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Aeroportos enfrentam novas perdas e dívidas elevadas
Os aeroportos europeus viram a sua dívida aumentar 200% em relação aos níveis
anteriores à pandemia e muitos vão registar de novo perdas importantes este ano,
advertiu hoje a associação do sector.

Os aeroportos europeus viram a sua dívida aumentar 200% em relação aos níveis anteriores à pandemia
e muitos vão registar de novo perdas importantes este ano, advertiu hoje a associação do sector.

Durante o primeiro semestre de 2021, os aeroportos europeus registaram um recuo de 65% no seu
volume de negócios em relação ao mesmo período de 2019, um agravamento em relação aos primeiros
seis meses de 2020 (-52%), que só foi parcialmente afectado pela pandemia de covid-19, indicou a ACI
Europa.

 

Segundo cálculos da organização, que representa mais de 500 equipamentos de 55 países, o número de
passageiros que transitam por estas instalações deve ficar 60% abaixo do registado em 2019 e 32% em
2022, só regressando aos níveis anteriores à crise sanitária no início de 2025.

 

Em 2020, a crise e as restrições impostas nas deslocações levaram os aeroportos europeus a perder 12
mil milhões de euros.

 

"Com receitas e rentabilidade no primeiro semestre ainda inferiores às do ano passado e uma
recuperação do tráfego aéreo que tem custos elevados, mas receitas baixas, muitos aeroportos
voltarão a sofrer perdas maciças este ano", afirmou a ACI Europa por ocasião da sua assembleia-geral
anual, em Genebra.

 

A organização referiu ainda que uma vez que as ajudas públicas estão limitadas e as medidas para
reduzir custos já foram adoptadas, os aeroportos "não têm outra escolha a não ser endividar-se" e a
sua dívida disparou, "aumentando 200% em relação aos níveis de antes da pandemia".

 

"A pandemia acabou com as ilusões de que os aeroportos eram um sector sem risco. Agora devem
enfrentar os desafios da recuperação e da descarbonização", apontou o director-geral da ACI Europa,
Olivier Jankovec, citado pela Agência Lusa.
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Divisão de turismo da Fosun quer trazer hotel minimalista para
Portugal
A divisão de turismo da empresa chinesa Fosun quer trazer para Portugal o seu conceito
de hotel minimalista e procura parceiros nacionais para instalar um hotel em dois a três
anos, afirmou hoje o responsável pela expansão hoteleira

O Fosun Turism Group é detentor do Club Med e em 2019 adquiriu a Thomas Cook. Apesar de o Grupo
Fosun ter investimentos na Fidelidade, grupo Luz Saúde e Millennium BCP, a divisão de turismo,
nomeadamente a FTC Hotels, ainda não tem unidades em Portugal, algo que pode mudar em breve.

“Nós queremos ter um hotel nos próximos dois, três anos em Portugal, mas se possível ter já para o
ano, ou seja, encontrar um parceiro que queria converter o seu conceito para o nosso e fazê-lo já para
o ano”, revelou à Lusa Tiago Venâncio, da FTC Hotels, que integra a Fosun Tourism Group.

À margem da conferência ‘The Resort and Residential Hospitality Forum’ (R&R), que decorre em
Vilamoura, no Algarve, o diretor de expansão hoteleira adiantou que o objetivo é a área de Lisboa,
Algarve ou Alentejo — zona que se ajusta ao conceito de “desligar” –, mas também os Açores.
“Natureza, praia e o conceito urbano em Lisboa”, realçou.

Sendo português, assumiu conhecer as “particulares do país” e onde existem “bastantes bolsas de
procura e oferta” que podem ser desbloqueadas com o conceito que querem implementar, muito
marcado pelo “minimalismo”, sendo que não fazem um investimento direto, mas antes trabalham com
parceiros internacionais ou locais que queiram fazer esse investimento.

O tipo de ‘design’ implementado é o ‘Boho minimalista’, com um “voltar ao básico”, detalhou, onde a
decoração não é “excessiva” para que não sirva de distração ao que o cliente vai fazer: “reconectar-se
consigo próprio”, descansando e aproveitando o que a localização e o hotel têm para oferecer e
“desligar” das preocupações urbanas, sublinhou.

As unidades do conceito Casa Cook já instaladas na zona do mediterrâneo têm entre os “80 e 150
quartos” numa dinâmica que gira em torno de um ponto central onde os clientes se “ligam uns com os
outros”, notou.

