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Portugal no topo 
dos países onde vão 
abrir mais hotéis 
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Para o concelho do Porto estão previstos sete hotéis de quatro ou mais estrelas e 1.1 de categorias inferiores 
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Concelhos com 
novos projetos 
Entraram, no primeiro 
semestre deste ano, pro-
cessos de licenciamento 
para empreendimentos 
turísticos em 95 conce-
lhos do país. 

838 
Registos acumulados 
desde 2017 
Entre 2017 e setembro 
de 2019, contabiliza-
ram-se 808 novos regis-
tos de empreendimen-
tos turísticos. Destes, 
159 entraram no registo 
nacional só este ano. 

Há 18 investimentos 
em carteira para 
o Porto e 13 para 
Lisboa. Vila Nova 
de Gaia vai ter a 
maior obra do país 

Sónia Santos Pereira 
sonia.s.pereira@clinheirovivo.pt 

INVESTIMENTO  O interesse dos in-
vestidores hoteleiros por Portugal 
não esmorece e os números do se-
tor sustentam o racional do negó-
cio - o país prevê receber até ao fi-
nal do ano 27 milhões de turistas 
e registar receitas de 17 mil mi-
lhões de euros. Alavancados de 
certo nesta conjuntura, entraram 
166 novos projetos turísticos em 
licenciamento nos primeiros seis 
meses do ano, um incremento de 
23% face ao mesmo período de 
2018, segundo dados compilados 
pela Confidencial Imobiliário 
(CI). Esta carteira reforça a oferta 
acumulada que, até ao final de se-
tembro, ascendia a 4451 empreen-
dimentos turísticos. 

Os concelhos do Porto e Lisboa 
lideram as intenções de investi-
mento. A nível regional, são o 
Norte e o Alentejo que somam 
mais projetos. Para a Invicta, estão 
previstos 18 novos empreendi-
mentos turísticos, com uma área 
média de 2374 metros quadrados 
(m2), distribuídos por sete hotéis 
de quatro ou mais estrelas e 11 uni-
dades de três ou menos estrelas. 
Na capital, entraram 13 investi-
mentos no primeiro semestre do 
ano, com uma área média de 3180 
m2, de que se destacam dois hotéis 
de quatro ou mais estrelas, e os 11 
restantes de categorias inferiores. 
Em termos de áreas metropolita-
nas, a do Porto regista 25 unidades 
e a de Lisboa 29. 

ALENTEJO EM ALTA 
A Região Norte foi a que captou 
mais interesse, registando 36 pro-
cessos de licenciamento de novos 
projetos turísticos. Gaia, que rece-
beu quatro investimentos, vai 
acolher o maior empreendimento 
que entrou em licenciamento no 
primeiro semestre, uma obra de 
requalificação num espaço que to-

  

taliza 35 670 m2. Matosinhos é 
também destino de três unidades 
de alojamento. 

O Alentejo está também a des-
pertar o apetite dos investidores. 
A região contabiliza 32 novos pro-
jetos, com foco nos concelhos de 
Grândola, onde se localiza uma 
das zonas mais apetecíveis do país, 
a linha atlântica da Comporta, e 
Santiago do Cacém. Segundo a CI, 
Grândola tem um pipeline de seis 
projetos, dos quais cinco na cate-
goria de quatro ou mais estrelas, 
com uma área média de 3600 m2. 
Já Santiago do Cacém totaliza cin-
co novas unidades, com pouco de 
1000 m2, em média. 

A mais importante região turís-
tica portuguesa, o Algarve, foi a 
que menos captou o interesse dos 
promotores, mas, ainda assim, 
contabiliza uma carteira de 20 
projetos, num acumulado de mais 
de 51 mil metros quadrados. 

