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O presidente da Associação de Turismo do Algarve afirma em
declarações à CNN Portugal que é possível realojar qualquer
turista que tenha sido afetado pelo incêndio
João Fernandes não acredita que o caso prejudique a procura hoteleira nas próximas
semanas e descreve o que aconteceu como um incidente isolado

O presidente da Associação de Turismo do Algarve afirma em declarações à CNN Portugal que é possível
realojar qualquer turista que tenha sido afetado pelo incêndio, João Fernandes não acredita que o caso
prejudique a procura hoteleira nas próximas semanas e descreve o que aconteceu como um incidente
isolado. Não é um incidente claramente isolado repara nos portugueses conhecem bem o Algarve é
sempre bem a este território como um destino , seguro, passam cá férias há muitos anos que os do ano
até fora do do Pico da procura e e felizmente, o território garante a esse aspeto agora, naturalmente,
ninguém está é totalmente livre de que pontualmente haja um outro fenómeno que se lamenta. Jacques
corrigirmos agora as forças de segurança, naturalmente, foram sobre sobre a origem das aqui um
período entre 21 e o final de Fevereiro. Em que há férias escolares também não permite e, portanto,
está perspetivado uma boa procura também por esse período não só para golfistas, mas aqui
especialmente para quem tem filhos a cargo das famílias e e, portanto, este incidente não não marcará
obviamente essa essa vontade e teremos certamente uma é uma atividade acrescida que vai bem
precisamos os não há qualquer dificuldade em realojar, porque estamos em época baixa ainda assim e a
proteção civil tem até pelo pelo histórico nos últimos 2 anos. Sempre um unidades hoteleiras de reserva,
inclusive, propósito da pandemia e não há qualquer dificuldade em realojar pessoas.
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O ataque a um bar em Vilamoura no Algarve causou um incêndio
de grandes proporções e dois feridos
O presidente da Associação de T urismo do Algarve, João Fernandes diz que é possível
realojar qualquer turista que tenha sido afetado pelo incêndio

O presidente da Associação de Turismo do Algarve, João Fernandes diz que é possível realojar qualquer
turista que tenha sido afetado pelo incêndio
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Ataque a bar em Vilamoura
Entrevista com o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes

Entrevista com o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes
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Vazios, à venda, nómadas: o AL à espera que os turistas voltem
Impacto da pandemia no Alojamento Local
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Encapuzados atacam e incendeiam bar em Vilamoura
Apesar da dimensão do fogo não resultaram feridos deste ato de vandalismo.

Dois homens encapuzados atacaram este domingo um bar em Vilamoura, no concelho de Loulé,
regando-o com líquido combustível e incendiando-o, sem que haja feridos a registar, disse fonte da GNR.

O fogo chegou a ter "alguma dimensão", mas "foi controlado pelos bombeiros", depois de, às 18:45, os
dois encapuzados terem incendiado o bar The Funky Dogo, em Vilamoura, localizado no edifício do hotel
Olympus, acrescentou o major Abel Adriano, das Relações Públicas do Comando Territorial de Faro da
GNR.

"Foram dois homens encapuzados que entraram e atacaram o bar, regaram-no com gasolina e puxaram
fogo. O 'staff' e os clientes conseguiram todos sair sem ferimentos", afirmou o oficial da Guarda.

A mesma fonte adiantou que os autores do ataque ao bar "deram-se à fuga", desconhecendo-se a sua
identidade.

"Agora será a Polícia Judiciária a tomar conta do caso e a determinar a motivação", referiu ainda a fonte
da GNR. A PJ, entretanto, já está no local. De acordo com a SIC Notícias, nos últimos houve um rixa no
bar e este ato criminoso poderá tratar-se de um ajuste de contas.

Segundo a página da Proteção Civil, às 20:50, permaneciam no local 50 operacionais, com 20 veículos.

De acordo com o jornal regional Sul Informação, os dois homens, falando inglês, entraram no bar
armados de bastões, mandaram os clientes e funcionários sair, regaram o interior com gasolina e
pegaram fogo ao estabelecimento.
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Encapuzados atacam e incendeiam bar em Vilamoura
O fogo chegou a ter ″alguma dimensão″, mas ″foi controlado pelos bombeiros″. Não
houve registo de feridos.

Dois homens encapuzados atacaram este domingo um bar em Vilamoura, no concelho de Loulé,
regando-o com líquido combustível e incendiando-o, sem que haja feridos a registar, disse fonte da GNR.

O fogo chegou a ter "alguma dimensão", mas "foi controlado pelos bombeiros", depois de, às 18:45, os
dois encapuzados terem incendiado o bar The Funky Dogo, em Vilamoura, localizado no edifício do hotel
Olympus, acrescentou o major Abel Adriano, das Relações Públicas do Comando Territorial de Faro da
GNR.

"Foram dois homens encapuzados que entraram e atacaram o bar, regaram-no com gasolina e puxaram
fogo. O 'staff' e os clientes conseguiram todos sair sem ferimentos", afirmou o oficial da Guarda.

A mesma fonte adiantou que os autores do ataque ao bar "deram-se à fuga", desconhecendo-se a sua
identidade.

"Agora será a Polícia Judiciária a tomar conta do caso e a determinar a motivação", referiu ainda a fonte
da GNR.

Segundo a página da Proteção Civil, às 20:50, permaneciam no local 50 operacionais, com 20 veículos.
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Encapuzados atacam e incendeiam bar em Vilamoura, sem
causar feridos - Renascença
Segundo a página da Proteção Civil, às 20:50, permaneciam no local 50 operacionais, com
20 veículos.