Apesar do nome ‘resort’, na prática, as unidades não estão situadas na primeira linha de mar, procurando
antes “criar esse sentimento” sem essa localização, esclareceu.
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Segundo o responsável, quem apostar no conceito em Portugal terá a garantia de que a plataforma de
distribuição é “diferente do tradicional”, não estando tão “dependente dos ‘booking.com'”, além da
dinâmica “forte” estabelecida com os clientes. Dois elementos “bastantes distintivos”, defendeu.

Para Tiago Venâncio, a forte do presença do conceito nas redes sociais avalia-se também pela tipologia
das reservas, já que, com um ano e meio de existência, “mais de um terço” acontece diretamente na
plataforma própria.

PYD // CSJ
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AHRESP "Prove Portugal"/"Taste Portugal" promove Gastronomia
Portuguesa além-fronteiras
A AHRESP desenvolveu a plataforma "Prove Portugal"/"T aste Portugal", projeto
cofinanciado pelo COMPET E 2020 da União Europeia, no âmbito do Fundo de
Desenvolvimento Europeu Regional (FEDER), com o principal objetivo de promover e
valorizar internacionalmente a gastronomia portuguesa e os seus produtos endógenos.
Este projeto permitiu desenvolver um vasto conjunto de iniciativas, nomeadamente:

A AHRESP desenvolveu a plataforma "Prove Portugal"/"Taste Portugal", projeto cofinanciado pelo
COMPETE 2020 da União Europeia, no âmbito do Fundo de Desenvolvimento Europeu Regional (FEDER),
com o principal objetivo de promover e valorizar internacionalmente a gastronomia portuguesa e os
seus produtos endógenos. Este projeto permitiu desenvolver um vasto conjunto de iniciativas,
nomeadamente: 
• Identificar e realçar as características dos produtos certificados das Regiões Norte, Centro e Alentejo
(regiões de convergência); 
• Efetuar um levantamento rigoroso, valorizar e promover o receituário tradicional português; 
• Criar uma "Rede de Restaurantes Portugueses no Mundo", atualmente composta por 98 restaurantes
em 5 países: Alemanha, Brasil, Espanha, França e Reino Unido; 
• Criar uma plataforma digital de promoção global da gastronomia portuguesa, da Rede de Restaurantes
Portugueses e dos produtos nacionais alimentares e agroalimentares de excelência
( www.proveportugal.pt/www.tasteportugal.com); 
• Promover e dinamizar a gastronomia portuguesa, a Rede de Restaurantes Portugueses no Mundo e os
produtos nacionais de excelência. 
Com este programa, a AHRESP tem vindo a afirmar internacionalmente a qualidade da gastronomia
portuguesa, reforçando a sua notoriedade enquanto marca de excelência, bem como a reforçar
atratividade de Portugal, enquanto destino turístico, através da valorização da sua gastronomia e
produtos endógenos.

Destaque ainda para: 

Portugal com terceira maior dívida pública da União Europeia
Alojamento e Restauração com maior proporção de novas contratações
Mecanismos de recuperação de empresas
Avaliação de impacto sobre a iniciativa-quadro do Sistema Alimentar Sustentável da UE
Tribunal de Contas: execução do Portugal 2020 lenta e baixo nível de absorção
Turismo de Portugal lança Invest in Tourism
Conferência Formação Financeira 2021
Auto-agendamento gripe e Covid-19
Vídeo sobre Hotel 4.0
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RTA reforça aposta do Algarve nos mercados sustentáveis
O T urismo do Algarve está a promover a região a viajantes que sejam apreciadores de
um destino mais sustentável, que sejam mais atentos ao fator preço e que prefiram
evitar a época alta, anunciou a Região de Turismo do Algarve (RTA).
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Vilamoura recebe torneio Portugal Masters
O Dom Pedro Victoria Golfe Course, em Vilamoura, vai receber a 15.ª edição do Portugal
Masters
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Vilamoura quer apostar no mercado nacional e construir 1.400
quartos em seis anos
Os novos donos de Vilamoura, no Algarve, pretendem construir 1.400 unidades de
alojamento em seis anos, apostar no mercado nacional e no conceito de teletrabalho,
sendo a expansão da marina outro dos

Os novos donos de Vilamoura, no Algarve, pretendem construir 1.400 unidades de alojamento em seis
anos, apostar no mercado nacional e no conceito de teletrabalho, sendo a expansão da marina outro
dos objetivos, disse o presidente executivo à Lusa.