A CI destaca que, no acumulado 
de janeiro de 2017 a junho deste 
ano, registou-se a entrada em li-
cenciamento de 668 unidades tu-
rísticas, num total de 1,4 milhões 
de metros quadrados. •  

É uma competição de gi-
gantes e os portugueses 
estão na primeira liga. Os 
recordes do turismo estão 
a abrir o apetite aos inves-
tidores e Portugal é já o 
quarto país com mais pro-
jetos hoteleiros em cartei-
ra na Europa, mostra uma 
análise da consultora Lod-
ging Econometrics. 
Na primeira metade deste 
ano, o número de hotéis 
em fase de licenciamento 
na Europa aumentou 23% 
para um total de 1.704 no-
vas unidades, o que corres-
ponde a mais 260 111 quar-
tos de hotel. A Alemanha 
continua a liderar em nú-
mero de projetos previs-
tos, com um recorde abso-
luto de 32o unidades hote-
leiras (57 689 quartos), se-
guida pelo Reino Unido 
(280 projetos/ io 178 quar-
tos) e de França (184 ho-
téis/2214o qúartos). Por-
tugal surge na quarta posi-
ção no ranking de novos 
hotéis em pipeline, com a 
previsão de 1.1. 733 novos 
quartos em 119 novos ho-
téis, segundo a Lodging 
Econometrics. AJLP. 

Portugal atrai 166 
novos projetos de 
hotéis em meio ano 
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Jornal de Notícias 

Papa segreda 
ao cardeal 
Tolentino: 
"Tu és poesia" 
P. 8 

Depoimento de Marcelo Rebelo de Sousa NIVI 

jn.pt Diário. Ano 132. N.° 127. P :170€ Domingo 6 de outubro de 2019 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inês Cardoso. Manuel Molinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 

NOTÍCIAS MAGAZINE 

CHEFS REGRESSAM AOS 

SABORES DA INFÂNCIA 

r4r,!. 
Militares 
adulteraram 
radares de 
velocidade P. 18 

Pais travam 
contentores 
para acolher 
colégio privado 

Escola pública ia ficar 
sem recreio P. 18 

Paragem 
de um mês 
é a mais longa 
de sempre P. 40 

uí ula na asa de Chá 
oa Novarem Leça da Palmeira 

Justiça investiga 
viagens pagas a 34 
autarcas e serviços 

Prostituição 
Mulheres 
vendem sexo 
à janela 
em Viseu P. 23 

,D/fAk0 

Turistas 
visitam Portugal 
só para fazer 
compras 

Empresas tecnológicas suspeitas de 
oferecerem passeios ao estrangeiro 

Investidores querem 
construir 166 novos 
hotéis em seis meses 
Quinta Marques Gomes, em Gaia, é o maior projeto P. e 

Funcionários da Segurança Social e do 
Fisco na mira do Ministério Público  P.14e15 20 anos 

depois, 
o triQuto 
dos 
fadistas 
P. 32 e 33 

o 
o o 

PUBLICIDADE 

Video!, gos 
Marcas 
gastam valores 
milionários 
na promoção 

Minecraft é usado 
nas escolas para 
aprendizagem P. 4 e 5 

Legislativas 
Quase 
11 milhões 
escolhem 
Parlamento 

Há mais 1,1 milhões 
de votantes do que 
há quatro anos P. 10 
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Espanha e Irlanda 
arrecadam impostos 
da Airbnb em Portugal 
Plataforma de alojamento local tem dezenas de milhares de propriedades cá 
registadas e fatura milhões de euros, mas Fisco não recebe nem um cêntimo 

TRIBUTAÇÃO 

Comissão Europeia 
ambiciona acordo 
no próximo ano 

1. 

rA 

•\ 

Ana Sanlez 
ana.sanlez@jn.pt 

TURISMO  Tem dezenas de 
milhares de casas registadas 
por todo o país e fatura mi-
lhões de euros por ano em 
Portugal. Mas a atividade da 
Airbnb em território portu-
guês não rende nada aos co-
fres do Estado. A sede fiscal 
europeia da plataforma fica 
na Irlanda, que cobra uma 
taxa de IRC reduzida 
(12,5%). É para lá que vai a 
totalidade dos impostos re-
lativos à gestão dos aloja-
mentos. A Airbnb detém 
ainda outra empresa que 
presta serviços de marke-
ting e publicidade a vários 
países, incluindo Portugal, 
com sede em Barcelona. 

