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Mercado irlandês foi o que mais cresceu em Portugal 

Destaque 
Entre Janeiro e Novembro de 2021, os principais crescimentos turísticos regista
ram-se nos m,ercados irlandês, polaco, norte-americano e suíço, enquanto as maio
res diminuições se verificaram nos mercados chinês, canadiano, russo e brasileiro. 

Turismo Centro de Portugal olha 
para 2022 com "muitas cautelas" 

Previsão Presidente da Turismo Centro de Portugal diz encarar o ano de 2022 com optimismo 
"moderado" e "muitas cautelas". Pedro Machado sublinha que clima de incerteza provocado pela pan
demia coloca em causa a sustentabilidade das empresas 

José Roque 

O clima de incerteza vivido ac
tualmente em tomo da pande
mia da covid-19, nomeada
mente com a possibilidade de 
eventuais restrições à mobili
dade dos portugueses ou me
ras medidas de apresentação 
de certificado de vacinação ou 
a necessidade de se apresen
tarem testes negativos à en
trada de determinados locais, 
leva a Turismo Centro de Por
tugal a encarar o ano de 2022 
com optimismo "moderado" e 
"muitas cautelas". 

"Há um ano, todos esperá
vamos que 2021 fosse mar
cado pelo fim da pandemia e 
pelo começo da recuperação, 
fruto da tão aguardada vaci
nação, mas tal não veio a acon
tecer. Começamos este ano 
ainda com muita incerteza, que 
põe em causa a sustentabili
dade das empresas. Uma in
certeza provocada não só pelo 
vírus, mas também por outros 
obstáculos que se colocam à 
actividade turistica", referiu o 
presidente da Turismo Centro 
de Portugal, Pedro Machado. 

Ainda assim, o responsável 
acredita que a região Centro 
pode aproveitar o facto de os 
portugueses estarem ávidos 
por se fazerem à estrada para 

LUIS FILIPE COITO/ARQUIVO 

Pedro Machado refere que as pessoas só viajam para destinos credíveis, onde se sintam seguras 

(re)descobrir a região, ainda 
que com cuidados "redobra
dos". 

"As pessoas só viajam para 
destinos credíveis, onde se sin
tam seguras. O Centro de Por
tugal é, reconhecidamente, um 
destino privilegiado a este ní
vel, como o comprovam os ín
dices de procura no Verão pas
sado, quando muitas unidades 
alcançaram resultados supe
riores aos níveis pré-pandémi
cos, em especial no Interior.As 

pessoas procuram destinos na 
natureza, nas aldeias, onde haja 
espaço e pouca concentração 
de visitantes. Com a previsível 
retoma dos fluxos internacio
nais, há aqui uma oportuní
dade para as empresas de tu
rismo do Centro de Portugal -
oportunidade ainda maior pa
ra aquelas que aproveitaram 
esta época de menor activi
dade para requalificarem a 
oferta, adequando-a aos novos 
tempos. Esta é também a altura 

de captar novos mercados 
emissores de turistas. Quando 
a crise terminar, todos os des
tinos vão batalhar pelos mer
cados emergentes e essa é uma
batalha que queremos ga
nhar", explicou Pedro Ma
chado. 

O responsável considera 
ainda que os números provi
sórios de 2021 no que diz res
peito ao número de dormidas 
na região Centro representam 
"urna recuperação evidente" 

em relação a 2020, o que mo
tiva um "optimismo cauteloso" 
por parte de Pedro Machado, 
que alerta para o facto de ser 
necessário "recuperar a con
fiança dos viajantes" para are
gião Centro voltar a apresentar 
números idênticos a antes da 
pandemia 

Além disso, Pedro Machado 
dá ainda conta da sua preocu
pação com "a escassez de mão
-de-obra qualificada" que se faz 
sentir no sector do turismo: "É 
um problema crescente, para 
o qu,al os empresários não se
cansam de alertar".

