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Programa 'Transformar Turismo' abre candidaturas a 20 milhões
As candidaturas ao programa "T ransformar T urismo", que conta com um orçamento de
20 milhões para tornar o setor mais sustentável, podem ser apresentadas a partir de
hoje no portal do Turismo de Portugal por entidades públicas e privadas.

O programa "Transformar Turismo" insere-se no Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro, que tem
como finalidade apoiar o investimento público e privado na qualificação de Portugal enquanto destino
turístico, e numa primeira fase é dirigido a projetos de valorização turística dos territórios, com foco no
trabalho em rede e na resposta às necessidades do consumidor atual.

Três despachos assinados pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, foram publicados em
Diário da República na sexta-feira, aprovando o programa Transformar Turismo e as linhas de apoio
Territórios Inteligentes, com uma dotação de quatro milhões de euros, e Regenerar Territórios, com uma
de 16 milhões de euros, despachos que entram hoje em vigor.

O Governo anunciou em dezembro o lançamento do Programa Transformar Turismo, com uma dotação
inicial de 20 milhões de euros, visando um turismo mais sustentável, responsável e inteligente através do
desenvolvimento de produtos, serviços e negócios inovadores com benefícios sociais tangíveis e impacto
positivo no ambiente.

O programa Transformar Turismo sucede ao Programa Valorizar, criado em 2016, e disponibiliza, numa
primeira fase, linhas específicas de financiamento destinadas à valorização turística dos territórios através
de projetos que transformem o turismo.

A Linha Territórios Inteligentes conta com uma dotação para financiamento de projetos de quatro
milhões de euros, repartidos pelo ano de 2022, em fases trimestrais de candidaturas, que terminam em
março, junho, setembro e dezembro, com uma dotação por fase de um milhão de euros.

A Linha Regenerar Territórios conta com uma dotação de 16 milhões de euros, repartidos por 2022 e
2023, em fases trimestrais de candidaturas, que terminam em março, junho, setembro e dezembro de
cada ano, com uma dotação por fase de dois milhões de euros.
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IVA. Adesão a pagamento fracionado não exige quebra de
faturação de 10%
T al como sucedeu em 2020 e 2021, durante o primeiro semestre de 2022 há a
possibilidade de serem feitos os pagamentos em três ou seis prestações.

As micro e pequenas empresas que pretendam aderir ao pagamento fracionado do IVA e retenções na
fonte do IRS e IRC podem fazê-lo mesmo que não tenham registado uma quebra de faturação de 10%,
segundo o despacho publicado.

A revisão é justificada com a necessidade de facilitar o cumprimento voluntário do pagamento dos
impostos, tendo em conta que "os efeitos da pandemia na atividade económica têm vindo intensificar-se
recentemente".

Tal como sucedeu em 2020 e 2021, durante o primeiro semestre de 2022 há a possibilidade de serem
feitos os pagamentos em três ou seis prestações.

O pagamento faseado do IVA e das retenções na fonte do IRS e do IRC está disponível para as empresas
que tenham obtido em 2020 um volume de negócios até ao limite máximo da classificação como micro,
pequena e média empresa.

Tratando-se de empresas que tenham atividade principal enquadrada no CAE de alojamento, restauração
e similares ou da cultura, a medida é aplicável independentemente da sua dimensão.

Contempladas são ainda as empresas que tenham iniciado ou reiniciado a atividade a partir de 1 de
janeiro de 2021.

Ao abrigo deste regime de flexibilização, no primeiro semestre deste ano, as obrigações de pagamento
reativas aos referidos impostos podem ser cumpridas até "ao termo do prazo de pagamento voluntário"
ou "em três ou seis prestações mensais de valor igual ou superior a 25 euros, sem juros ou
penalidades".

Os pedidos de pagamentos em prestações mensais efetuados têm de ser apresentados por via
eletrónica, até ao termo do prazo de pagamento voluntário, não sendo necessária prestação de
garantia. Para poderem beneficiar da medida, os contribuintes não podem ter dívidas fiscais.
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Algumas restrições são levantadas nesta segunda-feira, dia de
regresso às aulas
O alívio das medidas é sobretudo dirigido aos que tenham recebido a dose de reforço de
uma vacina contra a Covid-19 há mais de 14 dias, que deixam de ser obrigados a
apresentar testes negativos.

Algumas restrições impostas para combater a pandemia de Covid-19 são levantadas esta segunda-feira,
como a obrigatoriedade de testes em várias situações, e as escolas voltam a abrir.

O Governo justificou o levantamento de algumas restrições com a situação dos internamentos tranquila
apesar do aumento de infeções.

No entanto, mantém-se esta semana e até ao dia 14 a obrigatoriedade do teletrabalho, sendo a partir
dessa data recomendado.

Também as discotecas e bares no território continental, que tinham sido obrigadas a fechar a partir de
25 de dezembro, podem reabrir no dia 14, mas quem entrar vai continuar a ter de apresentar um teste
negativo, exceto a quem demonstrar ter sido vacinado há pelo menos 14 dias com uma dose de reforço
de uma vacina contra a Covid-19.

O consumo de bebidas alcoólicas na via pública continua a ser proibido.

O controlo nas fronteiras áreas vai continuar até 9 de fevereiro, mantendo-se a obrigatoriedade de teste
negativo à Covid-19 para todos os passageiros que cheguem a Portugal.

O alívio das medidas é sobretudo dirigido aos cidadãos que tenham recebido a dose de reforço de uma
vacina contra a Covid-19 há mais de 14 dias, que deixam de ser obrigados a apresentar testes negativos
para o SARS-CoV-2.

Quem não tem dose de reforço continuará a ter de apresentar teste negativo para visitas a lares de
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idosos ou doentes internados nos hospitais, bem como para ter acesso aos grandes eventos, eventos
sem lugares marcados ou em recintos improvisados e a recintos desportivos.

Por sua vez, o certificado digital é obrigatório para entrar em restaurantes, estabelecimentos turísticos e
alojamento local, espetáculos culturais, eventos com lugares marcados e ginásios.

As escolas reabrem esta segunda-feira, tal como estava previsto, depois de uma semana suplementar
em que estiveram fechadas após as férias do Natal.

Os alunos deixam de estar obrigados a isolamento quando houver um caso positivo na mesma turma e,
nas próximas semanas, todos os professores, auxiliares e assistentes operacionais terão que fazer
testes.

A partir desta segunda-feira deixa também de ser preciso telefonar para a linha SNS 24 para obter uma
declaração provisória de isolamento profilático.

Passa a ser possível emitir automaticamente uma declaração provisória de isolamento para os casos de
pessoas infetadas com o vírus SARS-CoV-2 sem sintomas ou com doença ligeira, quer para contactos
de alto risco.

Portugal continental continua em situação de calamidade devido à pandemia de Covid-19.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19
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Israel reabre fronteiras a turismo apesar de registar picos 'de
infeções
Israel reabriu as fronteiras a turistas vacinados contra a covid-19 ou recuperados da
doença, desde que apresentem teste negativo. Estiveram encerradas mais de um mês
para conter a propagação da Ómicron, mas a variante espalhou-se.

Os turistas vacinados contra a covid-19 ou recuperados da doença já podem entrar em Israel, depois de
mais de um mês de encerramento das fronteiras para conter a propagação da Ómicron. E terão de
apresentar um teste ao novo coronavírus negativo.

O objetivo do fecho das fronteiras era conter a propagação da Ómicron, mas os resultados mostram
que a variante já se espalhou por todo o país e causou picos de novos casos a rondar os 20 mil diários.

Dados divulgados pelas autoridades de saúde de Israel indicam que no sábado foram contabilizados 17
521 novos casos, número ligeiramente inferior às 19 mil infeções detetadas um dia antes.

Os requisitos para a entrada em Israel incluem que a pessoa tenha o esquema vacinal completo com
qualquer uma das vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ou com a vacina
Sputnik. Ou o reforço se passaram mais de seis meses desde a última dose administrada.

Quem já teve a doença deve demonstrar que obteve resultado positivo num teste de SARS-Cov-2 nos
últimos seis meses ou que recebeu pelo menos uma dose de vacina aprovada pela OMS, antes ou depois
de testar positivo.

Os turistas devem, ainda, apresentar um teste negativo para a covid-19, realizado nas 72 horas
anteriores ao voo, e efetuar outro teste no aeroporto, na chegada, após o que devem permanecer em
quarentena até ter um novo teste negativo.