Em Espanha, a empresa fa-
turou 5,6 milhões de euros 
e pagou 86 mil euros de im-
postos, segundo o relatório 
anual de contas da Airbnb 
Marketing Services relativo 
a 2018.0 documento, a que 
o JN/Dinheiro Vivo teve 
acesso, revela que a agência 
de publicidade obteve lu-

  

cros de 263 mil euros em 
2018 mais 23% face ao ano 
anterior. Os 5,6 milhões de 
euros de receitas foram pro-
venientes, na totalidade, de 
transações realizadas com a 
sede da Airbnb na Irlanda. 

Nos sete anos que leva de 
atividade em Espanha, a 
empresa de marketing pa-
gou ao Fisco 450 mil euros 
de impostos e declarou um 
lucro líquido acumulado in-
ferior a um milhão de euros. 
Questionada sobre o peso 
de Portugal nas contas, a 
Airbnb não respondeu. 

FRANÇA CRIOU TAXA 
A estratégia fiscal da Airbnb 
é legal e comum às grandes 
empresas do setor digital, 
como o Facebook ou a Goo-
gle, que se refugiam na Ir-
landa em busca de um regi-
me fiscal mais leve. Mas há 
países, como França, que 
têm tentado fazer frente à 
"situação fiscal inaceitável 
da Airbnb", nas palavras do 
ministro francês da Econo-
mia, Bruno Le Maire, que 
criou uma taxa de 3% a apli-

  

csn 

car às receitas das gigantes 
da Internet. 

António Gaspar Schwal-
bach, advogado fiscalista da 
Telles, acredita que, em bre-
ve, por cá as regras vão mu-
dar. "Nós usamos o modelo 
da OCDE, que dita que a re-
ceita fiscal deve ficar no país 
da residência fiscal. Mas 
este modelo foi criado há 
muitos anos, quando não 
havia comércio eletrónico. 
É mais do que previsível 
que nos próximos anos se 
criem regras para tributar os 
negócios digitais como o 
Airbnb, que geram um volu-
me de negócios impressio-
nante. Em termos de recei-
ta, julgo que Portugal perde 
muito dinheiro", afirma. 

Em 2018, cerca de 3,4 mi-
lhões de turistas ficaram 
instalados em alojamentos 
registados na Airbnb em 
Portugal, com um impacto 
de dois mil milhões de eu-
ros na economia, segundo a 
empresa. Só na Área Metro-
politana de Lisboa, havia, há 
um ano, quase 50 mil pro-
priedades registadas.•  

A Comissão Europeia 
tem estado na linha da 
frente na luta por uma 
distribuição mais justa 
das receitas das empre-
sas pelos países onde es-
tas operam, apesar de 
"sempre ter chutado a 
questão da fiscalidade 
para a OCDE", ressalva 
António Gaspar Schwal-
bach, fiscalista da Telles. 
Ao TN/Dinheiro Vivo, 
um porta-voz de Bruxe-
las sublinha que os res-
ponsáveis da Comissão 
estão "satisfeitos" por 
terem "despertado o de-
bate internacional". "A 
Comissão está prepara-
da para apoiar os Esta-
dos-membros nos seus 
esforços para garantir 
uma resposta coordena-
da e significativa. É es-
sencial que qualquer 
acordo global sobre a re-
forma tributária inter-
nacional das empresas 
sirva as necessidades 
particulares e a situação 
de cada Estado-membro 
e da União Europeia 
como um todo, ao mes-
mo tempo que garante 
estabilidade fiscal para 
as empresas. Vamos con-
tinuar totalmente com-
prometidos com os nos-
sos parceiros da OCDE 
para obter um acordo 
em 2020", destaca a Co-
missão liderada por Ur-
sula Von der Leyen. 