Dois homens encapuzados atacaram hoje um bar em Vilamoura, no concelho de Loulé, regando-o com
líquido combustível e incendiando-o, sem que haja feridos a registar, disse fonte da GNR.

O fogo chegou a ter "alguma dimensão", mas "foi controlado pelos bombeiros", depois de, às 18:45, os
dois encapuzados terem incendiado o bar The Funky Dogo, em Vilamoura, localizado no edifício do hotel
Olympus, acrescentou o major Abel Adriano, das Relações Públicas do Comando Territorial de Faro da
GNR. .

"Foram dois homens encapuzados que entraram e atacaram o bar, regaram-no com gasolina e puxaram
fogo. O "staff" e os clientes conseguiram todos sair sem ferimentos", afirmou o oficial da Guarda.

A mesma fonte adiantou que os autores do ataque ao bar "deram-se à fuga", desconhecendo-se a sua
identidade.

"Agora será a Polícia Judiciária a tomar conta do caso e a determinar a motivação", referiu ainda a fonte
da GNR.

8/38



Segundo a página da Proteção Civil, às 20:50, permaneciam no local 50 operacionais, com 20 veículos.
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Dois projetos junto a lagoa em consulta
Dois projetos desenhados para junto à praia Grande, em Silves, nas proximidades da
lagoa dos Salgados
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Bruxelas segue modelo da Air France para os slots da TAP
Entre as regras definidas para a distribuição, limites nos slots cedidos e prioridades dos
candidatos, há várias semelhanças entre o acordo da T AP e o da Air France, que cedeu
18 slots à Vueling
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O alívio das restrições em Portugal, nomeadamente, o fim da
obrigatoriedade dos viajantes apresentarem um teste à COVID-
19 negativos
O alívio das restrições em Portugal, nomeadamente, o fim da obrigatoriedade dos
viajantes apresentarem um teste à COVID-19 negativos

O alívio das restrições em Portugal, nomeadamente, o fim da obrigatoriedade dos viajantes
apresentarem um teste à COVID-19 negativos
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Estado injeta mais 71M€ na TAP €
A T AP vai receber mais 71,374 milhões € do Estado para compensar os prejuízos
provocados pela Covid-19
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Autarcas e empresários do centro não querem trocar agricultura
e turismo por lítio
A discussão do lítio chegou ao centro do país. Prevalecem os receios de destruição
ambiental e as dúvidas quanto às vantagens económicas. As autarquias não estão
convencidas a interromper uma estratégia virada para a agricultura e turismo
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Herdade do Rocim investe meio milhão de euros no enoturismo
Empresa aguarda licenciamento de um pequeno hotel rural no Alentejo, enquanto
prepara a aquisição de uma quinta no Douro. Vendas cresceram em 2021 para 4,5
milhões, acima de 2019.

A Herdade do Rocim vai investir meio milhão de euros num hotel rural na sua propriedade, situada entre
a Vidigueira e Cuba, no Baixo Alentejo. O projeto prevê a recuperação de uma casa já existente, que
será "ampliada e melhorada", dando origem a um pequeno hotel rural com nove quartos. Em fase de
licenciamento, o objetivo de Pedro Ribeiro é avançar com a obra ainda neste ano, que encara como uma
ferramenta de negócio para o vinho.

"Não sou hoteleiro, encaramos este projeto como uma ferramenta de marketing que nos ajude a
alavancar o negócio do vinho", explica o diretor-geral da Herdade do Rocim, que fechou 2020 com três
milhões de euros de faturação e 2021 com mais de 4,5 milhões, já acima do período pré-pandemia. O
investimento será feito com recurso a capitais próprios e responde às "muitas solicitações" de muitos
dos quatro mil visitantes que a herdade recebe por ano e que manifestavam vontade de aí pernoitar.

"Em 2020, tivemos uma quebra do volume de negócios, sobretudo nos meses mais dramáticos, de
março a maio. Mas em dezembro registámos já o melhor mês de vendas de sempre. E 2021, apesar da
pandemia, já não sentimos qualquer abrandamento", explica o gestor, sublinhando que algumas das
apostas pensadas ainda antes da pandemia começaram a dar resultados, designadamente a
diversificação de mercados, com uma "grande aposta" na moderna distribuição, que "ajudou a
ultrapassar esta fase" mais complicada da covid-19. O que fez aumentar o peso do mercado nacional e
descer o peso das exportações, que passaram de 70 para 60% das vendas totais.

Com 120 hectares na Vidigueira, dos quais 70 de vinha, e duas pequenas propriedades no Douro e em
Lisboa, a Herdade do Rocim assume-se já com uma empresa multiregiões, com uma produção anual de
um milhão de garrafas de vinho. Tem ainda parcerias nos Vinhos Verdes, com a Quinta de Santiago, no
Dão, com o enólogo Márcio Lopes e na Madeira com Ricardo Diogo. O Alentejo representa ainda 95%
dos seus vinhos.
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Mas Pedro Ribeiro assume a vontade de investir "de uma maneira mais sólida" no Douro, com a
aquisição de uma propriedade e a construção de uma adega, algo que, acredita, "poderá acontecer ainda
este ano". Em estudo estão várias hipóteses, razão por que não avança com mais pormenores sobre o
investimento, nem sobre a localização possível. Já no Alentejo, e apesar de só deter 70 hectares de
vinha, o Rocim controla, por via de contratos de arrendamento, mais 30 hectares. E não põe de parte
uma possível aquisição. "Havendo uma boa oportunidade, não o negamos", diz.