A expectativa inicial era que nesta reabertura de fronteiras, Israel limitasse a entrada de turistas de países
sem taxas de infeção elevadas, mas na quarta-feira o país decidiu abolir a chamada 'lista vermelha' de
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destinos para os quais os israelitas não tinham permissão para viajar e dos quais era proibida a entrada.

Desta forma, deixam de se aplicar restrições específicas em função da taxa de infeção nos países.
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Ómicron deve deixar China mais isolada com insistência na
política de zero casos
“Em 2022, a China vai enfrentar a altamente transmissível [variante] Ómicron, com
vacinas menos eficazes e muito menos pessoas protegidas por anticorpos", aponta
relatório da Eurasia Group.

A variante Ómicron pode tornar a China vítima do seu sucesso, à medida que a política de “zero covid”
prolonga o isolamento do país, quando o resto do mundo vislumbra uma fase endémica para a doença,
apontam analistas.

“Em 2022, a China vai enfrentar a altamente transmissível [variante] Ómicron, com vacinas
aparentemente menos eficazes e muito menos pessoas protegidas por anticorpos criados por infeções
anteriores”, observou a consultora de riscos políticos norte-americana Eurasia Group, num relatório.

As medidas de bloqueio para conter os surtos deverão ser ainda mais frequentes e duras, envolvendo
dezenas de milhões de pessoas, lê-se no mesmo documento.

“Esta crise vai continuar até que a China possa lançar vacinas de RNA mensageiro desenvolvidas
internamente e reforços para os seus 1,4 mil milhões de habitantes, o que ainda deve demorar pelo
menos um ano”, acrescentou.

A política de zero casos implicou a suspensão das viagens de negócios e turismo ou intercâmbios
académicos com o exterior.
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Quem chega ao país tem que realizar uma quarentena cujo período varia entre duas e quatro semanas,
dependendo da província de destino. As autoridades exigem ainda a apresentação do certificado negativo
dos testes serológicos tipo IgG e IgM e o teste de ácido nucleico PCR antes do embarque.

Internamente, as autoridades adotam o mesmo zelo: a deteção de um surto resulta na aplicação
imediata de medidas de confinamento, testes em massa e restrições nas deslocações.

Dois anos após os primeiros casos de covid-19 terem sido diagnosticados na cidade de Wuhan, centro
da China, o país afirmou-se assim como um exemplo de sucesso de saúde pública.

Segundo dados do Governo chinês, desde o início da pandemia, 102.932 pessoas ficaram infetadas e
4.636 morreram. Em comparação, os Estados Unidos, o grande rival geopolítico e ideológico da
República Popular, somou mais de 800.000 mortos.

A rápida recuperação da atividade económica permitiu também aos fabricantes chineses aumentar a sua
quota no mercado global, num período em que os concorrentes estrangeiros lidavam com sucessivas
medidas restritivas de prevenção contra a doença.

O triunfo reforçou a narrativa do regime sobre a superioridade do autoritarismo, face ao “declínio” do
Ocidente liberal.

“A ideia de que o Ocidente fazia tudo melhor acabou”, resume à agência Lusa um diplomata europeu
colocado em Pequim, acrescentando: “Após esta epidemia, os chineses nunca mais vão olhar para nós
da mesma forma”.

Mas o discurso triunfal de Pequim parece agora ter encurralado o país numa posição com impacto
imprevisível.

O ritmo de crescimento da economia chinesa, a segunda maior do mundo, está já a desacelerar para os
níveis mais baixos das últimas décadas. As viagens domésticas abrandaram também, à medida que os
turistas temem o surgir de novos surtos. O consumo interno regista altos e baixos, mediante o
intensificar de medidas de prevenção.

O país também pode sofrer diplomaticamente. O Presidente chinês, Xi Jinping, não sai da China ou recebe
visitantes estrangeiros desde o início de 2020, numa altura em que enfrenta crescente rivalidade com os
Estados Unidos e outros países ocidentais.

A abordagem afeta também as regiões semiautónomas de Hong Kong e Macau. Na tentativa de
alinharem as suas políticas de prevenção com o continente chinês, o centro financeiro global e a “capital”
mundial do jogo, respetivamente, arriscam prejudicar as suas principais atividades.

As consequências para os mercados globais serão significativas, incluindo para fornecedores de matérias-
primas, como Angola e Brasil, que têm a China como o seu principal mercado de exportação de petróleo,
minério de ferro ou soja.

O Eurasia Group aponta para os riscos de perturbação económica e ressentimento entre a opinião
pública, mas ressalva que a China é uma experiência política singular, capaz de desafiar estas previsões.

“A China prova há décadas que o seu sistema político autoritário cria um grau de controlo político que
não vemos em outros países importantes, sejam democracias ou outros estados autoritários”, nota.

“À medida que a China se torna muito mais inovadora tecnologicamente, o seu governo e segurança
pública têm ferramentas cada vez mais eficazes para manter esse controlo”, considera.
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Bares e discotecas 20 meses sem trabalhar: ″Vêm aí despejos e
muitas falências″
Representante do setor e empresários apontam quebras brutais no negócio,
insuficiência, atrasos e falhas dos apoios do Estado a uma atividade esquecida na gestão
da pandemia. Com menos de três meses de portas abertas, há mais de 17 mil empregos
diretos em risco.

As perdas ultrapassam os 80%, mesmo descontando os apoios que vão chegando. Em dois anos de
pandemia, bares e discotecas foram os primeiros a fechar (então, voluntariamente, achando que seria
por 15 dias) e os últimos a reabrir: só lhes foi permitido regressar à atividade a 1 de outubro, e então
ainda com restrições. Têm sido, com os empresários da área de eventos - desta vez, parece que para
aceder a espetáculos culturais com lugar marcado basta apresentar certificado digital -, os enjeitados da
gestão da crise pandémica, obrigados a manter portas fechadas durante 20 meses, acumulando
prejuízos, dívidas e incumprimento de obrigações porque impedidos de trabalhar. Nem três meses
passados sobre algum regresso à vida, o governo voltou a pôr-lhes trancas às portas. E nesta semana
adiou o regresso mais uma semana, condicionado as entradas à apresentação de teste negativo e com
interdição de beber fora de portas.

"Volta-se a fechar o que é mais testado e seguro", lamenta Ricardo Tavares, representante do grupo
Fiéis, que já teve de fechar duas de cinco casas no Bairro Alto. "As quebras no setor estão acima de
80% e os apoios continuam a chegar tarde - o novo layoff ainda nem está disponível na plataforma", diz
o também presidente da Associação de Bares, Discotecas e Animadores, que garante que muitos
empresários não resistiram a dois anos de encerramento e a situação vai piorar. "As moratórias
acabaram e agora as contas têm de voltar a ser pagas, acrescidas da prestação em atraso, e sem
faturar nada. Uma renda de 3 mil passa a representar 4 ou 5 mil... É impossível aguentar. É uma questão
de tempo. Lá para março/abril vão começar em força os despejos. E vêm aí muito mais falências."

A situação é piorada por medidas tomadas por quem, garante Ricardo Tavares, "só pode desconhecer
como funciona este negócio". E exemplifica com a proibição de beber na rua num momento em que
(desde janeiro de 2021) não se pode fumar dentro dos estabelecimentos. Por outro lado, "as maiores
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casas investiram em centros de testagem à porta, a um custo médio de 800 a mil euros por noite e por
casa. Mesmo numa zona histórica, um bar não fatura nem metade".

Que o diga Victor Cordeiro, dono de um bar no Cais do Sodré e de um restaurante-bar na Graça - tinha
um terceiro que encerrou definitivamente quando a covid entrou em força. Com alguma almofada
disponível para responder às perdas e sem dívidas ou créditos pelos quais responder, foi conseguindo
mantendo as contas em dia e reduziu os custos fixos ao mínimo, à espera do momento em que a
normalidade regresse. Mas não lhe custou pouco. "Por alto, já enterrei mais de 100 mil euros", assegura
o empresário, apontando a instabilidade e falta de coerência das decisões como principais dificuldades.
"Não se consegue dar continuidade aos projetos, fidelizar clientes. E a falta de turistas também nos afeta
muito." Mesmo nos Loucos de Lisboa, que apesar de tudo e com muito menos clientes pôde ir
mantendo a funcionar como restaurante.

