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Menos turistas chineses em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=38392cf7-c164-4658-84b5-

cb90bd90ac1c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Já se nota a quebra acentuada de turistas chineses em Portugal por causa do surto de coronavírus. A
Associação da Hotelaria não avança números, mas admite que alguns hotéis estão a ser muito
afetados, principalmente os que se situam na zona de Lisboa. Cristina Siza Vieira, a diretora executiva
da Associação, ouvida pela TSF, fala em "amputações sérias" durante este mês.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-02-18 08:11
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A2 Algarve obteve resultados turísticos históricos em 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/02/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7cd18649

 
Crescimento no número de hóspedes (+7,2 por cento), nos
proveitos totais (+7,2 por cento) e nas dormidas (+2,5 por cento) refletem o
balanço turístico positivo para o Algarve em 2019, ano em que a região
continuou a representar a maior quota de dormidas nacional (30 por cento do
total), sendo a única a acolher mais de 20 milhões de dormidas em
empreendimentos turísticos. Em termos absolutos, de acordo com os dados preliminares
divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE), a região atingiu números históricos de 20,95 milhões de dormidas, de 5,07
milhões de hóspedes, e de 1,23 mil milhões de euros de proveitos totais.
 
A procura turística pelo Algarve manteve-se com um
desempenho positivo em todos meses do ano, com o número de hóspedes a aumentar
entre janeiro e dezembro, com uma exceção bastante residual em outubro
(decréscimo dos 459 mil e 928 hóspedes para os 459 mil e 535). Considerando
também a evolução das dormidas ao longo do ano, contata-se que os meses de Verão
foram os que registaram maior número de dormidas no Algarve, apesar da nítida
redução da taxa de sazonalidade no destino em quase todos os meses de menor
procura turística (janeiro fechou com +8 por cento de dormidas face a 2018,
fevereiro com +1,2 por cento, abril com +13,6 por cento, novembro com +7,8 por
cento e dezembro com +9 por cento).
 
Numa análise aos mercados emissores, os turistas nacionais
totalizaram 1,47 milhões de hóspedes, crescendo +8,5 por cento em comparação
com 2018, e os estrangeiros registaram um total de 3,59 milhões, registando um
aumento de +6,7 por cento. Neste último caso, sinal positivo para os turistas
oriundos do Reino Unido, cujo número de hóspedes atingiu os 1,19 milhões (+7,1 por
cento). Relevante foi ainda do mercado italiano, que cresceu 26,8 por cento na
emissão de hóspedes para o Algarve (um total de 87,7 mil) e o crescimento dos
mercados emergentes como Brasil, que subiu 26,5 por cento no número de hóspedes
(total de 82 mil), e Estados Unidos da América com um crescimento de 19,8 por
cento no número de hóspedes (total de 106 mil). Destaque ainda para o fluxo no
Aeroporto Internacional de Faro, que conquistou em 2019 um aumento de 3,8 por
cento nos turistas desembarcados, com um total de 4,46 milhões.
 
Para João Fernandes, presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA), "os resultados da atividade turística no Algarve referentes a
2019 vêm confirmar que somos, de facto, a principal região turística do país,
com uma procura bastante consolidada". "Estes resultados são prova do trabalho
desenvolvido por agentes públicos e privados e revelam a forte resiliência do
setor e a sua capacidade de adaptação às contingências num ano especialmente
exigente. Prova desta capacidade são os factos: conseguimos um bom desempenho
no mercado britânico, graças a estratégias estruturadas de antecipação do
Brexit; conquistámos uma maior procura junto mercados emissores de grande
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relevo mundial como o Brasil e os EUA; e registámos um crescimento de hóspedes
ao longo de todo o ano, em reflexo da forte aposta da região na diversificação
da oferta turística", sublinha o presidente da RTA.
 