Ainda neste ano, a empresa pretende avançar com a abertura de uma loja de vinhos e um wine bar em
Lisboa, numas instalações próprias de que dispõe em Xabregas. O objetivo é que, "se tudo correr como
previsto", o projeto possa vir a evoluir para um espaço de restauração.

Já no que aos vinhos diz respeito, e depois do lançamento, em junho de 2021, do Júpiter, um vinho
"muito especial" vendido a mil euros a garrafas e que teve um "sucesso meteórico" - as 800 garrafas
que foram produzidas esgotaram em apenas três semanas -, a Herdade do Rocim lançou, em
dezembro, o Vinha da Micaela, que resulta da mesma vinha do Júpiter. São duas mil garrafas, com um
preço de venda ao público de 185 euros e "mais de metade" já estão vendidas. "Portugal é muito
conhecido pela sua excelente relação qualidade-preço nos vinhos o que, na minha opinião, é o pior rótulo
que nos podiam pôr, sermos bons e baratos. E, por isso, o Júpiter foi para nós um statement, uma
forma de mostrar que, se fizermos a coisa bem feita, conseguimos vender os nossos vinhos a preços
bastante elevados", refere Pedro Ribeiro, sublinhando que "tem-se feito um trabalho incrível, o
posicionamento dos vinhos portugueses tem crescido imenso, mas ainda há muito trabalho a fazer".

Mais recentemente, a empresa, que espera fechar 2022 com uma faturação de 5,2 milhões de euros,
lançou em Portugal a gama Mariana, até agora exclusivamente disponível nos mercados externos. A
gama inspira-se "num clássico da literatura romântica universal, ao mesmo tempo que "eterniza a
história de amor entre a freira Mariana Alcoforado e o oficial francês Marquês de Chamily". Colocada à
venda a partir dos 7 euros a garrafa, a gama Mariana pretende "democratizar o acesso a esta história de
amor, ajudando a alavancar volume e o crescimento da empresa", sublinha Pedro Ribeiro.
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Procura por autocaravanas em Portugal bate recordes
Vendas de novas e usadas seguem a bom ritmo, mas também o aluguer mostrou sinais de
crescimento com negócios a surgirem também no segmento digital.

A pandemia fez disparar o negócio do autocaravanismo em Portugal. Desde 2013 que a tendência de
venda de unidades novas tem sido de subida, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal
(ACAP). Em 2021, bateu-se o recorde de vendas com 472 veículos, um valor 24,2% acima do
alcançado no ano anterior (380 viaturas) e 66% acima do ano pré-pandemia, quando se registaram 284
vendas. Nos nove anos em que o segmento esteve em crescimento, foram matriculadas 1973
autocaravanas novas.

Já no mercado de usados, logo após o início da pandemia, ocorrido em março de 2020, a procura por
este tipo de veículos no portal OLX registou uma explosão. "Durante a primavera e o verão, a procura
aumentou consideravelmente", refere o OLX, revelando que de abril a julho se verificou um aumento de
400%. "Menos procura em dezembro e maior procura em julho. Além do período de verão, as pessoas
procuraram ao longo do ano formas mais seguras de viajar", conclui. Já em 2021, foi menor o
crescimento na procura por autocaravanas, de abril a julho, ainda que tenha registado mais 150%.

Recurso ao aluguer "O autocaravanismo teve, desde o seu início, um crescimento consistente em todos
os países da Europa. O aparecimento das empresas de aluguer e a pandemia aumentaram o interesse
por este tipo de turismo", afirma Paulo Moz Barbosa, presidente da Associação Autocaravanista de
Portugal (CPA). Ainda assim, ressalva que, devido às restrições impostas pela covid-19, "a prática do
turismo itinerante caiu drasticamente", como de resto as quedas são transversais a todo o setor
turístico.

Sendo difícil contabilizar o impacto estimado pelo autocaravanismo em Portugal, Paulo Moz Barbosa
baseia-se nos "números vindos de Espanha que estimam em cerca de 250 mil autocaravanas a entrar
no nosso país, por ano, que podem movimentar mais de 25 milhões de euros anuais".

Críticas à atual lei Com o expectável levantamento de restrições previsto para breve, o presidente da
CPA espera "um retorno à normalidade com o regresso dos turistas europeus e um abrir de olhos dos
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legisladores portugueses para corrigirem a atual legislação", que considera "inconstitucional".

Em causa estão as limitações ao estacionamento e aparcamento de autocaravanas em quase toda a
orla costeira portuguesa e nas áreas abrangidas pela Rede Natura 2000, uma lei que entrou em vigor em
agosto do ano passado. Fora das áreas protegidas é permitida a pernoita por um período máximo de 48
horas no mesmo município, exceto nos locais expressamente autorizados para o efeito.

Para Paulo Moz Barbosa, "a grande maioria dos locais de apoio existentes e funcionais são fruto do
empenhamento das associações e da visão correta de autarcas". Mas, ainda assim, há desafios para
enfrentar, como explica: "Por um lado, uma política discriminatória em relação ao cidadão
autocaravanista e, por outro, a falta de infraestruturas, produto do fraco investimento neste setor por
parte das entidades oficiais ligadas ao turismo que acordaram tarde e mal para o acolhimento deste
setor". O dirigente da CPA culpa ainda a "atual política do Turismo de Portugal [que] está completamente
desconectada da filosofia e necessidades reais para a prática responsável do autocaravanismo".