A esperança que trouxe a reabertura dos bares, em outubro, levou-o a fazer novo investimento para
renovar a oferta e a contratar mais dois funcionários para o Bacchanal, no Cais do Sodré. Agora
voltaram todos ao layoff - que Victor espera levantar a 50% no dia 14. Mas mesmo os apoios recebidos
ou que espera que cheguem pouco ajudam. "Faturámos muito bem nos meses de outubro, novembro e
até ao fecho em dezembro, que deitou por terra os planos para uma das melhores épocas, o fim de
ano. E isso deu-nos um bocadinho de margem para aguentar mais este embate, porque os apoios vêm
sempre tarde... A última tranche chegou com uns três ou quatro meses de atraso e o que recebi nestes
dois anos não chega a representar um terço das perdas. Só é possível sobreviver tendo fundo de maneio
e felizmente tenho negócios noutras áreas que me permitem fazer o que a maioria dos empresários de
bares e discotecas não podem. Mas tanto tempo sem faturação deixou-me descapitalizado", admite.
Minimizar custos e ir pagando os gastos é a solução para ir segurando as casas que acredita que só na
primavera devem ter novo fôlego. "Se eu vivesse só disto, não tinha a mínima hipótese", conclui.

Ricardo Tavares confirma: "As promessas do governo só chegaram a alguns e os empresários foram-se
endividando durante o primeiro ano de pandemia, deixando contas por pagar porque não tinham como
responder às suas obrigações, nomeadamente fiscais, e quando os apoios finalmente chegaram a nós
vinham condicionados a quem tinha os impostos pagos." Lembra que foi preciso uma greve de fome -
promovida pelo movimento Sobreviver a Pão e Água, de que foi porta-voz - que o levou a ele e a outros
oito representantes da restauração, bares e discotecas a acampar sete dias à porta da Assembleia para
chamar a atenção dos governantes para um setor até então esquecido. Mas um ano depois, os
problemas persistem: apesar dos "esforços do secretário de Estado da Economia, que tem feito o
possível, tem-nos ouvido", os apoios são poucos, chegam tarde e com tetos. "As maiores empresas só
recebem até determinada fasquia e não na proporção dos gastos. E ainda há que pagar IRC sobre o que
se recebe para pagar as dívidas", sublinha.

Ao fim de 20 meses sem poder trabalhar, ou a ter de investir para ajustar o negócio à imagem de café
ou pastelaria, a reabertura durou quase nada. "É uma palhaçada", desabafa Ricardo, que acusa o
governo de ver o mundo através da televisão. "Quando diziam que estava tudo fechado em Inglaterra,
não era assim. As atividades só fechavam por curtos períodos, na maioria do tempo podiam funcionar.
Aqui, não. E agora, um mês depois de reabrirmos sem restrições, voltam a impedir-nos de trabalhar."

"Se as pandemias, segundo apontam os especialistas, se vão tornar mais comuns, o setor dos
espetáculos será o primeiro a ser novamente afetado." A reflexão é feita por André Henriques, promotor
e empresário na área dos eventos de entretenimento que há um par de semanas se viu forçado pelo
crescimento de casos (e antecipando a decisão da DGS) a cancelar todos os preparativos - e a perder
todo o investimento feito - para a festa de fim de ano marcada para o Coliseu de Lisboa, Resolution
Revolution 2022. O valor das entradas já compradas foi devolvido com um simples acesso ao bilhete
eletrónico. Ficou maior o buraco do lado da organização. "Neste momento já acumulamos quebras na
ordem dos 75%, face a 2019, nos eventos", resume André Henriques. Mas prefere olhar para a frente.

Para o empresário (e também radialista), trabalhar numa área em que se promove a proximidade e o
contacto físico por excelência implica ser "pragmático sobre o que vamos ser daqui a cinco anos", neste
novo contexto de risco permanente. "Novas oportunidades de negócio e crescimento do digital" são
caminhos que o animador tem prosseguido em alternativa às portas que se vão fechando - incluindo
festas virtuais, com DJ sets de luxo. Mas esse tipo de soluções ainda encontra "em muitas empresas
grande resistência; é uma espécie de solução de recurso, quando tem de crescer e dar passos seguros
nos próximos anos de forma a criar experiências. Temos de criar ofertas que vão ao encontro de novos
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hábitos de consumo, perceber e aceitar que a web 3.0 e o digital são determinantes para o futuro do
setor."

Segundo números do INE (retrato em 2018) publicados pela AHRESP no verão de 2020, havia 8100
empresas registadas na área da animação noturna, responsáveis diretamente por 17 553 postos de
trabalho. Representavam então um volume de negócios de perto de 600 milhões de euros. O Sistema
de Informação da Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (SICAE) tem neste momento
registo de pouco cerca de 6,2 mil empresas nas áreas de bares e estabelecimentos de bebidas sem
espetáculo e com espaço de dança.

Os apoios previstos para bares e discotecas obrigados a fechar são calculados pela quebra de faturação
entre o quarto trimestre de 2019 e o mesmo período de 2020. Quem registe perdas entre 25% e 50%
pode receber até 27 500 euros (microempresas) ou até 67 500 euros (pequenas e médias). As que
tiverem quebras de faturação maiores recebem um apoio adicional de 41250 euros (microempresas) a
101 250 (pequenas e médias). Os apoios duram seis meses, ficando as empresas apoiadas proibidas de
despedir trabalhadores ou encerrar atividade até dois meses depois de esgotar o apoio.
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Ocupação hoteleira no Algarve em dezembro desceu 32,6% face
a 2019
O mês de dezembro apresentou uma taxa de ocupação global média/quarto nas
unidades de alojamento do Algarve de 24,8%, -32,6% do que o valor registado em 2019,
de acordo com a AHETA.

 

O mês de dezembro apresentou uma taxa de ocupação global média/quarto nas unidades de alojamento
do Algarve de 24,8%, -32,6% do que o valor registado em 2019, de acordo com a AHETA.

Comparativamente a 2020, a ocupação média subiu 123,4%, ressalva a Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve, no seu tradicional boletim mensal.

O mercado nacional diminuiu 30,9% e o externo diminuiu 38,8% face a dezembro de 2019.

Em termos acumulados, desde o início do ano, a ocupação/quarto regista uma descida média de 47,3%
e o volume de vendas uma descida de 37,0% face ao mesmo período de 2019.

Por zonas geográficas, face a dezembro de 2019, as maiores descidas verificaram-se em Lagos/Sagres
(-43,5%), Albufeira (-41,3%), e Lagos/Sagres (-39,0%).

O volume de vendas diminuiu 28,0% face a dezembro de 2019 e aumentou 136% face ao mesmo mês
de 2020.

As vendas efetuadas através de plataformas online não incluem o pagamento das respetivas comissões,
o que influencia o aumento homólogo do volume de vendas e, por essa via, os preços praticados.

Em dezembro de 2021, 18,6% das vendas foram efetuadas através de operadores turísticos
tradicionais, valor que compara com os 34,7% de 2019.

As médias não se refletem de igual modo em todos os estabelecimentos, havendo discrepâncias em
função das categorias e zonas geográficas, alerta a associação hoteleira.
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Volume de vendas no alojamento no Algarve cresceu 136% em
dezembro
O volume de vendas no alojamento no Algarve cresceu 136% em dezembro de 2021 em
comparação com o mês homólogo de 2020, registando-se uma taxa de ocupação média
global de 24,8%, anunciou hoje a maior associação hoteleira algarvia.

De acordo com os dados provisórios revelados pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA), embora se tenha registado um aumento do volume de vendas no último
mês de 2021, houve uma diminuição de 28% face ao mesmo período de 2019.

Contudo, ressalva a AHETA, as vendas efetuadas através de plataformas 'online' "não incluem o
pagamento das respetivas comissões, o que influencia o aumento homólogo do volume de vendas e,
por essa via, os preços praticados".

Em dezembro de 2021, "18,6% das vendas foram efetuadas através de operadores turísticos
tradicionais, valor que compara com os 34,7% de 2019".

Segundo os dados avançados pela AHETA no resumo da evolução mensal da atividade do setor, a taxa
de ocupação global média por quarto foi de 24,8%, uma subida de 123,4% em comparação com o
mesmo mês de 2020, mas 32,6% abaixo do valor registado em 2019.

Os mercados nacional e externo diminuíram 30,9% e 38,8% respetivamente, face a dezembro de 2019,
verificando-se as maiores descidas nas zonas geográficas de Lagos/Sagres e Albufeira, com quebras de
cerca de 40%.

A associação dos hoteleiros do distrito de Faro adianta que em dezembro de 2021 e em termos
acumulados desde o início ano, registou-se uma descida média de 47,3% na taxa de ocupação média
por quarto e uma descida de 37% no volume de vendas, comparativamente com 2019.
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A AHETA acrescenta que as médias "não se refletem de igual modo em todos os estabelecimentos,
havendo discrepâncias em função das categorias e zonas geográficas".