Daniel Pina
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A4

Hotelaria algarvia registou em 2019 mais de 20 milhões de dormidas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/02/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b7bc6b6b

 
Crescimento no número de hóspedes (+7,2%), nos proveitos totais (+7,2%) e nas dormidas (+2,5%)
refletem o balanço turístico positivo para o Algarve em 2019, ano em que a região continuou a
representar a maior quota de dormidas nacional (30% do total), sendo a única a acolher mais de 20
milhões de dormidas em empreendimentos turísticos.
 
Em comunicado a Região de Turismo do Algarve, reporta que em termos absolutos, de acordo com os
dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a região atingiu números
históricos de 20,95 milhões de dormidas, de 5,07 milhões de hóspedes, e de 1,23 mil milhões de
euros de proveitos totais.
 
A procura turística pelo Algarve manteve-se com um desempenho positivo em todos meses do ano,
com o número de hóspedes a aumentar entre janeiro e dezembro, com uma exceção bastante residual
em outubro (decréscimo dos 459 928 hóspedes para os 459 535).
 
Considerando também a evolução das dormidas ao longo do ano, a RTA contata que os meses de
verão foram os que registaram maior número de dormidas no Algarve, "apesar da nítida redução da
taxa de sazonalidade no destino em quase todos os meses de menor procura turística" (janeiro fechou
com +8% de dormidas face a 2018, fevereiro com +1,2%, abril com +13,6%, novembro com +7,8%
e dezembro com +9%).
 
Numa análise aos mercados emissores, os turistas nacionais totalizaram 1,47 milhões de hóspedes,
crescendo +8,5% em comparação com 2018, e os estrangeiros registaram um total de 3,59 milhões,
registando um aumento de +6,7%.
 
Neste último caso, sinal positivo para os turistas oriundos do Reino Unido, cujo número de hóspedes
atingiu os 1,19 milhões (+7,1%). Relevante foi ainda do mercado italiano que cresceu 26,8% na
emissão de hóspedes para o Algarve (um total de 87,7 mil) e o crescimento dos mercados emergentes
como Brasil, que subiu 26,5% no número de hóspedes (total de 82 mil), e Estados Unidos da América
com um crescimento de 19,8% no número de hóspedes (total de 106 mil).
 
Destaque ainda para o fluxo no Aeroporto Internacional de Faro que conquistou em 2019 um aumento
de 3,8% nos turistas desembarcados, com um total de 4,46 milhões.
 
Para João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA),  os resultados da atividade
turística no Algarve referentes a 2019 vêm confirmar que somos, de facto, a principal região turística
do país, com uma procura bastante consolidada. Estes resultados são prova do trabalho desenvolvido
por agentes públicos e privados e revelam a forte resiliência do setor e a sua capacidade de adaptação
às contingências num ano especialmente exigente .
 
Prova desta capacidade são os factos: conseguimos um bom desempenho no mercado britânico,
graças a estratégias estruturadas de antecipação do Brexit; conquistámos uma maior procura junto
mercados emissores de grande relevo mundial como o Brasil e os EUA; registámos um crescimento de
hóspedes ao longo de todo o ano, em reflexo da forte aposta da região na diversificação da oferta
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turística , sublinha o presidente da RTA.
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A6

Algarve conquista resultados turísticos históricos em 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/02/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=95c2d87d

 
Crescimento no número de hóspedes (+7,2%), nos proveitos totais (+7,2%) e nas dormidas (+2,5%)
refletem o balanço turístico positivo para o Algarve em 2019, ano em que a região continuou a
representar a maior quota de dormidas nacional (30% do total), sendo a única a acolher mais de 20
milhões de dormidas em empreendimentos turísticos.
 
Em termos absolutos, de acordo com os dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE), a região atingiu números históricos de 20,95 milhões de dormidas, de 5,07 milhões
de hóspedes, e de 1,23 mil milhões de euros de proveitos totais.
 
A procura turística pelo Algarve manteve-se com um desempenho positivo em todos meses do ano,
com o número de hóspedes a aumentar entre janeiro e dezembro, com uma exceção bastante residual
em outubro (decréscimo dos 459.928 hóspedes para os 459.535).
 