Cerca de 3,5 milhões de turistas recorreram, em z018, em alojamentos da Airbnb 
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morre afogado 
em praia 
sem vigilância!" 

Surfistas conseguiram 

resgatá-lo com vida, 

mas não evitaram 

tragédia P.11 

  

Jornal de Notícias 

   

          

          

  

Produção 
e amêndoa 

     

     

"Há apreensões 
de uvas e vinho 
ilegais mas são 
esporádicas" P.4 
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Falta de ambulâncias 
obriga NEM a reforçar 
acordos com bombeiros 
Foram assinados 38 contratos este Meios de emergência param por 
verão com corporações de todo o país falhas mecânicas e pouco pessoal P.2 

AIRBNB NÃO PAGA IMPOSTOS EM PORTUGAL 

ralongc 
Ex-autarca 
ilibado 
em negócio 
milionário 
de terrenos 

Ganhou milhões em 24 
horas. Área era reserva 
ecológica e passou 
a zona industrial P. 6 

Feira  Doente viu 
cirurgia adiada 
três vezes, 
uma delas já à 
porta do bloco P.9 

EUA Segunda 
testemunha 
contra Trump 
na pressão 
à Ucrânia P.12 

Arte Galerias 
do Porto em 
crise apesar 
da enchente 
de turistas P. 16 

Dia Guilherme 
Ator defende que 
RTP deve estar 
fora da guerra 
de audiências P. 19 

in.Pt Diário. Ano 132. N.° 128. Preço:140e Segunda-feira 7 de outubro de 2019 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inês Cardoso, Manuel Molinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 

Receitas fiscais de milhares de propriedades são "desviadas" para a Irlanda e Espanha P. 3 
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Há cada vez 
mais gente a vir 
de longe para 
comprar 
em Portugal 
Nos primeiros oito meses deste ano, turismo de 
compras subiu 36% relativamente a 2018. Sistema 
renovado de reembolso do IVA foi decisivo, com os 
chineses a destacarem-se como os que mais gastam, 
mas é preciso reforçar ligações aéreas e melhorar a 
promoção na origem para aproveitar o novo filão 
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Paulo Lourenço 
jplourenco@jn.pt 

N
os primeiros oito meses 
deste ano, entre janeiro e 
agosto, houve um aumen-
to de 36% relativamente 
ao período homólogo de 
2018 de turistas oriundos 
de países fora da União Eu-
ropeia, que aproveitaram 

as suas viagens a Portugal para fazer 
compras. A maioria teve como desti-
no Lisboa, onde desde a última se-
gunda-feira e até à próxima quinta, a 
Global Blue - empresa de reembolso 
de impostos para compras de turismo 
- promove a "Golden week", uma 
campanha dirigida especialmente 
aos chineses, que, por esta altura do 
ano, têm vários feriados e aproveitam 
para tirar férias e viajar. A previsão é 
que, só durante esta semana, as ven-
das em loja, na zona da capital, au-
mentem, em média, 25%, à boleia 
dos visitantes oriundos da China. 

Também o Porto demonstra poten-
cial de atração deste segmento de ele-
vado poder de compra, a par de zonas 
como Fátima ou Évora onde cada vez 
mais se ouve falar mandarim. "As 
nossas cidades têm tudo a ganhar 
coma aposta no turismo chinês", diz  

Renato Leite, diretor-geral da Global 
Blue em Portugal. E os números das 
receitas comprovam-no. São os chi-
neses que lideram o valor médio de 
compra - obtido a partir da divisão do 
valor total gasto pelo número de 
transações efetuadas - , com 727 eu-
ros por operação, à frente dos norte-
-amercicanos (646 euros) e bem des-
tacados dos russos (312 euros). 