Leia Também: Algarve. Reabertura só dia 14 é "penalizante" para discotecas
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Mais a Sul quase metade das unidades hoteleiras do Algarve
estão encerradas na época baixa
Mais a Sul quase metade das unidades hoteleiras do Algarve estão encerradas na época
baixa

Mais a Sul quase metade das unidades hoteleiras do Algarve estão encerradas na época baixa
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Elidérico Viegas recandidata-se à presidência da AHETA
Elidérico Viegas lidera uma lista à AHET A composta, exclusivamente, por
empreendedores sedeados no Algarve.

Elidérico Viegas lidera uma lista à AHETA composta,
exclusivamente, por empreendedores sedeados no Algarve.
No seguimento do ato eleitoral para os órgãos dirigentes da AHETA, agendado para o próximo dia 21 de
Janeiro, Elidérico Viegas encabeça «uma lista de empreendedores hoteleiros e turísticos do Algarve,
representativos dos vários interesses empresariais em todo o espaço regional, desde Vila Real de Santo
António até Lagos e Sagres, dando assim expressão à representatividade da associação».

O programa de ação, cujo lema é «Assegurar o Presente, Garantir o Futuro», enviado a todos os
associados, integra ainda o hoteleiro Vítor Clemente como Presidente da Assembleia Geral e Amadeu
Rodrigues como Presidente do Conselho Fiscal.

Os órgãos sociais que integram a Lista A irão, no essencial, caso sejam eleitos, «prosseguir uma
estratégia que tem no horizonte o reforço da AHETA, enquanto estrutura associativa forte e dinâmica, e
em que todos continuem a rever-se e a participar ativamente, ao invés de subserviências e dependências
de centralismos de Lisboa, protagonizadas pelos candidatos da outra lista concorrente».

«Este grupo de trabalho está comprometido com ideias e programas com significado e sentido turístico e
empresarial, conforme resulta do Programa de Ação. A AHETA quer continuar a ser cada vez mais o
ponto de encontro dos empresários do sector no Algarve, recusando ser uma estrutura ao serviço
apenas de alguns, independentemente da legitimidade dos seus interesses.

A AHETA deve, assim, continuar a empenhar-se ativamente na construção de uma abordagem positiva
do turismo do Algarve, tendo no horizonte a salvaguarda dos interesses empresariais da atividade
turística, inovando na sua capacidade de intervenção, sem deixar de prosseguir uma estratégia que
contribuiu para a afirmação e reconhecimento público e institucional da associação», explica a Lista A.
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«Estão neste caso, entre outros aspectos, a celebração de Convenções Coletivas de Trabalho, a
prestação de serviços de apoio aos associados em matéria jurídico laboral, o acompanhamento da
evolução do sector na região e nos mercados turísticos internacionais concorrentes» entre outros
temas.

«A importância quantitativa e qualitativa do turismo da região, no presente e no futuro, passa pela
inversão de um processo que não tem reconhecido as realidades da oferta e dos mercados turísticos
algarvios, traduzido em políticas muitas vezes erradas e com resultados perversos, entre os quais
destacamos o ancestral tratamento de desfavor dado à região em matéria de investimento público, cujo
exemplo mais marcante é a não construção do novo Hospital Central do Algarve».

«Temos propostas concretas e estamos disponíveis para participar, ativamente, nos diversos fóruns
onde a AHETA se encontra representada, nomeadamente na Região de Turismo, Comissão de
Coordenação Regional, Associação Turismo do Algarve, para citar apenas alguns exemplos, incluindo o
relacionamento institucional ao mais alto nível da governação. O Algarve é a região portuguesa mais
afetada economicamente pela pandemia, atendendo à forte implantação do sector turístico na vida e na
sociedade regionais, carecendo, por isso mesmo, de medidas de discriminação positiva tendentes a
garantir a sobrevivência da Indústria Turística e da região como destino turístico», diz ainda a Lista A em
nota enviada às redações.

«Esta situação causou um impasse preocupante nas pequenas e médias empresas da nossa Região,
onde se integram a generalidade dos empreendimentos turísticos, cujos investimentos e operação se
encontram particularmente expostos e por isso dependentes do recurso sistemático a financiamento
através de crédito bancário. O que mais sobressai, no atual contexto, é a aprovação de um Plano
Específico para Apoiar a Recuperar o Turismo do Algarve, com dotação e meios financeiros próprios, de
acordo com o anunciado pelo atual governo na Assembleia da República, mas que vem aguardando
melhores dias».

Em termos associativos, «estamos empenhados na criação de uma plataforma associativa única
regional, em oposição a uma estratégia associativa centralista, visando afirmar o Algarve e os interesses
empresariais da maior e mais importante região turística portuguesa, quer a nível regional, quer a nível
nacional e internacional, dando seguimento às conversações em curso com outras organizações
associativas regionais do sector nesta matéria».

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: V. Vitória, Ldª. (Hotel Água Marinha) – Vítor Manuel Clemente da Silva

Vice-presidente: Polvilha Sucesso, Ldª. (Grupo MGM Muthu Hotels) – Nuno Alexandre Taveira Pereira Vieira
Jorge

Secretário: AJ Cabrita-Hotelaria, Ldª (Apartamentos Turial) – Florival de Sousa Palma

DIREÇÃO
Presidente: Hotéis Belver, Sociedade de Gestão Hoteleira, Ldª (Hotéis Boavista e Aldeia) – Elidérico José Gomes
Viegas

Vice-presidente: Details-Hotels & Resorts, SA (Hotéis Califórnia, Velamar, Quinta Pedra dos Bicos, Vale da
Lapa) – João Carlos Rodrigues Costa

Vice-presidente: Lutz-Explorações Hoteleiras. Ldª (Vila Valverde Design & Country Hotel) – Luís Alexandre
Cristo Tavares

Vice-presidente: N & L Hotéis, Ldª (Hotel Apolo) – Luís Miguel Lares da Costa Vasques

Vice-presidente: Grand Algarve, Ldª. (Hotel Grand House) – Nídia Soares de Oliveira Martins Magalhães

Vice-presidente: Glamourfutur hotels, Ldª (Aparthotel Carvoeiro) – Bruno Miguel de Duarte e Fragoso

Vice-presidente: Algarosa-Sociedade Gestora de Hotéis, Ldª. (Aldeamento Turístico Alfagar) – Catherine
Christine Boute

Vice-presidente: Algarvelux – Construções e Empreendimentos, SA (Castro Marim Golfe) – David Martins

Vice-presidente: DHJ Lagos, Ldª (Hotel Lagosmar) – Carlos Alberto Esteves Pires

CONSELHO FISCAL
Presidente: Balaia-Sol, Ldª. – Amadeu dos Santos Rodrigues

Vice-presidente: Castioura. Ldª (Apartamentos Ourabay) – José Carlos Martins de Castilho

Secretário: Bajomico, Organizações Hoteleiras e Similares, Ldª (Hotel Alcazar) – César Augusto da Igreja
Raposo

(Link)
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Helder Martins apresenta lista por uma AHETA «abragente e
renovada»
Helder Martins quer «Um novo rumo, na representação e defesa dos interesses das
empresas turísticas do Algarve».

 

Helder Martins quer «Um novo rumo, na representação e defesa
dos interesses das empresas turísticas do Algarve».
«A lista que agora apresentamos é fruto da vontade de um grande número de associados da AHETA, que
representam toda a região e todas as áreas de atividade turística. Desde a hotelaria, restantes meios de
alojamento, turismo residencial, golfe, imobiliária turística, animação e turismo náutico, garantem uma
verdadeira representatividade do Algarve.
Como podem ver, a nossa lista é a única que abrange todas as áreas de negócio, no turismo do
Algarve», explica Helder Martins que lidera uma candidatura aos órgãos sociais da AHETA com vista às
eleições que se realizam no dia 21 de janeiro.

«Somos empresários que conhecem bem as dificuldades que se nos deparam, no dia a dia, enfrentámos
e enfrentamos crises, lutámos e continuamos a lutar pela qualificação do Algarve como destino turístico
e, atuando em conjunto, conseguiremos atingir os objetivos a que nos propomos. Os membros desta
lista trabalharão em grupo, rejeitando a prática vigente, ao longo de muitos anos, de uma gestão da
AHETA por uma só pessoa», lê-se na nota enviada à redação do barlavento.

