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AVIAÇÃO

Verão em alta

Embora as companhias aéreas 
que operam em Portugal não 
queiram divulgar as reservas 
para o verão, reina o otimismo. 
Vão aumentar a oferta a partir 
de 27 de março e algumas até 
mesmo ultrapassar a presença 
de 2019. É o caso do grupo 
Air France/KLM, para quem 
neste momento Portugal é dos 
mercados mais dinâmicos da 
Europa, tendo batido recordes 
no último trimestre de 2021. 
Por isso aumentou a oferta em 
15% face aos níveis de 2019. A 
TAP reporá praticamente 90% 
da oferta que tinha antes da 
pandemia — haverá 1200 voos 
semanais. A easyJet terá mais 
um avião e aumentará a oferta 
em 15%, esperando chegar 
aos valores pré-pandemia este 
ano. A Ryanair tem quatro 
novas rotas e vai voltar a voar 
para a Madeira. Já a norte- 
-americana Delta voltará aos 
serviços diários entre Lisboa 
e Boston e Nova Iorque. E 
salienta que “há taxas de 
ocupação recorde entre 
Portugal e os EUA para este 
verão”. A.C.

Recuperação Portugal é destino seguro e pode ganhar quota de mercado 
por causa da guerra. Sector espera uma retoma forte, e economistas apontam 

para um contributo positivo para o crescimento

Turismo pode 
ajudar a ‘salvar’ 

crescimento  
este ano

Conceição Antunes  
e Sónia M. Lourenço

A 
g u e r r a  n a 
Ucrânia veio 
baralhar  as 
c o n t a s  d o 
crescimento 
português este 
ano, que se es-
perava que ul-

trapassasse os 5%. Contudo, a 
economia nacional conta com 
um aliado de peso: o turismo. 
Portugal é visto como um desti-
no seguro e pode ganhar quota 
de mercado. O sector espera 
uma retoma forte, e os econo-
mistas apontam um contributo 
positivo para a evolução do Pro-
duto Interno Bruto (PIB).

Para já, os indicadores não 
mostram abrandamento da eco-
nomia portuguesa. A informa-
ção é escassa, mas o indicador 
diário de atividade económica 
(DEI), do Banco de Portugal 
(BdP), regista “expansão forte, 
sugerindo bom desempenho da 
atividade no primeiro trimestre. 
Nos primeiros 72 dias do trimes-
tre, o DEI registava uma taxa 
de variação homóloga média de 
7,5%”, aponta Paula Carvalho, 
economista-chefe do BPI. Além 
disso, em fevereiro, as vendas 
de cimento ficaram 25% acima 
de fevereiro de 2020, antes da 
pandemia, e a SIBS indica que 
as compras físicas na rede Mul-
tibanco ficaram 10,4% acima 
de fevereiro de 2020 e 26,9% 
acima de fevereiro de 2019.

Contudo, várias instituições 
estão a baixar as projeções de 
crescimento este ano, como o 
Conselho das Finanças Públi-
cas, de 5,1% para 4,8%, ou o 
Santander, de 5% para 3,7%. 
No BPI, os 4,9% estão em rea-
valiação, “com claro sentido 
de revisão em baixa”, diz Paula 
Carvalho. O BdP atualiza esta 
semana a sua projeção de 5,8% 
(depois do fecho desta edição), 
e o governador Mário Centeno 
já sinalizou um corte de mais 
de quatro décimas.

Mas o turismo pode ajudar a 
‘salvar’ o ano. Em janeiro (últi-
mos dados disponíveis), hóspe-
des e dormidas ainda ficaram 
cerca de 30% abaixo do mesmo 
mês de 2019, mas quase tripli-
caram face a janeiro de 2021. 
E em março (até dia 17), “os 
voos nos aeroportos nacionais 
foram apenas menos 12% do 
que no mesmo período de 2019 
e semelhantes aos de janeiro, 
pelo que aparentemente o tu-
rismo internacional ainda não 
está a ser muito impactado pelo 
conflito”, diz Paula Carvalho.