Considerando também a evolução das dormidas ao longo do ano, constata-se que os meses de verão
foram os que registaram maior número de dormidas no Algarve, apesar da nítida redução da taxa de
sazonalidade no destino em quase todos os meses de menor procura turística (janeiro fechou com
+8% de dormidas face a 2018, fevereiro com +1,2%, abril com +13,6%, novembro com +7,8% e
dezembro com +9%).
 
Numa análise aos mercados emissores, os turistas nacionais totalizaram 1,47 milhões de hóspedes,
crescendo +8,5% em comparação com 2018, e os estrangeiros registaram um total de 3,59 milhões,
registando um aumento de +6,7%.
 
Neste último caso, sinal positivo para os turistas oriundos do Reino Unido, cujo número de hóspedes
atingiu os 1,19 milhões (+7,1%). Relevante foi ainda do mercado italiano que cresceu 26,8% na
emissão de hóspedes para o Algarve (um total de 87,7 mil) e o crescimento dos mercados emergentes
como Brasil, que subiu 26,5% no número de hóspedes (total de 82 mil), e Estados Unidos da América
com um crescimento de 19,8% no número de hóspedes (total de 106 mil).
 
Destaque ainda para o fluxo no Aeroporto Internacional de Faro que conquistou em 2019 um aumento
de 3,8% nos turistas desembarcados, com um total de 4,46 milhões.
 
Para João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), "os resultados da atividade
turística no Algarve referentes a 2019 vêm confirmar que somos, de facto, a principal região turística
do país, com uma procura bastante consolidada. Estes resultados são prova do trabalho desenvolvido
por agentes públicos e privados e revelam a forte resiliência do setor e a sua capacidade de adaptação
às contingências num ano especialmente exigente".
 
"Prova desta capacidade são os factos: conseguimos um bom desempenho no mercado britânico,
graças a estratégias estruturadas de antecipação do Brexit; conquistámos uma maior procura junto
mercados emissores de grande relevo mundial como o Brasil e os EUA; registámos um crescimento de
hóspedes ao longo de todo o ano, em reflexo da forte aposta da região na diversificação da oferta
turística", sublinha o presidente da RTA.
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A8

Turismo no Algarve atingiu resultados históricos em 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/02/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=62381f41

 
Reino Unido manteve elevada procura e Itália, Brasil e Estados Unidos da América confirmaram-se
como mercados emergentes.
 
Os dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística sobre o Turismo no Algarve em
2019 mostram um crescimento no número de hóspedes (+7,2 por cento), nos proveitos totais (+7,2
por cento) e nas dormidas (+2,5 por cento), refletindo um balanço turístico positivo para a região,
num ano em que continuou a representar a maior quota de dormidas nacional (30 por cento do total),
sendo a única a acolher mais de 20 milhões de dormidas em empreendimentos turísticos.
 
Em termos absolutos, o Algarve atingiu números históricos de 20,95 milhões de dormidas, de 5,07
milhões de hóspedes, e de 1,23 mil milhões de euros de proveitos totais.
 
Considerando a evolução das dormidas ao longo do ano, os meses de verão foram os que registaram
maior número de dormidas na região, apesar da nítida redução da taxa de sazonalidade no destino em
quase todos os meses de menor procura turística (janeiro fechou com mais oito por cento de dormidas
face a 2018, fevereiro com mais 1,2 por cento, abril com mais 13,6 por cento, novembro com mais
7,8 por cento e dezembro com mais nove por cento).
 
Os turistas nacionais totalizaram 1,47 milhões de hóspedes, crescendo 8,5 por cento em comparação
com 2018, e os estrangeiros registaram um total de 3,59 milhões, registando um aumento de 6,7 por
cento.
 