«Na nossa lista estão empresários e gestores representando empresas associadas da AHETA, de
pequena, média e grande dimensão, o que lhes garante uma representatividade abrangente e acrescida.
Por um lado, temos grupos económicos das diversas áreas de atividade, que garantem a expressão do
setor e dão peso e dimensão à associação, fruto da sua representatividade, volume de negócios e
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capacidade de criação de emprego, mas a esmagadora maioria dos membros são pequenas e médias
empresas algarvias, o que garante a representação equitativa ideal para uma estrutura associativa
regional».

Se merecermos a confiança dos associados, como esperamos, prometemos uma associação dinâmica e
reivindicativa em que os todos se possam rever. O nosso plano de ação, para os três anos de mandato
será claro e inequívoco, estando sempre disponíveis para ouvir os nossos associados e agir em
conformidade na defesa dos seus interesses e aspirações. Queremos uma AHETA abrangente, reforçada,
dinâmica, participante e reivindicativa, estando sempre presente nos momentos decisivos para o Algarve
e para o Turismo na Região. Conte com a nossa equipa para trabalharmos em conjunto», conclui a nota
da candidatura de Helder Martins.

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Vila Galé Hotéis, S. A., representada por Carlos Cabrita
Nota: Carlos Cabrita já desempenha este cargo há vários mandatos. É Diretor de Operações da Vila Galé no
Algarve.
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros

Vice-Presidente: AGT, S. A. representada por José Emídio
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros
Nota: José Emídio é empresário no setor há dezenas de anos. É proprietário de duas unidades hoteleiras, em
Albufeira e em Carvoeiro, integrando o Grupo Baía Hotéis. Já integrou os Corpos Sociais da AHETA, em
mandatos anteriores.

Secretário: Mogal, Inv. Hoteleiros e Turísticos, S.A., representada por Orlando Lopes
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e imobiliária turística
Nota: Orlando Lopes é empresário hoteleiro em Monte Gordo. No mandato que agora termina ocupava o
mesmo cargo, na AHETA.

DIREÇÃO
Presidente: Pedras d’El Rei, Gestão e Turismo S. A., representada por Hélder Martins
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e turismo residencial
Nota: Hélder Martins é empresário no ramo da hotelaria, sendo proprietário de um Hotel Rural, em Tavira, e
gerente da sociedade Pedras d’el Rei. Foi Vice-Presidente da Câmara Municipal de Loulé e Presidente da RTA,
tendo ainda tido passagens por administração de grupos Hoteleiros e direção de empreendimentos de
imobiliária turística, no Algarve

Vice-Presidentes:
Solverde, S. A., representada por Joel Pais
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e animação turística
Nota: Joel Pais é administrador da Solverde, Casinos do Algarve que detém ainda a propriedade e gestão do
Hotel Algarve Casino. É há muitos anos Vice-Presidente da AHETA, tendo sido ainda Vice-Presidente da ATA. É
Vice-Presidente do Conselho Fiscal do NERA.

Marlagos, Iniciativas Turísticas Ldª, representada por Martinho Fortunato
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros, turismo náutico e animação turística
Nota: Martinho Fortunato é administrador da Marina de Lagos, sendo ainda administrador de outras empresas
na área do turismo. É Presidente do ICOMIA MARINAS GROUP, a maior associação mundial de marinas. Foi
Vice-Presidente da AHETA nos últimos mandatos dos Corpos Sociais.

Garvetur, S. A., representada por Reinaldo Teixeira
Área de negócio – turismo residencial e restantes meios de alojamento, imobiliária turística
Nota: Reinaldo Teixeira é Vice-Presidente da AHETA há mais de 25 anos. É CEO do Grupo Garvetur/Enolagest,
com várias áreas de negócio no setor turístico. É Presidente da Associação de Futebol do Algarve, Vice-
Presidente do NERA, Vice-Presidente da APEMIP. É Presidente da Assembleia Geral da CEAL e do CIMAV.

Salvor, S. A., representada por Pedro Lopes
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e golfe
Nota: Pedro Lopes é administrador do Grupo Pestana, com exclusiva responsabilidade nos empreendimentos
do grupo no Algarve. É Presidente da Associação de Turismo de Portimão. Foi Vice-Presidente da ATA e Vice-
Presidente da AHETA nos últimos mandatos dos Corpos Sociais.

SGEHR, Soc. Gestora e Exp. Hotéis e Resorts, representada por Mário Ferreira
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros, congressos e incentivos e golfe
Nota: Mário Azevedo Ferreira é CEO do Grupo NAU, que detém a exploração de vários empreendimentos
turísticos, no Algarve.
Foi Presidente do Conselho Fiscal da AHETA no mandato que agora termina. Foi ainda Delegado do ICEP em
França, Itália e outros países.

Minor Luxury Hotels Vilamoura, S. A., representada por Jorge Beldade
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros, Congressos e Incentivos
Nota: Jorge Beldade é Diretor Regional de Operações-Resorts e administrador do Grupo Minor Luxury Hotels
Vilamoura S.A.. Foi Vice-Presidente da Direção da AHETA em vários mandatos e Vice-Presidente da ATA.

Pedra dos Bicos, S. A. representado por Teresa Bispo
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e turismo residencial
Nota: Teresa Bispo é administradora do Grupo Algarve Resorts, que detém, entre outras empresas, a Pedra
dos Bicos, S.A. O Grupo tem várias áreas de negócios no Algarve ligados à área do Turismo, nomeadamente
Hotelaria e Turismo Residencial.
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Vila Vita Portugal, Atividades Turísticas e Hoteleiras, Ldª. representada por José Vila-Nova
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros
Nota: José Vila-Nova é Hotel Liasion Manager na Vila Vita Parc Resort & Spa onde, desde 2005, tem
desempenhado diversas funções.

CONSELHO FISCAL
Dom Pedro, Investimentos Turísticos, S. A., representado por Luís Correia da Silva
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e golfe
Nota: Luís Correia da Silva é Vice-Presidente da Direção da AHETA no mandato que agora termina. É
administrador da D. Pedro Investimentos Turísticos e CEO da Dom Pedro Golf S.A. É Presidente do CNIG –
Conselho Nacional da Indústria do Golfe. Foi Secretário de Estado do Turismo e administrador de várias
empresas na área do Turismo, nomeadamente a Lusotur S.A, em Vilamoura, e do Grupo André Jordan.

Balvil – Gestão de Empreendimentos Turísticos Ldª, representando por Rui Justo
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e turismo residencial
Nota: Rui Justo é Diretor Geral do Grupo Balaia Golf Village e sócio-gerente da empresa, com negócios na área
do alojamento turístico e turismo residencial. Foi Vice-presidente da APAL -Turismo de Albufeira durante vários
mandatos, sendo atualmente Presidente da Assembleia Geral da mesma associação.

Alboltur Sociedade Hoteleira, Ldª, representada por Rui Costa
Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e restantes meios de alojamento
Nota: Rui Costa é proprietário do Hotel São Sebastião de Boliqueime, uma unidade de 3* localizada em
Boliqueime. Tem ainda negócios na área do alojamento local, em Boliqueime.

(Link)
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Novo turismo de luxo entre Troia e Melides . E até Clooney está a
investir | Terra desejada por capitalistas e um chefe de Estado
Novo turismo de luxo entre T roia e Melides . E até C looney está a investir | T erra
desejada por capitalistas e um chefe de Estado
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Vítor Costa: 'Sempre que há um alívio na pandemia temos uma
resposta imediata na procura'
Vítor Costa, presidente da Entidade Regional de T urismo da Região de Lisboa, diz que, no
último ano, abriram vários hotéis em Lisboa, o que veio trazer mais concorrência em
termos de oferta que, neste momento, tem fraca procura. Retoma do setor volta a ser
adiada, mas admite que mesmo nesta situação, em que os ‘incómodos são grandes’,
continuam a existir turistas em Lisboa.

No final do verão, a expectativa era que o turismo nacional iria ganhar um novo brilho, mas o
aparecimento da quinta vaga da pandemia veio trocar as voltas ao setor. Vítor Costa admite que o
turismo de lazer em cidades acaba por ser penalizado, mas garante que «este período de pandemia
mostrou que continua a existir uma vontade de viajar e essa vontade até talvez tenha sido reforçada»
com a capital a estar bem posicionada nos mercados internacionais. Em relação ao segmento de
eventos, as notícias não tão favoráveis e reconhece que o plano estratégico, cujo pico devia ser
alcançado em 2024 terá de ser adiado para 2026. «É como se estes últimos dois anos não tivessem
existido», reconhece. O responsável lamenta que se tenha perdido seis anos sem decidir a localização do
novo aeroporto e fica surpreendido com o facto de o tema não estar a ser discutido nas eleições
legislativas ao contrário do que aconteceu nas autárquicas.

