspedes, dos quais 3,251
milhões foram estrangeiros e 1,208 milhões nacionais.
 
Os turistas que mais contribuíram para as dormidas totais do Algarve foram os britânicos (30,5%), os
portugueses (20,5%), os alemães (10,2%) e os holandeses (6,5%).
 
No que diz respeito aos turistas estrangeiros, 1,3 milhões recorreram a casa própria, de familiares
e/ou amigos.
 
O RevPar (rendimento por quarto disponível) subiu 3,3%, atingindo os 54,40 euros por dia.
 
O alojamento registado oficialmente gerou receitas totais de aposento de 907 milhões de euros,
enquanto a faturação total ascendeu a mais de 1,225 milhões de euros.
 
A AHETA destaca a subida do mercado britânico (+4%), depois das descidas de 2017 e 2018 de 8,5 e
6%, respetivamente. Destaque ainda para as quebras do mercado alemão de 11,7% e holandês de
8,4%. A estadia média também baixou 0,1 dias, situando-se agora nos 4,6 dias, uma tendência, que
importa inverter.
 
Para 2020, a AHETA tem perspetivas são para um aumento ligeiro das ocupações (+1%), tendo os
preços subido 1,7%, em média, o que, segundo a associação, vai contribuir para uma melhoria ligeira
da situação financeira das empresas, assim como para o crescimento do volume de negócios (+2%) e,
por essa via, dos resultados líquidos normais.
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Ocupação dos hotéis do Algarve e volume de negócios subiram em 2019
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Hoteleiros perspetivam que 2020 seja um ano ainda melhor para o turismo
 
Em 2019, a taxa de ocupação média dos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve atingiu os
63,8%, mais 0,9% do que no ano anterior, enquanto o volume de negócios subiu 3,9% no mesmo
período, segundo dados divulgados pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA).
 
Em 2019, o Algarve registou 20,695 milhões de dormidas nos meios de alojamento classificados
oficialmente, para um total de cerca de 4,459 milhões de hóspedes, dos quais 3,251 milhões foram
estrangeiros e 1,208 milhões nacionais.
 
Os turistas que mais contribuíram para as dormidas totais do Algarve foram os britânicos (30,5%), os
portugueses (20,5%), os alemães (10,2%) e os holandeses (6,5%).
 
Segundo a AHETA,  o Algarve recebeu ainda 1,3 milhões de turistas estrangeiros que recorreram a
casa própria, familiares e/ou amigos para a sua permanência no Algarve durante o ano .
 
O RevPar (rendimento por quarto disponível) subiu 3,3%, atingindo os 54,40 euros por dia.
 
O alojamento registado oficialmente gerou receitas totais de aposento de 907 milhões de euros,
enquanto a faturação total ascendeu a mais de 1,225 milhões de euros.
 
A AHETA realça  a subida do mercado britânico (+4%), após as descidas de 2017 e 2018 de 8,5 e 6
por cento, respetivamente  e destaca  as quebras do mercado alemão de 11,7% e holandês de 8,4%,
para citar apenas os mais importantes .
 
A estadia média também baixou 0,1 dias, situando-se agora nos 4,6 dias, uma tendência que, para os
hoteleiros,  importa inverter .
 
O golfe turístico, acrescenta a AHETA,  acompanhou a evolução da ocupação hoteleira regional subindo
1,4%, tendo os campos de golfe do Algarve transacionado 1,368 milhões de voltas, ou seja, mais 19,5
mil do que no ano anterior, uma média de 36.003 voltas por campo, o melhor registo desde 2006 .
 
Para 2020, a associação hoteleira diz que  as perspetivas são para um aumento ligeiro das ocupações
(+1%), tendo os preços subido 1,7%, em média, o que vai contribuir para uma melhoria ligeira da
situação financeira das empresas, assim como para o crescimento do volume de negócios (+2%) e,
por essa via, dos resultados líquidos normais .
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AHETA perspectiva melhor ano turístico para o Algarve em 2020
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Divulgado esta terça-feira, o "Balanço do ano turístico 2019 / Perspectivas 2020" da AHETA dá nota
dos "resultados positivos" do ano turístico na região algarvia e projecta "melhoria, embora ligeira" em
2020, nomeadamente em termos dos resultados das empresas e do volume de negócios.
 
Para o ano em curso, as estimativas da AHETA vão no sentido de um "aumento ligeiro das ocupações",
concretamente +1%, com os preços das unidades hoteleiras a deverem "subir em média 1,7%". Esta
situação, frisa a Associação, "vai contribuir para uma melhoria ligeira da situação financeira das
empresas, assim como para o crescimento do volume de negócios (+2%) e, por essa via, dos
resultados líquidos que "deverão aumentar 3,2%".
 
Ainda de acordo com as perspectivas avançadas pela AHETA, "os resultados operacionais das
empresas hoteleiras e turísticas do Algarve deverão melhorar, em média, 2,2 por cento em 2020",
enquanto "os custos operacionais deverão aumentar 2,5%".
 
Contas feitas, o ano turístico de 2020 será ainda mais positivo que 2019 na região algarvia, ano em
que a taxa de ocupação média subiu 0,9% para 63,8% e o volume de vendas aumentou 3,9% face ao
ano anterior.
 
No total, o Algarve registou, o ano passado, 20,695 milhões de dormidas nos meios de alojamento
classificados oficialmente, realizadas por 4,459 milhões de hóspedes, dos quais 3,251 milhões foram
estrangeiros e 1,208 milhões nacionais. Os britânicos, com 30,5% do total de dormidas, os
portugueses com 20,5%, alemães com 10,2% e holandeses com 6,5%, foram os mercados que mais
contribuíram para o bom comportamento deste indicador.
 
A propósito, a AHETA comenta que o facto que mais influenciou os resultados turísticos de 2019 foi o
aumento, em 4% da procura do mercado britânico, após as descidas de 8,5 e 6% em 2017 e 2018,
respectivamente. A recuperação do mercado britânico acabou, aliás, por ser decisiva na compensação
das quebras dos alemães (-11,7%) e holandeses (-8,4%).
 
Positiva em 2019 foi também a evolução do RevPar, que subiu 3,3% para 54,40EUR / dia, com as
receitas totais de aposento a ascenderem aos 907 milhões de euros e a facturação total a ultrapassar
1,225 milhões de euros.
 
Factores a influenciarem negativamente os resultados turísticos da região algarvia no ano que passou,
houve vários, com a AHETA a destacar a falência de várias companhias aéreas (Flybmi, WOW Air,
Aigle Azur, Germania e Thomas Cook), bem como a falência do operador turístico Thomas Cook que,
segundo avança a AHETA, causou "prejuízos da ordem dos 15 a 20 milhões de euros, respeitante a
facturação vencida e não paga aos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve, para além de ter
afectado seriamente a confiança dos consumidores de férias neste canal de comercialização e
distribuição".
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