E o responsável sublinha ainda as 
mudanças em curso na China e as po-
tencialidades que as mesmas repre-
sentam para quem quiser atrair os vi-
sitantes orientais. "Há dois anos, 
houve 100 milhões de chineses a sair 
do país para fazer turismo, atualmen-
te são 130 milhões e a partir de 2025 
serão 200 milhões" , observa. 

Um aumento que por cá também já 
se sente. Segundo números forneci-
dos pelo Turismo de Portugal (TdP) 
ao JN Urbano, em 2018, o mercado 
chinês foi responsável por 324 mil 
hóspedes (+16,8% face a 2017), 519 
mil dormidas e 153 milhões de euros 
de receitas turísticas. Já este ano, de 
janeiro a julho, 226 mil chineses vi-
sitaram Portugal, o que representa 
um crescimento de 18,2% face ao 
mesmo período do ano passado. 

Para Renato Leite, estes são indica-
dores muito importantes, até por-

  

que, observa, os chineses reservam 
boa parte do seu orçamento de via-
gem para compras. "Ainda na China, 
cerca de 75% deles já planeiam o que 
vão comprar nas férias", explica. Ad-
mite porém que "Lisboa ainda não é 
vista como uma cidade de compras", 
como as grandes "catedrais" euro-
peias da moda, Paris, Milão ou Lon-
dres, mas revela que há casos de lojas 
da Avenida da Liberdade em que os 
chineses "já têm um peso de 50% no 
valor total das vendas". "Sem eles, al-
gumas não se aguentariam", diz. 

PLANO DE TURISMO OMITE COMPRAS 
Atento a este fenómeno, o responsá-
vel da Global Blue aponta porém al-
guns passos que é preciso dar para que 
os de fora olhem as cidades portugue-
sas como destino de ainda mais ape-
tecível para compras. "Apesar deste 
crescimento, o Plano Estratégico de 
Turismo não tem incluído o 'sho-
pping' e isso é omitir uma compo-
nente muito importante. É verdade 
que tem sido feita alguma promoção 
na origem, mas é preciso reforçá-la e 
dar mais amplitude, nomeadamente 
informação sobre as iniciativas que 
estão a acontecer por cá", aponta. 

Outro aspeto fundamental é a ques-
tão das ligações aéreas. Renato Leíte 

LISBOA AINDA NÃO É UMA 
"CATEDRAL" DE COMPRAS 
COMO MILÃO OU PARIS, 
MAS á á LOJAS EM QUE 
OS CHINESES lá UM 
PESO DE 50% NO VALOR 
TOTAL DAS VENDAS 
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Prisença numerosa 
de chineses em Lisboa 

faz prever um aumento 
de 25% das vendas 

nesta semana 
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"MUITOS CHEGAM E NÃO SABEM QUE 
AQUI HÁ LOJAS DE GRANDES MARCAS" 

Haoze Dong, um jovem 
chinês de 22 anos, resi-
dente em Lisboa, é o úni-
co dos promotores da 
Global Blue que domina 
o mandarim. Está em 
Portugal desde os 8 anos 
e, por estes dias, anda 
pelas ruas da Baixa a ten-
tar explicar aos turistas 
do seu país como funcio-
na o sistema TaxFree. 
Sempre sorridente, diz 

que há "muitos que não 
sabem que aqui há lojas 
das grandes marcas", 
mas que, quando perce-
bem que o IVA lhes é de-
volvido, "ficam muito 
contentes". Habituado à 
timidez natural dos chi-
neses - são poucos os que 
param para ouvir - con-
firma que o que mais 
querem saber "é onde fa-
zer compras". 

eq) 
"É fundamental 
preparar 
onosso 
comércio" 

Isabel Costa Calo' al 
Diretora de Mm-keting 
da Perfumes 
& Companhia 

Isabel Costa Cabral, diretora de 
Marketing da Perfumes & Compa-
nhia, considera que as principais ci-
dades portuguesas têm tudo para se 
tornarem num destino de "Global 
Shoppers". 