Já vamos com quase dois anos de pandemia. O turismo começa a dar sinais de recuperação? Os dados
do INE de novembro apontam para um crescimento...

Não subscrevo a ideia de que já estamos em recuperação mas de que começam a haver sinais positivos
e que vamos entrar agora num caminho de recuperação. Talvez há dois meses, ou seja, logo a seguir ao
verão, havia de facto uma esperança para uma abertura e para uma melhoria. Mas mesmo assim, os
números podem parecer enganadores, pois houve realmente uma melhoria mas apenas quando
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comparado com o ano de 2020 que tinha sido muito mau nesse período. Se formos comparar com
2019 ainda estamos muito longe. No caso de Lisboa, a partir de meados de agosto até outubro,
tivemos alguma abertura que nos dava esperança de podermos entrar num caminho de retoma e a
nossa esperança era que em 2023 pudéssemos ter recuperado. Mas entretanto surgiu esta nova
situação, esta quinta vaga da pandemia, que tem sido bastante negativa para o turismo. Penso que em
termos de saúde pública não está a ter tantas consequências em termos da sua gravidade, não em
termos de números de infetados, etc., mas isto tem um impacto dramático depois de um período muito
longo que o setor tem estado em baixo, especialmente em Lisboa, em que está a sofrer muito. A
perspetiva para o primeiro trimestre é voltarmos outra vez a ter números bastante baixos, quase uma
paralisação do turismo.

E havia a expectativa para a passagem de ano que foi entretanto defraudada...

Em outubro a perspetiva era bastante otimista de recuperarmos os números de 2019 em 2023, já nem
era em 2022. Seria uma retoma progressiva, mas depois tivemos esta machadada com impactos
enormes no Natal e na passagem de ano, em que assistimos a cancelamentos em dormidas nos hotéis,
nos restaurantes. O cenário piorou bastante e agora continuamos numa situação difícil. É sempre difícil
fazer previsões, mesmo para o dia seguinte, mas não podemos ter a expectativa que vamos ter um
bom trimestre. O primeiro trimestre vai ser com certeza mau para o turismo e vai afetar, pelo menos, o
primeiro semestre. Ainda não sabemos o que vai acontecer e tenho visto declarações de associações
empresariais setoriais com mais conhecimento de causa dos seus associados, como a AHP e a AHRESP,
e acredito nas perspetivas que têm. Ainda por cima em Lisboa - até pode ter acontecido em outras
zonas - assistimos a um aumento da oferta. No último ano abriram vários hotéis e é evidente que não
foi decidido fazê-lo num ano de pandemia, mas eram investimentos que vinham a decorrer em anos
anteriores, no entanto, a sua abertura veio aumentar mais oferta em relação à que já existia e agora
estando numa situação difícil têm de repartir os clientes. A questão positiva é que este período de
pandemia mostrou-nos que continua a existir uma vontade de viajar e essa vontade até talvez tenha
sido reforçada e Lisboa está bem posicionada nos mercados. Já tínhamos essa sensação desde o início,
mas agora temos essa garantia. Cada vez que há uma abertura temos uma resposta. Mesmo agora
nesta situação, em que os incómodos são enormes - testes, controlos nos aeroportos - mesmo assim,
temos turistas.

Lisboa continua a ser suficientemente atrativa?

Sim, as pessoas têm vontade de viajar. Esse período logo a seguir ao verão foi curto mas sentimos no
turismo de lazer uma resposta imediata.

Vão aparecendo mais turistas...

Cada vez que há uma abertura da situação da pandemia temos uma resposta imediata na procura.
Aparecem muitas pessoas e no centro de Lisboa nota-se logo uma animação e uma afluência diferente.
Não temos situações como em certos momentos da pandemia em que não havia ninguém na Baixa, e
mesmo quando se agrava e com todos os incómodos que existem continuamos a ver algum
movimento, o que significa na minha interpretação que as pessoas querem vir. E mesmo com o
incómodo de testes, com filas no aeroporto vêm. Isto mostra que o turismo não é uma coisa obsoleta.

Chegou a dizer que Lisboa era uma marca excelente. Continua a achar o mesmo?

Sem dúvida. Junta-se a vontade de viajar à força da nossa marca e do nosso destino turístico. Nunca
acreditei que no final da pandemia, as pessoas ou deixavam de viajar ou passavam a ir para sítios zen,
da natureza. Isso continua a ter o seu mercado, mas as cidades e os destinos urbanos vão continuar a
existir e os condicionamentos são conjunturais.

A aposta terá de passar pelo mercado interno? Número será sempre insuficiente…

Temos de ter uma forte componente internacional. Se entendermos o mercado interno quase como a
Europa aí podemos falar em mercado interno porque tem uma certa dimensão. Se olharmos para o
Brasil, para os Estados Unidos ou para outros países grandes vimos que têm uma dimensão semelhante
à Europa e aí vivem do mercado interno. Nós só podemos viver do mercado interno se consideramos o
mercado interno a Europa. O mercado português, obviamente, não é para desvalorizar ou para dizer que
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é pouco importante, mas temos um problema de escala. A nossa população é pequena para o número
de visitantes estrangeiros que costumamos ter, nunca poderá ser equivalente. Antes da pandemia, dos
cerca de 30% de dormidas nacionais, a maior parte eram viagens de negócios ou para visitar familiares.
Só 8% é que eram turistas nacionais, ou seja, pessoas que vinham em lazer ou vinham para participar
em eventos em Lisboa. E mesmo que os 8% passassem para 12% e já era um aumento de 50% ficava
a faltar muito. Portanto, a nossa base é o turismo internacional.

Todos temos ainda gravado as imagens de turistas a ‘invadirem’ o Bairro Alto ou o Cais do Sodré?

Se calhar temos uma base errada de quem são os frequentadores desses locais. Concluir que as
enchentes do Bairro Alto ou de Santos são turistas penso que é precipitado, porque não joga com os
nossos inquéritos do que é os turistas fazem em Lisboa. Pode haver muitos estrangeiros mas também
temos muitos daqueles a que chamamos de residentes temporários, como aqueles que estão a fazer
Erasmus, nómadas digitais, etc. pois são segmentos que têm crescido muito, porque lhes agrada a
cidade e talvez contribuam mais para essas enchentes do que propriamente os turistas. Mas em relação
às medidas em concreto, muitas vezes não as compreendo e nem sempre são bem explicadas. Porque
é que os bares e as discotecas estiveram fechadas quase sempre desde o início da pandemia, porque é
que para os eventos culturais há umas regras e no dia seguinte já são outras? Compreende-se que as
situações mudam muito e as respostas têm que ser em função das situações, mas muitas não são
baseadas na pandemia, mas em questões sociais ou de organização familiar, por exemplo. E se formos
olhar para os segmentos do turismo de negócios - congressos, reuniões, etc. - as coisas são ainda
piores porque enquanto uma viagem de lazer para fazer um city break - dois ou três dias num destino
urbano - é uma coisa que se pode decidir na véspera, a realização de um congresso não pode ser assim.
O que temos verificado neste segmento é que houve muitos adiamentos em 2020 para 2021, de 2021
para 2022 e este ano que estava bastante preenchido começamos já a sentir desistências sobretudo
para a primeira parte do ano. A perspetiva não é otimista.

Estão a cancelar...

Sim porque não podem decidir de um dia para o outro. Há tempos de decisão e há uma previsibilidade
que tem que existir. O facto desse tipo de eventos terem sido adiados nestes últimos anos, muitos
perdem-se, deixam-se de se fazer. E não estamos a falar só daqueles que foram adiados também há
aqueles que foram entretanto marcados e talvez ninguém esperasse que a pandemia durasse tanto
tempo, sobretudo esta última vaga.

Lisboa já tinha um peso importante como cidade de congressos antes da pandemia...

No ranking da ICCA, que é a organização internacional mais importante na área dos congressos, Lisboa
ficou em segundo lugar em termos mundiais, a seguir a Paris. Nunca tínhamos tido esse posicionamento,
mas estávamos muito bem classificados em termos de número de congressos. Claro que havia sempre
o problema do número de participantes, mas isso está mais relacionado com as infraestruturas. Mas em
termos de números de congressos Lisboa já tinha feito um percurso, estava no top 10 há vários anos, e
em 2019 - o último ano normal - ficou em segundo lugar. É um destino com um posicionamento forte
nesse produto.

Corremos o riscos de temos de começar tudo de novo?