Sinal positivo para os turistas oriundos do Reino Unido, cujo número de hóspedes atingiu os 1,19
milhões (mais 7,1 por cento que em 2019). Outra nota de destaque vai para o mercado italiano, que
também cresceu 26,8 por cento na emissão de hóspedes para o Algarve (um total de 87,7 mil), e para
o crescimento de mercados emergentes como Brasil, que subiu 26,5 por cento no número de
hóspedes (total de 82 mil), e Estados Unidos da América com um crescimento de 19,8 por cento no
número de hóspedes (total de 106 mil).
 
O fluxo no Aeroporto Internacional de Faro acompanhou a tendência: em 2019 registou um aumento
de 3,8 por cento nos turistas desembarcados, com um total de 4,46 milhões.
 
Para João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA),  os resultados da atividade
turística no Algarve referentes a 2019 vêm confirmar que somos, de facto, a principal região turística
do país. São prova do trabalho desenvolvido por agentes públicos e privados e revelam a forte
resiliência do setor e a sua capacidade de adaptação às contingências num ano especialmente
exigente .
 
[Additional Text]:
RTA_PR_2020_05_INE_creditos_Helio_Ramos
Turismo no Algarve em 2019
Print Icon
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A10

Guia Boa Cama Boa Mesa 2020 nas bancas a partir de dia 7 de março!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/02/2020

Meio: Expresso Online - Boa Cama Boa Mesa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f40ab50f

 
A edição anual do guia dos melhores restaurantes e hotéis de Portugal vai estar à venda a partir de
dia 7 de março. Dias antes, decorre a habitual cerimónia de entrega de prémios
 
Já faz parte do calendário do turismo nacional. Publicado desde 2003, a nova edição do guia Boa
Cama Boa Mesa, do jornal Expresso, vai estar à venda a partir de dia 7 de março de 2020. Com a
seleção dos melhores restaurantes e hotéis de Portugal, a edição 2020 chega às bancas com nova
imagem e várias novidades, com destaque para a menção especial atribuída, pela primeira vez, a 20
restaurantes, que vão surgir destacados nas páginas do guia com a distinção "Mesa com Mérito".
 
Depois de milhares de quilómetros percorridos e muitas milhas aéreas, a equipa do guia Boa Cama
Boa Mesa 2020 selecionou para esta edição 2020 um total de 471 alojamentos e 631 restaurantes,
distribuídos pelos 18 distritos continentais e pelas regiões autónomas da Madeira e dos Açores.
"Dando continuidade ao objetivo de se tornar, cada vez mais, o melhor auxiliar para quem viaja em
lazer pelo país, esta edição dá ainda mais atenção à totalidade do território continental e ilhas, em
detrimento das grandes cidades, como Lisboa e Porto", pode ler-se no editorial do guia deste ano.
 
O guia Boa Cama Boa Mesa 2020 vai estar à venda a partir de 7 de março, por EUR14,90. Antes, a 3
de março, na sede da Impresa, em Paço de Arcos, decorre a habitual cerimónia de entrega de prémios
Boa Cama Boa Mesa, que distingue os melhores entre os melhores, com a atribuição dos galardões
Chave de Prata, Chave de Ouro e Chave de Platina, para os alojamentos, e Garfo de Prata, Garfo de
Ouro e Garfo de Platina, para os restaurantes. São ainda entregues as distinções especiais: Prémio
Carreira 2020, cujo vencedor é Jorge Rebelo de Almeida, fundador e presidente do grupo hoteleiro Vila
Galé, e prémio Chef do Ano 2020.
 
O guia Boa Cama Boa Mesa 2020 conta com o apoio/patrocínio do Recheio - Cash & Carry, BPI e PNT -
Prémio Nacional de Turismo.
 
Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
 
BCBM
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A11

Portugal pondera subsidiar cuidados de saúde dos turistas britânicos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/02/2020

Meio: Executive Digest Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dc0fb9d7

 
Pós-Brexit: Portugal pondera subsidiar cuidados de saúde dos turistas britânicos
 
Por Executive Digest
 
12:23, 18 Fev 2020
 
O Governo tem em cima da mesa uma proposta que visa disponibilizar seguros de saúde aos turistas
britânicos, para serem utilizados nas unidades de saúde públicas ou privadas, em particular nas
regiões do Algarve e Lisboa, para  mitigar as consequências  do Brexit e incentivar os britânicos a
continuar a visitar Portugal, adiantou a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, em entrevista
"The Guardian".
 
A ideia é que o cidadão britânico pague o mesmo que um português, que é um pequeno imposto ,
disse Marques, acrescentando que isso envolveria acordos com hospitais públicos e privados.
 
Se o acordo entre Bruxelas e o Reino Unido for alcançado, outro dos benefícios apontados por Rita
Marques é a continuidade do Cartão Europeu de Seguro de Doença, que permite obter cuidados de
saúde em qualquer país da União Europeia (UE). Fora da UE, só na Islândia, Liechtenstein, Noruega ou
Suíça.  Se essas são questões importantes para o viajante britânico, temos que ir em frente , disse.
Em Portugal, os benefícios do Cartão Europeu mantiveram-se após 31 de Janeiro, data de saída do
Reino Unido do bloco.
 
Portugal e o Reino Unido formam uma das mais antigas alianças do mundo. Nesse sentido, aconteça o
que acontecer nas negociações pós-Brexit, nós vamos continuar ao lado dos ingleses. O turista
britânico é muito importante para nós , sublinhou a governante, apontando que são mais de dois
milhões os inglês que chegam todos os anos ao país.
 
Em 2019, o Turismo de Portugal lançou a campanha #Brelcome (trocadilho entre Brexit e a palavra
welcome, que significa 'bem-vindos' em português), no âmbito de um plano de contingência para
minimizar o impacto económico da saída do Reino Unido da União Europeia. Além de uma linha de
atendimento 'online' e uma área informativa específica no portal VisitPortugal, os turistas vão
beneficiar de facilidades como isenção de vistos, corredores dedicados nos aeroportos e
reconhecimento das cartas de condução.
 
Recorde-se que o mercado britânico é o maior emissor de turistas em Portugal, representando 19,2%
das dormidas de turistas oriundos do exterior. No ano passado, os hóspedes britânicos aumentaram
5,9% (-2,7% em 2018) e as dormidas cresceram 1,5% (-5,4% em 2018), segundo os dados mais
recentes do Instituto Nacional de Estatística.
 
Ler Mais
 
partilhar
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A13

Algarve com resultados históricos em 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/02/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: https://jornaldoalgarve.pt/turismo-algarve-com-resultados-historicos-em-2019/

 
De
acordo com os dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional
de Estatística (INE), a região atingiu
números históricos em 2019, com 20,95 milhões de dormidas, 5,07
milhões de hóspedes e 1,23 mil milhões de euros de proveitos
totais, anunciou o Turismo do Algarve.
 
O
crescimento no número de hóspedes (+7,2%), nos proveitos totais
(+7,2%) e nas dormidas (+2,5%) refletem o balanço turístico
positivo para o Algarve em 2019, ano em que a região continuou a
representar a maior quota de dormidas nacional (30% do total), sendo
a única a acolher mais de 20 milhões de dormidas em empreendimentos
turísticos.
 
A
procura turística pelo Algarve manteve-se com um desempenho positivo
em todos meses do ano, com o número de hóspedes a aumentar entre
janeiro e dezembro, com uma exceção bastante residual em outubro
(decréscimo dos 459 928 hóspedes para os 459 535).
 
Considerando
também a evolução das dormidas ao longo do ano, constata-se que os
meses de verão foram os que registaram maior número de dormidas no
Algarve, apesar da nítida redução da taxa de sazonalidade no
destino em quase todos os meses de menor procura turística (janeiro
fechou com +8% de dormidas face a 2018, fevereiro com +1,2%, abril
com +13,6%, novembro com +7,8% e dezembro com +9%).
 