O caso de uma plataforma Em 2021, a Yescapa, empresa francesa que dispõe de uma plataforma
intermediária de aluguer de autocaravanas, entre particulares e profissionais, registou um total de 4600
reservas, traduzindo um crescimento de 52,97% face ao ano que antecedeu a pandemia, quando se
verificaram 3007. Já o acréscimo percebido entre 2019 e 2020 foi de 23%, para um total de 3700
reservas.

"Em 2020 tivemos um boom enorme devido à pandemia e ao facto de muitos hotéis estarem
fechados", afirma a country manager da Yescapa Portugal, Maria Liquito. Em 2020, a empresa registou
um volume de negócios de 1,96 milhões de euros, refletindo um ganho de 97% face ao período
homólogo.

Apesar da nova legislação relativa à pernoita para veículos de lazer - que contornou através da
disponibilização gratuita da aplicação Caramaps, artigos no blog e um guia do locatário - a empresa
continua a "constatar um aumento contínuo na procura por esta forma de viajar", afirma Maria Liquito,
realçando que as visitas à plataforma elevaram-se de 200 mil, em 2018, para 700 mil, em 2021.
Atualmente, são cerca de 900 os proprietários portugueses inscritos.

Bons auspícios para 2022 Portugal tem um "enorme potencial no setor do turismo ao ar livre", e mesmo
considerando "as limitações de infraestruturas e a falta de lugares autorizados e equipados para os
veículos de lazer em Portugal", a gestora estima um crescimento de 40% para 2022. "De outra forma, o
aumento poderia ser ainda mais significativo de acordo com o crescimento nos anos anteriores".

"Verificamos um aumento de portugueses a viajar em Portugal", diz a representante da empresa,
acrescentando que "50% das reservas realizadas em 2021 em Portugal foram realizadas por
portugueses, contrariamente aos 60%, em 2018, feitas por estrangeiros".

Alemães, franceses e espanhóis são quem mais visita o país, que se assume como o destino de
preferência na Yescapa. Enquanto os portugueses optam por reservas mais curtas, como fins-de-
semana ou três/quatro dias, os estrangeiros preferem viagens mais longas, em média de duas semanas.
"A maior parte das viagens são em família, casais com um ou dois filhos, de seguida, viagens em casal e,
por último, viagens com amigos, na faixa etária dos 25 aos 45 anos", revela.

A competitividade que se tem registado no setor revela-se positiva para a Yescapa. "De facto, e
principalmente durante a época de verão, existem períodos em que não temos oferta disponível na
plataforma face à procura, pelo que esta competitividade demonstra, de certa forma, o sucesso e
potencial deste setor", explica.

Relativamente às tendências esperadas para este ano, a Yescapa estima "viagens em contacto com a
natureza, nomeadamente visitas a parques naturais e praias fluviais, face às limitações de pernoita de
veículos de lazer na orla costeira portuguesa" - que, em 2021, fizeram com que Portugal deixasse "de
ser o primeiro país visitado por estrangeiros na Yescapa", assumindo Espanha esse lugar.

Ainda assim, "Portugal é sempre um destino bastante procurado a nível europeu, estando sempre no
TOP 10 destinos, pelo que prevemos que muitos turistas estrangeiros se rendam aos encantos de país",
refere Maria Liquito, rematando que, mais do que uma forma de viajar, o autocaravanismo é um "modo
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de vida já adotado por muitos portugueses".

Texto editado por Teresa Costa
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Falta de neve afasta clientes dos hotéis da Serra da Estrela -
Notícias do Centro
A falta de neve na Serra da Estrela tem reduzido a procura nos hotéis daquela região
durante os dias úteis, mas não se está a refletir muito nos fins de semana, disseram à
agência Lusa os responsáveis de algumas unidades hoteleiras. “T emos a certeza de que
se houvesse neve haveria mais procura, mas os fins de semana têm sido bons”, disse à
agência Lusa Carlos Santos, diretor-geral do Hotel Luna na Serra da Estrela, situado em
pleno coração da montanha mais alta de Portugal continental. Normalmente com neve no
mês de fevereiro, a Serra da Estrel

A falta de neve na Serra da Estrela tem reduzido a procura nos hotéis daquela região durante os dias
úteis, mas não se está a refletir muito nos fins de semana, disseram à agência Lusa os responsáveis de
algumas unidades hoteleiras.

“Temos a certeza de que se houvesse neve haveria mais procura, mas os fins de semana têm sido
bons”, disse à agência Lusa Carlos Santos, diretor-geral do Hotel Luna na Serra da Estrela, situado em
pleno coração da montanha mais alta de Portugal continental.

Normalmente com neve no mês de fevereiro, a Serra da Estrela tem estado este ano mais despida e
sem o habitual manto que faz as delícias dos visitantes, mas a natureza, o património, as aldeias
classificadas, a gastronomia e as atrações dos próprios hotéis têm contribuído para chamar visitantes,
com destaque para os fins de semana.

“No nosso caso, a aposta na piscina aquecida tem funcionado muito bem e ajudado a cativar clientes”,
esclareceu Carlos Santos.
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Segundo detalhou, a falta de neve acaba por se refletir mais nos dias de semana, que têm tido uma
ocupação mais baixa do que seria expectável e que se prolonga por menos dias.