Qual o peso das vendas a turistas 
chineses na atividade da marca? 
Varia muito de loja para loja. Está es-
pecialmente concentrado nas de rua 
em zonas turísticas como Rossio, 
Rua do Carmo, em Lisboa, ou na Rua 
de Santa Catarina, no Porto. Nestas, 
já começa a ter um peso relevante. 

destaca que "Portugal tem três voos 
semanais entre Lisboa e Pequim, en-
quanto Paris tem mais de 30". E con-
sidera mesmo que, à conta da satura-
ção do aeroporto de Lisboa, "perdem-
-se milhões de receita de turistas". 

PORTO COM ENORME POTENCIAL 
Já o Turismo de Portugal considera 
que o "turista chinês que viaja no seg-
mento de luxo é mais maduro, com 
experiência em viajar e, por isso, vem 
à procura de atividades únicas e mais 
profundas". Fonte da instituição dis-
se ao JN Urbano que não é notada a 
"distinção entre este e outro tipo de 
turista, no que respeita a compras" e 
acrescenta que essa "não é a motiva-
ção principal para visitar Portugal". 
Contudo, sublinha que a recente 
simplificação do sistema TaxFree em 
Portugal foi e importante e "no caso 
dos turistas chineses existem algu-
mas facilidades, nomeadamente, o 
retorno ser concretizado através de 
plataformas de pagamento online 
muito comuns na China, o WeChat 
e Alipay". 

Apesar de Lisboa se destacar na 
atração do turista que vem para com-
prar, também o Porto regista uma 
tendência apreciável de crescimen-
to. Renato Leite aponta três fatores  

que justificam este crescimento: 
"Até há uns anos não havia na cidade 
uma zona de 'shopping' de gama su-
perior. Hoje os Aliados e a Boavista 
começam a organizar-se e começa a 
haver uma estrutura mais definida. 
Paralelamente, as grandes marcas co-
meçam a olhar para o Porto pela pro-
jeção internacional que a cidade tem 
ganho e, finalmente a questão das li-
gações aéreas. O Porto tem consegui-
do atrair novas companhias com 
grande fluxos de viajantes". 

Há portanto excelentes perspetivas 
no que toca a este tipo de turismo, 
que pode mesmo ser o novo filão das 
cidades portugueses, até porque, no 
caso chinês, tratam-se de viajantes 
com elevado poder de compra. O res-
ponsável da Global Blue destaca que 
a Portugal vem, sobretudo, "um seg-
mento de classe alta", embora com os 
voos regulares entre Lisboa e Pequim, 
comece também a notar-se o aumen-
to da classe média". 

"Aos chineses, e aos visitantes es-
trangeiros em geral, é preciso dar-lhes 
informação. Eles vêm a Portugal pela 
nossa história e cultura, mas se não 
lhes dissermos nada eles passam e 
não compram, porque muitas vezes 
nem sabem que aqui existe o que eles 
procuram", conclui Renato Leite. • 

O que poderá ser feito para que 
Portugal seja visto internacional-
mente como um destino de com-
pras, a par das grandes capitais 
mundiais? 
Portugal tem tudo para se tornar 
num destino de "Global Shoppers". 
Contamos com alguns "dons natu-
rais" como a beleza do país, ao patri-
mónio histórico, segurança, clima 
ameno e a boa gastronomia. Porém 
é preciso acelerar para posicionar 
Portugal como um destino de com-
pras. Temos necessidades estrutu-
rais como voos com ligações diretas, 
especialmente com a China e a pro-
moção na origem. Por outro lado, é 
fundamental preparar o nosso co-
mércio, com uma oferta alargada de 
marcas premium, uma comunicação 
clara dos benefícios comunicado nos 
seus idiomas e nas plataformas digi-
tais que utilizam como por exemplo 
owechat e ter conselheiros de ven-
das que falem idiomas como manda-
rim, árabe e, evidentemente, inglês. 
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Turismo de compras 
é o novo filão das 

cidades portuguesas 
Com a simplificação do sistema de devolução do IVA, gastos 

dos visitantes fora da União Europeia subiram 36% este ano E 6-7 

    