Realçando que Vilamoura atravessou um período de várias administrações, vários donos e “alguma
convulsão” com uma “aposta no curto e médio prazo”, o presidente executivo da Vilamoura World
revelou à Lusa que pretende fazer uma aposta a “longo prazo” e desenvolver produto imobiliário, o que
“ultimamente se tem feito muito pouco”.

“Achamos que Vilamoura é um destino sobejamente conhecido, muito português, onde 50% dos
compradores de mobiliário e dos que habitam são portugueses. Temos como perspetiva para os
próximos seis anos construir cerca de 1.200 a 1400 unidades [quartos] divididas entre residencial e
hoteleiro”, revelou João Brion Sanches à Lusa, à margem da conferência ‘The Resort and Residential
Hospitality Forum’ (R&R), que decorre em Vilamoura.

João Brion Sanches liderou um grupo de investidores nacionais que, apoiados num fundo do grupo inglês
Arrow Global, adquiriu em maio deste ano o resort Vilamoura World (Lusotur) à norte-americana Lone
Star.

O gestor assumiu existir uma “ambição grande de construção” de todo o tipo de imobiliário, desde
“moradias individuais, moradias em banda, apartamentos, aparthotéis e hotéis”, e não uma aposta na
venda de lotes.

O primeiro projeto deverá ser apresentado no “final deste ano, princípio do próximo”, acrescentou.
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A aposta no cliente nacional, “sem esquecer o estrangeiro”, traduz-se em construção com
estacionamento em cave, piscinas privadas para cada moradia e conforto térmico. No fundo, “tudo
aquilo que dá conforto para uma pessoa viver numa casa e não apenas passar 15 dias de férias”, notou
ainda.

A Marina de Vilamoura, uma das estruturas geridas pela empresa, será também alvo de remodelação,
que, não podendo detalhar o projeto por “não estar ainda aprovado em Conselho de Administração”,
propõe uma expansão e a criação de condições para que haja uma “quantidade alargadíssima” de postos
de amarração para barcos grandes – de 20 a 40 metros de comprimento.

“Há muitos barcos que fazem o trajeto do Mediterrâneo para o Atlântico e regressam antes do verão e
na costa portuguesa praticamente não têm onde ficar”, sustentou.

Questionado sobre os constrangimentos de ordem ambiental que limitaram a construção do projeto a
cidade lacustre, João Brion Sanches afirmou que é um projeto “completamente para abandonar”,
assumindo que era “desadequado” à localização e ao mercado que existe atualmente no mundo onde
quem tem mais poder de compra “não quer essa densidade de construção”.

A intenção é fazer “quase o oposto”, com construções “completamente integradas na natureza,
respeitando totalmente aquilo que existe”, defendeu, realçando que pretendem que a zona dos lagos
seja usufruída em termos de paisagem natural, com a “mínima intervenção humana”.

“O máximo que poderemos fazer é regularizar períodos de cheias, que pode haver, com chuvas
torrenciais, regular esses extremos da natureza, mas conviver completamente com o ambiente e com a
natureza”, notou.

Questionado sobre as restrições que os vistos dourados (‘gold’) vão passar a ter no início de 2022,
onde, no Algarve, contemplam apenas os apartamentos de regime turísticos e não residencial, lamentou
a atitude do Governo.

“É pena que o Governo tenha tido esta alteração legislativa numa altura que até se justificasse quase o
contrário, com um período de pandemia no qual o imobiliário e o turismo sofreram. Não se justificava
(…), a nível nacional teria sido muito melhor não ter mexido nessa legislação”, lamentou

João Brion Sanches defendeu que é um segmento de mercado muito “interessante” porque procura
apartamentos de 500 mil euros, mas acaba por gastar “600, 700, 800 mil euros” já que se
“entusiasmam” e descobrem que é “muito mais que fazer um investimento para ter um visto”.

O presidente executivo da Vilamoura World revelou que a retoma já se sente, que o fluxo pedonal na
Marina está “10% abaixo de 2019 e 20% acima de 2020”.

“Se os meses de novembro e dezembro continuarem neste ritmo, iremos ficar muito perto dos valores
de 2019”, concluiu.
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Região premiada como melhor destino europeu de praia
O Algarve voltou a conquistar o prémio de “Melhor Destino de Praia da Europa”
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