Nesse sentido, o responsável 
apela a que o Governo tome 
medidas para revitalizar o sec
tor." Avançar com wnaAgenda 
da Sustentabilidade é um ca
minho que pode e deve ser se
guido pelo próximo Governo. 
Criar políticas de sensibilização 
das empresas para práticas 
sustentáveis, financiar projec
tos para a transição climática 
e proporcionar um alívio fiscal 
que ajude a garantir a susten
tabilidade das empresas são 
medidas que apontam para o 
futuro e que colocam o País 
em linha comas preocupações 
dos novos viajantes", frisou Pe
dro Machado. 

E acrescenta: "Esperamos, 
por outro lado, que o Governo 

Actividade turística diminui face a 2019

ESTATÍSTICA O sector do 
alojamento turistico registou 
1,5 milhões de hóspedes e 3,6 
milhões de dormidas em No
vembro, mais 265,5% e 2'ó/,7% 
em termos homólogos, mas 
menos 17% e 12,4 % face ao 
mesmo mês de 2019, divulgou 
na segunda-feira o INE. 

De acordo com a estimativa 
rápida da actividade turistica, 
divulgada pelo Instituto Nacio
nal de Estatística (INE}, em No
vembro de 2021, "o sector do 

alojamento turistico regist9u 
1,5 milhões de hóspedes e 3,6 
milhões de dormidas, corres
pondendo a crescimentos de 
265,5% e 287,7%, respectiva
mente (+115,2% e +137,9% em 
Outubro, pela mesma ordem)". 

No entanto, face ao mês de 
Novembro de 2019, os hóspe
des diminuíram 17% e as dor
midas decresceram 12,4 %. 

No mês em análise, as dor
midas na hotelaria (82% do to
tal} aumentaram 309,6% (-

13,8% face a Novembro de 
2019}, as dormidas nos estabe
lecimentos de alojamento local 
(peso de 14,8% do total} cres-

. ceram 215,2% (-11,1% face ao 
mesmo mês de 2019} e as de 
turismo no espaço rural e de 
habitação (quota de 3,2%} au
mentaram 197% (+33,6% face 
a Novembro de 2019). 

Em Novembro, 33,8% dos 
estabelecimentos de aloja
mento turistico estiveram en
cerrados ou não registaram 

movimento de hóspedes, uma 
subida relativamente aos 
25,3% registados em Outubro. 

Segundo o INE, o mercado 
interno contribuiu com 1,3 mi
lhões de dormidas e aumentou 
140,1%, mas os mercados ex
ternos predominaram (peso de 
64,5% ), totalizando 2,3 milhões 
de dormidas (+486% ). 

Comparativamente a No
vembro de 2019, observaram
se diminuições quer nas dor
midas de residentes (-3,4%}, 

quer nas de não residentes (-
16,6%). 

Em Novembro, o mercado 
alemão representou 15,3% do 
total de dormidas de não resi
dentes, seguindo-se os merca
dos britãnico (quota de 14,1 %}, 
francês (10,2%} e espanhol 
(10,0%}. 

O INE realçou ainda que a 
estada média nos estabeleci
mentos de alojamento turístico 
aumentou 6,1%, em Novem
bro, para 2,45 noites. 
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que sair das eleições olhe para 
o Turismo com a importãncia
que ele merece e que apoie as
empresas do sector turístico,
que atravessam grandes difi
culdades depois de dois anos
de quebras dramáticas nas re
ceitas. Entre outras medidas,
as empresas aguardam a im
plementação do plano 'Reac
tivar o Turismo, Construir o
Futuro', anunciado em Maio
[de 2021] e que nunca saiu do
papel".◄

Numa análise aos primeiros 
11 meses de 2021, verificou-se 
um aumento de 40,4 % das 
dormidas totais (+36,0% nos 
residentes e +45,3% nos não re
sidentes), no entanto, compa
rando com o mesmo periodo 
de 2019, as dormidas diminuí
ram 47,7% (-10,8% nos residen
tes e -63,3% nos não residen
tes). 
Nos primeiros 11 meses do ano, 
todas as regiões apresentaram 
acréscimos no número de dor
midas, com destaque para os 
Açores (+117,1%} e a Madeira 
(+73,3%).◄ 