“Ao longo da semana andamos com uma ocupação média a rondar os 30%. Se houvesse neve,
provavelmente chegaríamos aos 50 a 60%”, apontou.

No LAM Hotel Serra da Estrela, a procura nos dias de semana também está abaixo do previsto e as
estadas têm sido por um período de tempo mais curto, referiu à agência Lusa o diretor da unidade, José
Belchior.

“A falta de neve mexe sempre com a ocupação dos hotéis deste território. Os fins de semana até nem
têm sido maus, mas há tudo o resto que não existe, designadamente a procura durante a semana ou as
estadas por mais tempo. As pessoas vêm, mas só ficam uma ou duas noites. Se tivéssemos neve,
certamente que ficavam mais tempo”, afirmou.

Na Covilhã, cidade que é uma das principais portas de entrada da Serra da Estrela, o Hotel D. Maria tem
vivido uma realidade semelhante.

“A Serra da Estrela é um destino que se foi reinventando ao longo dos anos e equipado com bons hotéis
e boas condições de acolhimento e isso ajuda-nos a manter índices de procura muito elevados ao fim de
semana”, disse o diretor daquela unidade, Luís Ferreira.

Assumindo que a neve é o grande cartaz de inverno na Serra, este responsável também destacou que a
montanha é “mais do que isso” e que os turistas querem cada vez mais descobrir o outro lado da
montanha, bem como as ofertas relacionadas com o lazer e bem-estar, o que tem contribuído para os
resultados “satisfatórios” desta unidade que, ao sábado e domingo, tem tido registado uma ocupação na
ordem dos 90%.

A diferença surge essencialmente durante a semana, quando a procura desce para os 35 a 50%, número
que, caso houvesse neve, poderia andar nos 60 a 70%.

Do outro lado da montanha, no Hotel Eurosol Seia Camelo, a situação repete-se. Os fins de semana
“têm estado bons”, mas os outros dias são “mais tímidos”, pelo que se espera que a neve volte a cair,
sobretudo para corresponder às expectativas dos clientes.

“Aqui a neve é sempre um fator que faz a diferença. Já sabemos que, sempre que neva, os telefones
tocam mais freneticamente”, explicou o diretor daquela unidade, Miguel Camelo.

Por seu turno, no grupo Natura IMB Hotels, que integra o H2otel (Unhais da Serra), o Puralã e o Sport
Hotel (Covilhã) e o Lusitânia (Guarda), a falta de neve não se tem refletido nas reservas, dado que
aquelas unidades há já muito tempo que apostam “na diferenciação da oferta”, vincou Luís Veiga,
administrador do grupo.

25/38



TSF ONLINE

12/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 40244

� Vídeo: Turismo. ″Temos expectativas de recuperação rápida
este ano″
Pedro Capitão, CEO de Hospitality da Sonae Capital, é o entrevistado da T SF e do
Dinheiro Vivo nesta edição de ″A Vida do Dinheiro″.

O novo hotel Sonae abriu segunda-feira. Tem muitas reservas?

Não temos ainda muitas, estamos a constituir a carteira, porque só abrimos há dias e, em simultâneo,
estamos a viver estes dois meses de quase ausência de movimento devido à Covid. É um período
particular. Ainda assim, temos expectativas de recuperação relativamente rápida após estes meses, e
em função das metas definidas para o ano, com a recuperação de 70% do tráfego aéreo em relação ao
de 2019.

No primeiro ano de pandemia, a faturação do grupo caiu 60%. Como foi o último ano?

Fizemos 15,5 milhões de euros de volume de negócios, mais 40% do que em 2020 - mas é pouco. Foi
mais procura nacional e conseguimos, nas cidades, no Porto, ter uma operação relativamente estável.

E para este ano prevê já alguma recuperação? O anunciado alívio às restrições para quem chega a
Portugal ajuda?

Estou convencido de que sim. Tudo o que não complique - há sempre incerteza sobre exigências nos
aeroportos, etc. - contribuirá para aumentar tráfego.

E qual é a vossa expectativa para este ano?

Tendo em conta as perspetivas, prevemos recuperar 70% do tráfego de 2019 neste ano. Em 2021
ficámos nos 50%, por isso é um crescimento interessante, que já dará para uma rentabilidade positiva.

Sendo hotéis de cidade, os clientes são sobretudo estrangeiros, mas em pandemia conquistou turistas
portugueses?
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Por norma, dois terços dos turistas do país são internacionais e o grupo não foge a isso. Nas cidades até
talvez seja mais intenso: no Porto, a nossa experiência anda pelos 85%. Mas é verdade que o turismo
nacional compensou parte da quebra nestes dois anos - o internacional está a um terço do que era e o
nacional nos 80%, por isso ajudou. Estamos de forma positiva dependentes do mercado europeu.

No ano passado, o grupo apontava a recuperação a níveis de 2019 para 2024 e tinha planeado
aberturas, prevendo chegar a 12 hotéis em Portugal. Esta nova vaga que veio no outono teve efeitos
nos investimentos e calendário?

Não, por um conjunto de coincidências: por um lado, tivemos parte da operação fechada no ano
passado e estamos agora em abertura faseada, incluindo dois novos hotéis - Editory, em Lisboa, e
Boulevard, no Porto - até abril; as operações sazonais voltam entre abril e junho; por isso o impacto no
primeiro trimestre não foi brutal e nem na renovação prevista em Troia houve necessidade de alterar
objetivos. Espero que não venha a ser. Hoje a nossa carteira de reservas estará no dobro do que
tínhamos por esta altura no ano passado e isso é um sinal positivo de crescimento relevante.