Numa
análise aos mercados emissores, os turistas nacionais totalizaram
1,47 milhões de hóspedes, crescendo +8,5% em comparação com 2018,
e os estrangeiros registaram um total de 3,59 milhões, registando um
aumento de +6,7%.
 
Neste
último caso, sinal positivo para os turistas oriundos do Reino
Unido, cujo número de hóspedes atingiu os 1,19 milhões (+7,1%).
Relevante foi ainda do mercado italiano que cresceu 26,8% na emissão
de hóspedes para o Algarve (um total de 87,7 mil) e o crescimento
dos mercados emergentes como Brasil, que subiu 26,5% no número de
hóspedes (total de 82 mil), e Estados Unidos da América com um
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crescimento de 19,8% no número de hóspedes (total de 106 mil).
 
Destaque
ainda para o fluxo no Aeroporto Internacional de Faro que conquistou
em 2019 um aumento de 3,8% nos turistas desembarcados, com um total
de 4,46 milhões.
 
Para
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA),
 os resultados da atividade turística no Algarve referentes a 2019
vêm confirmar que somos, de facto, a principal região turística do
país, com uma procura bastante consolidada. Estes resultados são
prova do trabalho desenvolvido por agentes públicos e privados e
revelam a forte resiliência do setor e a sua capacidade de adaptação
às contingências num ano especialmente exigente .
 
Prova
desta capacidade são os factos: conseguimos um bom desempenho no
mercado britânico, graças a estratégias estruturadas de
antecipação do Brexit; conquistámos uma maior procura junto
mercados emissores de grande relevo mundial como o Brasil e os EUA;
registámos um crescimento de hóspedes ao longo de todo o ano, em
reflexo da forte aposta da região na diversificação da oferta
turística , sublinha o presidente da RTA.
 
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
 
TagsHotelaria e Turismo Região de Turismo do Algarve turismo turismo do algarve
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/jprudencio/
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Houve mais hóspedes e dormidas em ano histórico para o turismo no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/02/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7dabe2a6

 
Apesar do Brexit, o número de turistas vindo do Reino Unido aumentou, atingindo 1,19 milhões
 
Crescimento no número de hóspedes (+7,2%), nos proveitos totais (+7,2%) e nas dormidas
(+2,5%). 2019 foi um ano de  resultados históricos  para o turismo no Algarve, com a região a
continuar a representar a maior quota de dormidas a nível nacional (30% do total).
 
O Algarve foi mesmo a única região a acolher mais de 20 milhões de dormidas em empreendimentos
turísticos.
 
Em termos absolutos, de acordo com os dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE), a região atingiu números históricos de 20,95 milhões de dormidas, de 5,07 milhões
de hóspedes e de 1,23 mil milhões de euros de proveitos totais.
 
A procura turística pelo Algarve manteve-se com um desempenho positivo em todos meses do ano,
com o número de hóspedes a aumentar entre Janeiro e Dezembro, com uma exceção em Outubro
(decréscimo dos 459.928 hóspedes para os 459.535).
 
Considerando também a evolução das dormidas ao longo do ano, constata-se que os meses de Verão
foram os que registaram maior número de dormidas no Algarve.
 
Isto apesar da redução da taxa de sazonalidade no destino em quase todos os meses de menor
procura turística (Janeiro fechou com +8% de dormidas face a 2018, Fevereiro com +1,2%, Abril com
+13,6%, Novembro com +7,8% e Dezembro com +9%).
 
Numa análise aos mercados emissores, os turistas nacionais totalizaram 1,47 milhões de hóspedes,
crescendo 8,5% em comparação com 2018, e os estrangeiros registaram um total de 3,59 milhões,
registando um aumento de 6,7%.
 
Aqui há uma particularidade interessante: apesar do Brexit, o número de turistas vindo do Reino
Unido aumentou, atingindo 1,19 milhões.
 