Não diria que será necessário começar tudo de novo, mas há impactos nesse segmento do turismo dos
eventos, resultado das incertezas sobre os impactos estruturais que esta crise pode vir a ter. Sabemos
que os meios digitais ganharam a sua força, que há uma parte de reuniões que as empresas vão tentar
evitar que se realizem presencialmente porque representam custos - por exemplo, uma reunião
semestral dos diretores de vendas - e, por outro lado, houve a habituação. E aqui as previsões dividem-
se sobre os impactos que isso vai ter, nomeadamente em eventos e em congressos. Ou seja, será que
o meio digital vai levar à redução da participação em congressos ou será que o meio digital vai levar a
ampliar as audiências dos congressos? É uma previsão que como se costuma dizer ‘só no fim do jogo’.
Acredito que desapareçam muitas reuniões de empresas que davam sempre uma certa dinâmica, mas as
viagens de incentivos não podem desaparecer. Ninguém dá um prémio ao melhor vendedor dos EUA de
uma viagem via internet. Vai ter de ir sempre ao local. Também as apresentações das marcas, dos
produtos julgo que irão continuar a ser presenciais.
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E há quem venha a Lisboa em trabalho e depois regresse mais tarde em lazer...

Claro. Uma das vantagens deste segmento é porque, além de ser mais rentável porque as pessoas
gastam mais quando vêm em viagens de trabalho - porque uma grande parte das despesas é paga pelas
empresas - depois têm tendência em voltar se gostarem do destino, mas em viagens de lazer. Claro que
essa recuperação exige estabilidade, previsibilidade e segurança em termos sanitários. Isso não é
compatível com regras e com situações instáveis, logo com pandemias. Por isso é que Lisboa tem sido
das cidades mais afetadas do país com a pandemia porque não está só dependente do turismo de lazer.
E, mesmo no contexto da nossa concorrência europeia, Lisboa foi o destino que mais sofreu por causa
da distância, já que as pessoas só podem vir de avião. Tínhamos tido um período de ouro, em que
tínhamos ganho quota de mercado em termos nacionais, ou seja, o destino Lisboa tinha sido aquele que
mais tinha crescido, num contexto em que o país todo cresceu, mas em que crescemos mais do que o
resto do país. E também tínhamos crescido mais do que a nossa concorrência internacional.

As perspetivas eram animadoras...

Em termos de futuro acredito que voltará a ser.

No caso dos eventos, estes podem regressar mas há o risco de não existirem empresas para prestar
esse serviço?

A direção da Associação do Turismo de Lisboa (ATL) e a comissão executiva da Entidade Regional do
Turismo já decidiram fazer algo que é importante que é retomar o plano estratégico do turismo para
termos um caminho confiável para seguirmos e não por palpites ou por sensibilidades: em 2020 tinha-se
decidido suspender o plano estratégico porque tinha entrado em vigor em janeiro desse ano e em abril
foi suspenso porque a situação não era coerente com um plano estratégico que tinha sido feito para uma
situação normal e não para uma pandemia. E num contexto de pandemia não faz sentido fazer um plano
estratégico. Nessa altura, decidimos navegar à vista, estávamos atentos e íamos tendo uma resposta
conjuntural e tática à situação que era permitida. Foi o que fizemos até agora e com resultados
positivos. Mas tendo conseguido acompanhar a situação e dar respostas possíveis e adequadas agora
decidimos retomar o plano estratégico. E não se trata apenas de retomá-lo, decidimos também revisitá-
lo para ver quais eram os objetivos, qual era a sua estratégia e forma de implementação para vermos
que alterações são necessárias fazer e que são estruturantes e como devemos adaptá-lo. Vai começar a
ser feito esse trabalho com a Roland Berger que foi a consultora que fez esse plano estratégico. Acredito
que durante o primeiro trimestre vamos ter esse trabalho concluído e aí ficaremos habilitados com um
plano que já incorpora as alterações que entretanto existiram. Essa é a nossa forma de trabalhar. Temos
que ter sempre linhas de rumo, caso contrário estamos sempre dependentes de cada momento. Vamos
apostar em 2022 nos nossos objetivos intermédios para chegarmos em 2026, ou seja, dois anos mais
tarde do que tínhamos inicialmente previsto, com os objetivos do plano estratégico cumprido. No fundo
é dizer que estes últimos dois anos não existiram. Já em relação às empresas que prestam serviços a
esses setores não sabemos como é que elas se aguentam. O que tenho ouvido é que a resposta de
apoio às empresas ainda não é a adequada para conseguirmos manter esse tecido empresarial.

Dizem que há falta de apoios e quando estes existem chegam tarde...

Não podemos correr o risco de começar do zero porque o turismo vive de um tecido empresarial
multifacetado e normalmente de pequena dimensão, mas é isso que faz a riqueza do destino e garante a
experiência do turista. E o prestígio que temos em termos de qualidade de alguns desses serviços. Não
nos podemos esquecer que, muitos dos programas acabaram, como é o caso do layoff e das
moratórias bancárias, e já foram esgotadas as reservas das empresas. Como é agora? As empresas já
estão completamente descapitalizadas, estão endividadas e estão novamente sem clientes. Como é que
isso se aguenta mais algum tempo?

A Web Summit deu algum fôlego?

Há sempre pessoas que vêm. Os números de participantes foram inferiores à edição presencial anterior
que tinha sido em 2019, mas ainda estamos à espera do relatório final da organização para nos dar essa
informação, no entanto, os dados preliminares indicam que terão existido cerca de 40 mil visitantes.
Ainda assim, contribuiu de alguma forma para que novembro fosse melhor do que o mês de novembro
anterior. Mas a aposta e o investimento que se faz no Web Summit não é só por causa do retorno
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imediato que dá - também importa as despesas nos hotéis e restaurantes - mas é considerado pelo
Estado como estratégico para o desenvolvimento do empreendedorismo. Não se trata apenas de um
evento turístico, embora isso seja relevante.

Em relação ao plano estratégico há uma aposta para toda a região e não apenas para a cidade de
Lisboa?

A visão territorial que este plano estratégico trouxe é importante para a sustentabilidade do
desenvolvimento turístico. Não é possível desenvolver o turismo e apostar na sua sustentabilidade se
não tivermos uma escala ao nível da área metropolitana. E, como tal, dentro do território identificámos
alguns polos, como Cascais, Sintra, Arrábida, Mafra, Ericeira. Depois há produtos que são transversais e
comuns a todos, como é a questão cultural, o shopping, a gastronomia que são transversais a toda a
região, a todos os polos e a todos os produtos. E tudo isso conjugado com uma identificação de
produtos. Os short break não precisam de ser necessariamente só na cidade de Lisboa porque são
pequenas estadias e estamos a falar de uma área metropolitana que em termos de dimensão não
apresenta grandes distâncias. E o short break não só assumiu uma importância maior, como foi aquele
que mais se desenvolveu nos últimos anos. É um produto qualificado, dá bom retorno económico e os
clientes são aqueles que interessam. Mas isso tem de ser conciliado com mercados que estavam
identificados - agora vamos ter de olhar para eles outra vez - mas na altura, fizemos uma análise em
que os mercados principais seriam os europeus, porque era o cliente base do short break e são as
classes médias europeias com mais poder de compra, com mais conhecimento e, como tal, é um cliente
que nos interessa manter. Mais o Brasil e os Estados Unidos. Em relação a novos mercados, na altura,
não colocámos o turismo de grupo e, por isso, não íamos muito para o mercado chinês. Mas, por
exemplo, o mercado sul coreano ou o mercado japonês, sim, mas depois tínhamos uma vasta
possibilidade que continua a existir nos mercados do Médio Oriente e de toda aquela zona. Isso era a
estratégia que tínhamos numa perspetiva de sustentabilidade e ligado ao tipo de produto e ao tipo de
segmento que privilegiámos: famílias. Mas para que isso possa ter sucesso temos de ter em conta a
questão da acessibilidade e da mobilidade interna. Claro que se tenho uma escala da área metropolitana
tenho de poder de ir de uma forma fácil, adequada e cómoda de umas zonas para outras. O turista pode
estar a dormir no Seixal e vir a Lisboa, por exemplo. E depois temos a questão aeroportuária que tem
sido reforçada nos debates por causa das alterações climáticas e das questões ambientais e da forma
como esta se insere face às estratégias europeias de substituição por outros meios, nomeadamente o
ferroviário. O que acontece é que sentimos pouco que Portugal tenha demonstrado a sua diferença em
relação a outros países. Por exemplo, é possível substituir as viagens de avião pelas viagens de comboio,
isso é ótimo, mas simplesmente o que sabemos é que isso só é possível até 700 quilómetros de
distância. Ora 700 quilómetros a partir de Lisboa só dá para Madrid, país Basco, nem sequer dá para
Barcelona que são 1200 quilómetros. Como é que assim podemos aceder aos mercados europeus? É
muito diferente para um destino que seja mais próximo do centro da Europa do que um periférico.