 

LOUIS VUITTON 

  

   

    

    

K 

si. 
Avenida da Liberdade, 
em Lisboa, é a meta 
do comércio para os 

turistas chineses 
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A9 Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve começa novo letivo com mais 150 novos
alunos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/10/2019

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c759a760

 
A escola assinalou o início do ano letivo com uma sessão de receção aos novos alunos
 
Mais de 150 novos alunos ingressaram nos cursos de Nível 4 e 5, nas áreas de Alojamento, Turismo,
Restauração e Bebidas e Cozinha/Pastelaria da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, de Faro.
 
A escola assinalou o início do ano letivo 2019/2020 com uma sessão de receção aos novos alunos que,
com vontade e determinação, vão iniciar o seu percurso formativo naquela que é a atividade
profissional mais importante na nossa região: o setor da Hotelaria, Restauração e Turismo.
 
As Escolas do Turismo de Portugal formam mais de 3.000 alunos por ano, preparando os jovens para
o primeiro emprego e, simultaneamente, qualificam os profissionais do setor, com vista à melhoria da
qualidade e prestígio das profissões turísticas.
 
Sul Informação
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A10

Lavrar o Mar volta a levar as artes ao alto da Serra de Monchique e à Costa Vicentina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/10/2019

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=df68c0af

 
O quarto capítulo do projeto  Lavrar o Mar - As Artes no
Alto da Serra e na Costa Vicentina , parte integrante da quarta edição do
programa  365 Algarve , é motivado pela terra, "um elemento físico que acolhe e
propulsiona a vida, mas também um lugar nostálgico que nos chama quando nos
afastamos e ao qual queremos regressar, lembrando-nos das cores, dos cheiros e
das ligações de uma infância distante", explicam os Diretores Artísticos e Programadores,
Giacomo Scalisi e Madalena Victorino.
 
De acordo com os responsáveis da COSANOSTRA, o programa promove
um olhar atento sobre a terra e o que ela representa, "numa tentativa de
reconciliação e valorização deste elemento que nos foi próximo durante milhares
de anos e do qual nos viemos a distanciar e a utilizar exaustivamente nos
últimos tempos". Assim, após uma edição inspirada pelo ar e repleta de espetáculos
lotados, o quarto ciclo do  Lavrar o Mar  é caracterizado por uma programação
mais vasta e arrojada. "Começamos com um espetáculo de novo circo aéreo e
cantado,  Les Princesses , que humaniza e dessacraliza o mundo mágico dos
contos de fadas infantis. Parte-se de uma abordagem atual e adaptada aos dias
de hoje, repleta de humor, que mostra as características, os defeitos e vícios
que uma princesa (ou um príncipe) teria na atualidade de um ponto de vista
pouco correto aos olhos de outrora", explica a dupla.
 
Segue-se um novo capítulo da saga  Medronho  e, acompanhando
o ciclo natural da terra e do fruto, optou-se por realizar este espetáculo
durante a fase da apanha do medronho. E é precisamente isso que o público será
convidado a fazer, apanhar medronho como as pessoas da Serra de Monchique já
fazem há muitas gerações. "Será um dia de partilha, com momentos intercalados
de representações teatrais e trabalho de (e no) campo", adiantam Giacomo
Scalisi e Madalena Victorino.
 