Que permite ser mais otimista na recuperação?

Isso não. Baseando-me nos estudos de tráfego, a recuperação será em 2023/2024, como o plano para
reativar o turismo. Poderemos - e certamente vamos - ter uma recuperação diferente nos negócios e no
lazer, nas cidades e no sol e praia, mas o efeito combinado será para 2024.

E tiveram dificuldades no recrutamento para os novos hotéis?

A falta de mão-de-obra é uma realidade dos últimos três ou quatro anos, que vimos sentindo com
intensidade e todos os anos, até porque temos equipas sazonais. Mas conseguimos a equipa do
Riverside nos timings planeados. O mercado está mais esticado, é mais difícil recrutar, há pressão nos
custos...

Tiveram de pagar mais? Dentro do que tínhamos previsto - mercado por mercado, Lisboa é uma cidade
mais cara, mas ficou no orçamento. E é positivo termos conseguido fazê-lo dentro do prazo. E
precisamos ainda de recrutar 300 pessoas neste ano.

Trezentas pessoas a mais?

Sim, posições definitivas para novas aberturas, para reconstituir equipas nas que vamos reabrir, e
posições sazonais, em Troia e no Algarve.

E estão a fazer algum esforço especial para atrair pessoas?

O fator remuneração, certamente, conta, mas também a formação e antecipar a contratação. Depois,
há aspetos de remuneração emocional que nos preocupam e temos de trabalhar sobre essas realidades.

Portugal continua a ser o centro da aposta do grupo?

Exclusivamente mercado nacional. Temos sete unidades, três em 'pipeline', no Porto e Algarve, e a
ambição de mais duas até 2026, sempre a criar massa crítica em Portugal.

Temos um PRR para aplicar e um volume generoso de fundos europeus que são uma oportunidade. Mas
a inflação e o fim dos apoios geram receios para países com uma dívida enorme, como a nossa. Em que
é que temos de focar-nos agora que a maioria absoluta trouxe nova estabilidade?

A inflação é, de facto, um risco, sobretudo pelo impacto no custo do financiamento do Estado e na meta
incontornável de médio prazo da redução de dívida pública para um patamar confortável, abaixo dos
100% do PIB. Mas também há as empresas. Nos últimos dois anos, particularmente neste setor, pelos
défices de exploração, gerou-se mais dívida e a situação para quem já vivia dificuldades complica-se com
aumento do custo do financiamento. Tendo em conta a estabilidade, devemos perseguir de forma séria
o objetivo de reduzir dívida. Sabemos que há temas de aumento do rendimento disponível e estamos
todos de acordo que são necessários, mas temos de temperar com a produtividade. Esse aspeto é
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relevante: que estas duas realidades joguem. O país tem de ter mais competitividade e crescer acima da
média europeia - nos últimos anos, divergimos no crescimento e a produtividade do país reduziu-se em
relação à média. Com estas linhas, não é possível. Há muitas frentes onde temos de trabalhar e a tarefa
é complexa para estes quatro anos.

Com a bazuca à porta e os fundos para a nova geração digital, a Sonae envolveu-se num consórcio
europeu com 47 parceiros de 15 países para criar laboratórios de sustentabilidade. Um projeto avaliado
em 25 milhões e que pode transformar a sede da Maia num laboratório de inovação. Como pode este
projeto ajudar a área de hotelaria do grupo?

Temos uma visão da necessidade de digitalizar a experiência do cliente, sem tirar o fator humano, que é
crucial na hotelaria para uma boa experiência; por outro lado, há que trabalhar na eficiência de processos
de backoffice, de suporte. Temos trabalhado e identificado oportunidades de melhoria para sermos mais
eficientes e um projeto com 2 a 3 milhões para desenvolver nos próximos dois anos nesse âmbito.

O PRR aposta muito na ferrovia. É fundamental para o país desenvolver-se e captar mais turistas?

A ferrovia nunca conseguirá competir com o avião na longa distância. Eu gosto de usar o comboio no
Porto-Lisboa, faço-o com frequência, mas poderemos talvez ir até Madrid, fazer as ligações a Espanha,
não mais. Mas há objetivos interessantes de transição climática, a eletrificação da rede contribui para
isso e traz integração do ponto de vista logístico, ligação a infraestruturas portuárias e aeroportuárias...
tudo isso me parece mais benéfico.

O grupo está a apostar na transição energética, por exemplo, com autogeração?

Temos projetos em curso e tudo o que envolva redução da fatura energética é para nós uma prioridade.
O custo da energia é hoje três ou quatro vezes maior do que há seis meses e isto é incomportável para
a sustentabilidade a longo prazo. E não se vê tendências capazes de o voltar a baixar. A única forma de
compensar é apostar na eficiência energética: substituição de equipamentos, instalação de painéis
fotovoltaicos, etc. Estamos a avaliar a transformação ativo a ativo. Naturalmente, ativos mais pequenos
não serão tão problemáticos, mas um Porto Palácio ou Troia, sim.

Teme que a TAP, mais pequena e mais magra, possa prejudicar-nos enquanto destino turístico?