O mercado italiano, por sua vez, cresceu 26,8% na emissão de hóspedes para o Algarve (um total de
87,7 mil).
 
Também se assistiu a um crescimento dos mercados emergentes como Brasil, que subiu 26,5% no
número de hóspedes (total de 82 mil), e Estados Unidos da América com um crescimento de 19,8%
no número de hóspedes (total de 106 mil).
 
Destaque ainda para o fluxo no Aeroporto Internacional de Faro que conquistou em 2019 um aumento
de 3,8% nos turistas desembarcados, com um total de 4,46 milhões.
 
Para João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA),  os resultados da atividade
turística no Algarve referentes a 2019 vêm confirmar que somos, de facto, a principal região turística
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do país, com uma procura bastante consolidada .
 
Estes resultados são prova do trabalho desenvolvido por agentes públicos e privados e revelam a forte
resiliência do setor e a sua capacidade de adaptação às contingências num ano especialmente
exigente , acrescenta.
 
Prova desta capacidade são os factos: conseguimos um bom desempenho no mercado britânico,
graças a estratégias estruturadas de antecipação do Brexit, conquistámos uma maior procura junto
mercados emissores de grande relevo mundial como o Brasil e os EUA e registámos um crescimento
de hóspedes ao longo de todo o ano, em reflexo da forte aposta da região na diversificação da oferta
turística , conclui o presidente da RTA.
 
A AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve também já veio a público
dizer que a taxa de ocupação média dos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve atingiu os
63,8% em 2019, mais 0,9% do que no ano anterior, enquanto o volume de negócios subiu 3,9% no
mesmo período.
 
Sul Informação
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Algarve com resultados históricos em 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/02/2020

Meio: Turisver Online

URL: https://www.turisver.com/algarve-com-resultados-historicos-em-2019/

 
O Algarve apresenta um balanço turístico positivo relativamente ao ano de 2019, em que continuou a
ser a região com a maior quota de dormidas do país (30% do total), e a única a acolher mais de 20
milhões de dormidas.
 
Em termos absolutos, os dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística mostram
que a região atingiu números históricos de 20,95 milhões de dormidas (+2,5%), 5,07 milhões de
hóspedes (+7,2%) e de 1,23 mil milhões de euros de proveitos totais (+7,2%). A procura manteve-se
positiva em todos os meses, com o número de hóspedes a aumentar entre Janeiro e Dezembro, com
uma excepção residual em Outubro.
 
Considerando a evolução das dormidas ao longo do ano, os meses de Verão foram os que registaram
maior número de dormidas no Algarve, apesar de se verificar uma redução da taxa de sazonalidade no
destino em quase todos os meses de menor procura. Em 2019, Janeiro fechou com um crescimento de
8% face ao mesmo mês do ano anterior, Fevereiro com +1,2%, Abril com +13,6%, Novembro com
+7,8% e Dezembro com +9%.
 
O mercado interno totalizou 1,47 milhões de hóspedes, crescendo 8,5% em comparação com 2018.
Os turistas estrangeiros registaram um total de 3,59 milhões de hóspedes, um aumento de 6,7%. Os
turistas oriundos do Reino Unido atingiram os 1,19 milhões (+7,1%), ao passo que os maiores
crescimentos na emissão de hóspedes foram registados no mercado italiano (+26,8%), brasileiro
(+26,5%) e dos Estados Unidos da América (+19,8%).
 
Relativamente aos resultados da actividade turística no Algarve referentes a 2019 João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve, sublinha que "conseguimos um bom desempenho no
mercado britânico, graças a estratégias estruturadas de antecipação do Brexit, conquistámos uma
maior procura junto de mercados emissores de grande relevo mundial como o Brasil e os EUA,
registámos um crescimento de hóspedes ao longo de todo o ano, em reflexo da forte aposta da região
na diversificação da oferta turística".
 
S.C.
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