E depois não temos linhas de alta velocidade...

Além desses erros que se cometeram. Já podíamos ter feito alguma coisa porque estamos isolados. Mas
sabemos que isso é uma prioridade do Governo e que são investimentos a longo prazo. Mas se nunca
mais começarem nunca mais se concluem.

É como o caso do aeroporto...

Aí é outra situação. Não compreendo como é que tivemos seis anos deste Governo e este ministro das
Infraestruturas - apesar de não ter tido sempre essa pasta, fazia parte do Governo - e nunca se ouviu
uma palavra sobre esta questão. Dá ideia que deixou de ser prioritária e isso é uma visão amputada
porque não tem em conta a nossa localização e, numa altura, em que se aposta tudo na TAP.

E como vê a solução para a TAP?

Agora chegámos a um determinado ponto. Foi aprovado um determinado plano. Espero que seja
cumprido e que tenha sucesso. O que significa que o nosso aeroporto vai ter uma parte utilizada para o
hub da TAP - não vou discutir se isso tem vantagens ou não - uma parte para o turismo e uma parte
para os residentes permanentes ou temporários , como os nómadas digitais, os expatriados, etc. Mas
para dar uma resposta a estes segmentos todos, este aeroporto tem limitações, aliás tem bastantes
limitações. Não vai conseguir desenvolver o hub da TAP, responder ao turismo e aos expatriados porque
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há limitação de espaço.

O aeroporto do Portela vai sendo alvo de algumas obras de expansão...

Mas tivemos seis anos em que não só não foi feito o aeroporto, como ainda não se decidiu a
localização. Dizem que construir um aeroporto demora três a quatro anos. Então isso significa que já
podíamos ter feito um aeroporto e meio.

É o tal desporto nacional que tem referido...

Será sempre um desporto nacional, um passatempo em discutirmos onde é que vai ser e qual é a
melhor solução. Essa discussão nunca vai acabar, nem nunca vai haver um consenso total, portanto tem
de se decidir.

A última palavra terá de ser do Governo...

O Governo e as instituições democráticas têm de se decidir. Claro que o Governo em primeira linha, mas
também o Presidente da República tem de dar o seu aval e a Assembleia da República pode ter uma
intervenção, mas tem de se decidir. E quem toma a decisão é o Governo e dentro do Governo é que
tem essa área, mas a verdade é que vimos que toda a prioridade foi dada à TAP - não estou a dizer bem
ou mal - foi dada prioridade à ferrovia, mas em relação ao aeroporto foi chutado para canto.

E com a retoma em pleno do turismo regressam os problemas de constrangimento da Portela...

Voltam porque aquela infraestrutura é como termos um carro utilitário e queremos pôr uma turma de
estudantes. Não conseguem caber todos. Mas aí há consenso que não chega para tudo. E, por isso, a
Comissão Europeia impôs a condição de ceder slots, foi a única sombra que impediu o maior brilharete
desse plano. E porque é que é preciso ceder 18 slots? Porque os slots não chegam para a procura,
porque se chegassem esse problema não existia. Agora vai ser lançado um novo concurso para fazer
um estudo sobre a avaliação ambiental, mas qualquer que seja a solução vai haver sempre entraves.
Imagine que a solução escolhida é Alcochete e que até é longe para as necessidades mas acredito que
seja resolúvel com ligações que se se podem fazer. Nesse caso vai ter de se fazer um novo estudo de
impacto ambiental. E vão aparecer em cima da mesa os dois mil sobreiros que são precisos abater, o
maior lençol freático que passa por debaixo dessa zonas, as populações que possam estar ao pé,
nomeadamente o município de Benavente, contra. E mesmo a solução Montijo, em que a autarquia disse
que sim, agora pode dizer que não. Ou seja, é um processo interminável.

E com as eleições autárquicas houve mudanças nas câmaras...

Mas aí o Governo tem responsabilidades porque esteve seis anos sem decidir e o PSD também teve
responsabilidades porque deixou que houvesse esse veto, o que é uma coisa absurda. Tenho o maior
respeito pelos municípios - aliás até como presidente da Entidade Regional fui eleito pelos municípios -
mas não faz sentido que para um investimento nacional haja um município que se possa opor. Isso é
absurdo. E porque é que existe? Porque num determinado momento, o PS propôs uma lei nesse sentido
que foi aprovada e quando foi preciso alterá-la, o PSD não aceitou. Portanto, Rui Rio tem uma quota
parte forte da responsabilidade de não termos uma solução.

E é um tema esquecido nos debates para as eleições legislativas...

Mas isso devia ser falado e esperemos que até dia 30 se perceba qual é a posição atual do PS e do PSD
em relação ao futuro novo aeroporto, julgo que a dos outros se manterá. Sabemos que o PCP é contra
a solução do Montijo, o Bloco de Esquerda e o PAN também. Mas se houver outra localização também
vão aparecer argumentos contra.

E voltamos a um novo impasse...

Sim e depois dizemos que a TAP não tem condições para crescer. As outras companhias querem trazer
turistas para Lisboa e não podem. E não nos podemos esquecer que os turistas não vêm só para Lisboa
porque o aeroporto da Lisboa não serve apenas para a região de Lisboa. As pessoas que vão para o
centro, ilhas e Alentejo também utilizam esta infraestrutura, assim como de voos de ligação.
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Surpreende-me que este tema não esteja agora a ser debatido nas eleições legislativas porque foi
discutido nas eleições autárquicas. O que é espantoso é que os partidos tenham colocado este assunto
na ordem do dia na autárquicas quando não são os autarcas que têm o poder de decidir. E agora
ninguém fala nisso.

Tem dito que o turismo tem sido usado como bode expiatório para os preços das casas. Mas é certo
que as reduções não foram assim tão significativas….

Não sei se os preços desceram. Não quero ser demagogo a dizer que houve dois anos e ao fim desse
período o problema está resolvido. O grande dilema que existe é se queremos uma cidade valorizada ou
desvalorizada. Se for desvalorizada tudo fica mais barato, mas também fica a cair e com problemas
sociais. Já tivemos isso em Lisboa, onde havia uma degradação mas também era barata. Mas se tudo
valoriza como é que os residentes conseguem acompanhar essa valorização? O nível de vida não
consegue acompanhar essas valorizações. Se eliminarmos o turismo então o que vamos ter é menos
riqueza, vamos desvalorizar e voltamos à mesma situação: vai tudo ficar mais barato, mas mais pobre
e inseguro. Retirar o turismo não é a melhor opção porque traz riqueza: 15 mil milhões de euros por ano
para a região de Lisboa, trazia 40% do emprego para a cidade de Lisboa, 27% do PIB na cidade de
Lisboa e 20% na região. Agora não sabemos porque não temos esses números atualizados. Mas se
eliminarmos o turismo ficam 200 mil pessoas sem emprego, sem 27% do PIB e sem 15 mil milhões por
ano e ficamos sem dinheiro para fazer e recuperar a habitação. O que é preciso não é retirar uma
atividade que dá riqueza mas ter políticas de habitação e é por isso que as câmaras precisam de
continuar a apostar nessas políticas. E basta ver quanto é que a câmara de Lisboa recebia de IMT antes
do boom turístico e quanto é que recebeu durante o boom e essa diferença são 200 e tal milhões por
ano. Se houver uma parte da alocação dessa verba para resolver os problemas da habitação,
continuamos a ter riqueza e a tentar dar resposta às necessidades. Porque essas necessidades não de
agora, são um problema endémico, durante a I República já era um problema gravíssimo em Lisboa, nos
anos 40, 50, 60,70, 80 também e aí não havia turismo. O mais fácil é passar as culpas e dizer que há
turismo a mais. Também não aceito que o peso do alojamento local ultrapasse os 25%, tem de haver
um equilíbrio. Se for 25% pode dar uma dinâmica mas não ocupa o bairro inteiro. Isso depende da
câmara. Não se pode chegar e dizer que é tudo proibido como aconteceu com o alojamento local.
Porque é que tudo tem de ser proibido se há zonas em que não existe alojamento local e onde se,
eventualmente, existisse poderia ser um fator de desenvolvimento e de reabilitação? Isso são medidas
cegas.
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