O sector em Portugal espera 
uma retoma forte. A Secretaria 
de Estado do Turismo mantém 
previsões do sector a atingir 
este ano 80% a 85% das recei-
tas internacionais, traduzidas 
em exportações, obtidas em 
2019 — o melhor ano de sem-
pre —, e que se cifraram em 
€984,4 milhões. E foi em am-
biente eufórico que o sector se 
apresentou na Bolsa de Turis-
mo de Lisboa (BTL) na semana 
passada, parecendo quase uma 
realidade alternativa face aos 
noticiários sobre a guerra.
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GUERRA NA UCRÂNIA    

Entre os receios associados à 
subida de preços há um epife-
nómeno a emergir, perfilando-
-se Portugal como refúgio para 
turistas que querem fugir de 
zonas geográficas mais próxi-
mas do conflito, tal como ocor-
reu, por exemplo, com o mo-
vimento da Primavera Árabe. 
“As pessoas estão ansiosas por 
viajar, mas segurança e estabi-
lidade são fatores muito impor-
tantes. São ativos que Portugal 
tem e que nos distanciam de 
destinos concorrentes”, realça 
Rita Marques, secretária de Es-
tado do Turismo.

Reservas acima de 2019

“O turismo no Mediterrâneo 
funciona segundo o princí-
pio dos ‘vasos comunicantes’: 
quando um lado desce, o outro 
sobe”, salienta António Trinda-
de, presidente do grupo hote-
leiro Porto Bay. Desde a inva-
são da Ucrânia, “os países mais 
afetados, além da Turquia, são 
Bulgária e Croácia”, diz o hote-
leiro, que trabalha numa base 
diária com grandes operadores 
turísticos internacionais, como 
a TUI. “Os fornecedores trans-
mitem-nos, e salvaguardando 
todos os cuidados, que tere-
mos um ano de consolidação 
em Portugal”, adianta, frisando 
que “não tem havido cancela-

ELETRICIDADE 
E GÁS COM 
MARGEM FISCAL

IMPOSTOS O Governo 
aguarda que Bruxelas au-
torize a descida do IVA 
dos combustíveis para 
baixar o preço do gasó-
leo e da gasolina. Descida 
similar na eletricidade e 
no gás também é tecnica-
mente possível, mas é pre-
ciso informar Bruxelas.

IVA REDUZIDO 
NOS ALIMENTOS
ALIMENTAÇÃO A Comis-
são Europeia propôs que 
os Estados-membros da 
União Europeia avancem 
com taxas reduzidas de 
Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) para 
“melhorar a acessibilida-
de dos alimentos” e que 
incentivem a contenção 
dos preços perante os au-
mentos.

ESCASSEZ  
DE GASÓLEO
A empresa suíça Vitol, 
uma das maiores 
comercializadoras 
de crude do mundo, 
alertou que poderá 
haver racionamento 
de gasóleo na Europa, 
dizendo que é um 
risco sistémico o 
facto de o continente 
depender de 
combustível russo  
e do Médio Oriente.

11%
foi a queda do índice 
global de obrigações 
Bloomberg desde o pico 
em janeiro de 2021. É o 
maior período de 
descida desde 1990 e 
bate até o registado 
durante a crise 
financeira em 2008, 
quando o índice recuou 
10,8%. Inflação e subida 
dos juros são a causa

“As nossas 
decisões nos 
próximos meses 
serão baseadas 
nas 
consequências 
económicas da 
guerra e 
sustentadas em 
dados”
Christine Lagarde
Presidente do Banco Central 
Europeu

COMPRA ARTE
Compramos pintura portuguesa

e estrangeira de artistas consagrados.
Pagamento a pronto. (Máximo sigilo)

Rua Pinheiro Chagas, 44 A, Lisboa
TM: 934 258 447

Email: cg@artview.pt
FONTE: INE
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PESO DO TURISMO  
NA RIQUEZA CRIADA 
CAIU COM A PANDEMIA
VAB gerado pelo turismo em % do VAB  
da economia portuguesa
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CONSUMO DE TURISMO 
FOI PENALIZADO PELA 
PANDEMIA
No território económico em % do PIB
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ATIVIDADE ECONÓMICA 
CRESCE A DOIS DÍGITOS
Variação homóloga do indicador diário 
do BdP (média móvel semanal), em %
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DORMIDAS RECUPERAM, 
MAS ESTÃO ABAIXO  
DO PRÉ-PANDEMIA
Dormidas mensais nos estabelecimentos 
de alojamento turístico, em milhares