Espero que não... É uma boa pergunta. A TAP tem uma quota de mercado significativa em Lisboa, em
torno dos 50%, e de 20% no Porto (com redução a metade na pandemia, mas que pode ser
circunstancial), de 30% na Madeira, mas no Algarve tem 6%... Por outro lado, 60% dos passageiros da
TAP passam, mas não ficam em Lisboa, por isso o impacto poderá ser limitado. O ativo interessante da
TAP que toda a gente cobiça são os slots.

Que vão reduzir-se...

Exato, mas creio que qualquer companhia quererá ocupar esse lugar.

Será então pior para a TAP do que para o turismo?

Provavelmente.

E o atraso na decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa?

Estes dois anos ajudaram a comprar tempo, na medida em que o aeroporto tinha 30 milhões de
passageiros em 2019 e passou a 9 milhões em 2020, mas três ou quatro anos ganhos não chegarão
para desenvolver um projeto desta dimensão, com a agravante de não ter sequer a decisão tomada.
Repare, eu trabalho no setor desde 2014, ou pelo menos, com responsabilidade a nível de liderança do
ponto de vista de hospitality, e em todas as circunstâncias em que tenho contacto com a comunicação
social me fazem essa pergunta. Nós sublinhamos sempre a importância (do projeto) e ainda não se
tomou uma decisão e eu sou um recém-chegado ao setor. Ouvi, creio, o ano passado, na conferência
do turismo português, que é uma decisão provavelmente adiada há cerca de 30 anos e o dramático é
não tomarmos esta decisão.
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Os destinos de praia têm conseguido captar turistas domésticos, além dos estrangeiros, mas os de
cidade sofreram especialmente com a pandemia - e mantêm-se muitas restrições nas discotecas, na
oferta cultural, nos eventos... Devíamos aliviar restrições e investir na cultura para captar mais turistas,
até nacionais?

Sim, naturalmente. Hoje a exigência já se encurtou para entrar num hotel, mas em função do que
vemos nestes dois meses na pandemia - menos gravidade e internamentos, apesar da explosão de
casos - todos os especialistas o apontam. Devia apostar-se na cultura e particularmente para clientes
nacionais.

Os níveis de turismo deste ano vão obrigar a manter apoios?

Há apoios que já não fazem sentido - o layoff terminou em setembro e se as operações estiverem em
continuidade não fará sentido. Preocupa-me, porém, o tema da capitalização. Em função do
endividamento pré-pandemia, agravado nestes dois anos, com o fim de moratórias e provavelmente
mais dois de arranque até gerar cash flow positivo nas operações, torna-se importante alguma atenção
a esse nível.

Tem-se debatido por estes dias a ideia de testar a semana de quatro dias de trabalho. Faz sentido ter
este debate em Portugal, quando temos uma crónica falta de pessoas - que tende a piorar com a crise
demográfica?

O timing é totalmente errado. Acredito que seja uma tendência de médio-longo prazo, todos queremos
trabalhar menos. Mas a combinação de menos tempo e mesma recuperação criará uma pressão no
custo salarial que se adiciona ao crescimento do SMN e do salário médio para as empresas... Quando
faltam 15 mil pessoas na hotelaria, 70 mil na construção, etc. e temos este aspeto demográfico, não sei
onde vamos buscar as pessoas necessárias se se reduzir em 20% o trabalho.

Seria melhor que procurássemos formas de dar impulso ao crescimento e à produtividade?

Claro! Com menos impostos para as empresas, criando condições de investimento e inovação, subindo
o rendimento disponível das famílias e gerando condições de competitividade para indústrias. E é muito
relevante a incorporação de valor nacional no investimento que se vai fazer no PRR. Porque comprar
painéis fora para vender dentro, só isso não faz sentido. O PRR pode ser uma grande oportunidade; que
não seja uma oportunidade perdida.

E pode o PRR dificultar mais esta questão dos recursos humanos, aumentando a competição

Admito que sim. O país tem excelentes condições para atrair talento e mão-de-obra mais ou menos
qualificada... não sei porque não abrimos as fronteiras. Somos um país e um povo aberto ao mundo e
não vejo dificuldades nisso.

Qual é para si a prioridade absoluta para recuperar Portugal?

A meta de médio e longo prazo de redução da dívida pública. É a ameaça permanente que teremos sem
um ritmo de crescimento sustentado acima da média europeia, em torno de 3% a 5%, recuperando os
níveis pré-pandemia. Vemos países da dimensão do nosso a crescer de forma muito mais significativa. A
prioridade é crescer e garantir a sustentabilidade das finanças públicas para não deixar uma herança
desagradável às gerações futuras.

E o maior risco que se enfrenta?

O custo do financiamento. E também há riscos geoestratégicos, com a guerra de palavras sobre Ucrânia
e o conflito NATO-Rússia a ameaçar o próprio modo de vida atual. Depois, há o risco energético:
estamos a forçar a luta contra as alterações climáticas e é um desígnio que temos no médio prazo, mas
os efeitos no curto prazo preocupam-me.

Seria importante apostar por exemplo no lítio com a mais-valia de o transformar aqui, além de explorar?

A fazer-se a exploração, pelo menos que se incorpore o mais possível o valor nacional. É preciso criar
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valor dentro de portas e ter elevada exposição a exportações. Só assim se consegue criar riqueza.
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Restrições arrefecem viagens dos europeus, mas perspectivas
para o verão são animadoras
O jornal da indústria do Turismo

As restrições devido à variante Ómicron desencorajaram os europeus a viajar, mas as perspectivas para
o próximo verão são promissoras. De acordo com os dados mais recentes da European Travel
Commission (ETC), publicados no “Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel – Wave
10”, a intenção de viajar dos europeus (61%) diminui em comparação com a primavera e o verão de
2021, mas permanece mais forte do que há um ano (54%), demonstrando maior resiliência contra
novas variantes da COVID-19.

