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Turismo espanhol perdeu 42 ME / dia com o bloqueio do espaço aéreo  
 
Segundo a Exceltur, lobby turístico espanhol que analisa periodicamente a evolução da actividade turística, o 
turismo espanhol perdeu cerca de 252 milhões de euros com o bloqueio do espaço aéreo e pediu ao Governo 
um plano de apoio ao sector.  
Se ainda recentemente estudos da Exceltur apontavam para a retoma turística no primeiro trimestre deste ano, 
concluindo ter havido, nesse período uma “notável melhoria” nos indicadores da actividade turística, agora, a 
mesma Exceltur vem alertar para os prejuízos que poderão advir no segundo trimestre do ano, devido aos 
danos causados pelo vulcão da Islândia que levou ao encerramento de grande parte do espaço aéreo europeu.  
A mesma entidade avança que o segundo trimestre será de baixa nos indicadores turísticos, e sobretudo nas 
companhias aéreas, adiantando ainda que o sector turístico espanhol perdeu em torno de 252 milhões de euros 
(42 milhões de euros por dia), desde o início da suspensão de voos na Europa. Tal facto, segundo noticia o 
jornal espanhol El Pais, levou já o presidente da Exceltur, José Luis Zoreda, a pedir ao governo que ponha em 
marcha um plano de ajuda ao sector turístico, incluindo as companhias aéreas. 
O responsável lembra que em 2009, um dos piores anos turísticos de sempre, o governo central de Espanha e 
os empresários, adoptaram medidas importantes de determinação que tendia a impulsionar a actividade 
turística. Agora, após três escassos meses de recuperação, o sector volta a ser vítima de uma situação que 
transcende completamente o turismo, mas que penalizou fortemente a actividade, pelo que o que o presidente 
da Exceltur pede, é que sejam de novo postas em marcha medidas que ajudem a actividade a recompor-se dos 
impactos das cinzas vulcânicas e os empresários a readquirirem a confiança que no primeiro trimestre deste 
ano estava já a melhorar os seus níveis.. 
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