A análise revela que os europeus pretendem passar mais tempo em férias e gastar mais, embora
reconheça que, devido à interrupção provocada pela variante Ómicron no sentimento de viagens na
Europa, os europeus estão, mais uma vez, a lutar contra a incerteza quando se trata de viajar.

O relatório refere que “as políticas fragmentadas em toda a Europa em relação ao período de validade do
certificado COVID Digital da UE para uso nacional também prejudicaram o seu papel como ferramenta
para facilitar as viagens (redução de 11% em relação a setembro de 2021)”. Além disso, um número
crescente de europeus acredita que protocolos de saúde rigorosos nos destinos “têm um efeito negativo
direto em suas experiências de viagem”.

Como resultado, os europeus estão a evitar fazer planos e reservas concretos, estimando-se que a
“hesitação sobre quando viajar aumentou de 11%, em setembro de 2021, para 21%, em dezembro. Já
36% dos viajantes planeiam embarcar em férias em maio ou junho de 2022, e apenas 17% reservaram
já totalmente a sua próxima viagem.

Sinais de otimismo para férias de início de verão e viagens de negóciosNo entanto, a ETC salienta que
mais de metade (61%) dos europeus continua otimista sobre viajar a possibilidade de viajar até junho de
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2022, demonstrando uma “resiliência contínua apesar da interrupção causada pela Ómicron”. As viagens
intra-europeias continuam a ser a escolha preferida para 50% dos viajantes.

A intenção de ficar mais tempo e gastar mais no destino escolhido é outra tendência positiva entre os
viajantes ouvidos, relacionando-se este aspeto “com um desejo crescente de viagens no início do
verão”, diz a ETC. A preferência por viagens de mais de 10 noites aumenta 38% em relação à análise
anterior, enquanto a parcela de viajantes que planeia gastar mais de 2.000 euros cresce 31%,
especificamente entre aqueles com planos de viagem em maio ou junho de 2022.

As viagens de lazer continuam a ser a principal escolha para 63% dos europeus “prontos para viajar”. Ao
mesmo tempo, as viagens de negócios também estão a mostrar sinais de melhora pela primeira vez
desde o outono de 2020. Nos próximos meses, frisa a entidade presidida por Luís Araújo (também
presidente do Turismo de Portugal), 15% dos entrevistados esperam viajar em negócios ou participar
em eventos e conferências.

Reservas de última hora à medida que viajantes procuram maior flexibilidadeA curto e médio prazo, os
europeus expressaram o desejo de ver um equilíbrio saudável entre as medidas de proteção contra a
COVID-19 e a capacidade de se divertir enquanto viajam. As medidas de quarentena continuam a ser
uma grande preocupação para viajar pela Europa (18%), seguidas pelo aumento dos casos de COVID-
19 no destino (15%) e possíveis mudanças nas restrições de viagem (14%).

Para realizar os planos de viagem de inverno e primavera, os europeus contam com vacinação (14%),
políticas de cancelamento flexíveis (11%), eficácia dos destinos na gestão da COVID-19 (10%) e
restrições totalmente levantadas (9%) como principais condutores para viajar.

Outras das conclusões a que chega esta atualização do relatório da ETC é que, embora os europeus
estejam ansiosos p viajar, “estão a atrasar o processo de reserva na esperança de desfrutar de mais
liberdade e mobilidade”. Assim, prolonga-se o planeamento da viagem e alarga-se a janela de reservas:
4 em cada 10 escolheram o destino, mas ainda não efetuaram qualquer reserva, enquanto apenas 19%
reservaram parcialmente transporte ou alojamento para a próxima viagem.
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Reportagem que questiona o mistério que envolve três turistas
estrangeiros que desapareceram nos últimos dez meses na
Madeira
Reportagem que questiona o mistério que envolve três turistas estrangeiros que
desapareceram nos últimos dez meses na Madeira

Reportagem que questiona o mistério que envolve três turistas estrangeiros que desapareceram nos
últimos dez meses na Madeira
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TAP perde metade da capacidade
A partir de março e até ao final de outubro – período conhecido como ‘verão IAT A’ –, a
T AP vai ver reduzida para metade a sua capacidade no aeroporto Humberto Delgado, em
Lisboa. Esta é uma das exigências em troca da ajuda financeira
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Pedro Capitão “Vamos precisar de recrutar 300 pessoas neste
ano”
CEO da área de hotéis da Sonae está otimista sobre o hotel que acaba de inaugurar em
Santa Apolónia. Prevê recuperação para 2024 e pede atenção à dívida – pública e privada
– para não comprometer o país, que tem de crescer
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Sindicatos da TAP falam em “pressões” e “ameaças” em vésperas
de processo negocial
Para Paulo Duarte, secretário-geral do Sindicato dos T rabalhadores da Aviação e
Aeroportos (Sitava, ligado ao pessoal de terra), o facto de a Comissão Europeia afirmar
que os novos acordos de empresa têm de garantir um corte de custos ou a T AP tomará a
decisão de remeter para a lei geral do trabalho, vista como “menos restritiva”, equivale a
“ameaças, chantagens e pressão”
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