Do medronho faz-se a passagem para o bacalhau, o mais
português dos peixes que também fala norueguês, com o espetáculo  Presente de
César , uma representação teatral que decorre em torno de um jantar de bordo
com uma ementa especial que incluirá bacalhau e batata doce, já que estará
integrada no Festival da Batata Doce de Aljezur. O público ficará a conhecer um
pouco sobre a realidade das campanhas de pesca do bacalhau, assim como os
desafios, dinâmicas e vicissitudes que a atividade implicava. "Ouvimos a
história dos homens que escolheram o frio, o nevoeiro e a solidão e que viviam
numa dicotomia constante entre terra e mar", desvendam.
 
Para o final do ano de Monchique está preparada a proposta
mais arrojada de novo circo alguma vez realizada no  Lavrar o Mar , tentando-se
acompanhar uma procura cada vez mais expectante por este momento e trazendo-se um
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conjunto de espetáculos muito diferentes entre si, em vez de apenas um, como
tem vindo a acontecer desde o início do projeto.  Novo Ano Novo Circo  é o nome
escolhido para esta festa que terá um foco especial na noite da passagem de
ano, onde se poderá contar com um concerto da recém-estreada Orquestra
Vicentina, além de todas as comidas e bebidas que farão parte deste momento.
 
Les Princesses  vai a cena, em Aljezur e Monchique, de 17 a
27 de outubro, pelos franceses  Cheptel Aleïkoum . De acordo com a sinopse
deste espetáculo de Novo Circo Aéreo e Cantado: "Os contos ajudam as crianças a
aceitarem-se, a confortarem-se e a ultrapassar os seus grandes medos. Os contos
acompanham-nos para podermos afrontar as forças canibais, ultrapassar as
turbulências da puberdade, ajudando a tornar-nos adultos. Abriram-se os cofres
fortes da infância, à procura de uma recordação mágica, de onde pudessem
emergir imagens dos contos antigos: uma vida que se conta dentro do nosso
castelo interior, construída como um cogumelo. Um pequeno espaço feito de
feltro, como uma caixinha de iniciação, onde se murmuram segredos e medos,
revelados pela força das lendas e onde as palavras são sussurradas e cantadas.
Aqui, o gesto do circo conta, na sua intimidade, tanto a dor como a graça,
evocando um sacrifício antepassado. O que é uma princesa hoje? Muitas coisas! Uma
maneira de falar do amor".
 
De 1 a 3 de novembro vai-se apanhar então o medronho em
Monchique. "Agora que o drama do fogo se sedimenta na nossa memória, como uma
cicatriz com a qual vamos sempre viver, é possível voltarmos ao ciclo do
medronho nos locais onde este não desapareceu. Regressamos assim aos nossos
Romeu e Julieta Monchiquense, onde contaremos com a presença dos quatro
intérpretes que compõem esta saga. Desta vez, o enredo debruça-se na apanha do
medronho que é realizada em plena serra, entre medronheiros, e explora o
trabalho duro da colheita, com as canções e as merendas que acompanham esta etapa",
revela Giacomo Scalisi.
 
De 28 de novembro a 8 de dezembro acontece  O Presente de
César , um teatro culinário idealizado igualmente por Giacomo Scalisi e que vai
a cena em Aljezur e Monchique. A peça consiste na história de César Tróia e da
sua família, fala do bacalhau, o mais português dos peixes que fala norueguês,
das terras de Aljezur e dos bancos da Terra Nova ao largo do Canadá. "Nestas
terras onde o peso da saudade faz parte do ser e da alma, o reencontro tem o
sabor acre, amargo, salgado. O sabor a bacalhau. O sabor que faz parte da nossa
história. A nossa história de dureza além-mar onde os homens escolhem o frio, o
nevoeiro, a solidão. E esta solidão fica para sempre dentro deles. Mesmo numa
casa povoada de família, preferem estar sós e só pensam em voltar, marear,
pescar. Pescar longe do mundo, pescar longe do ser. Nessas terras onde o peso
da saudade faz parte de nós", descreve Giacomo Scalisi. "O espetáculo está
integrado no Festival da Batata Doce de Aljezur e é também um jantar de bordo
com uma ementa especial, composta por sopa, prato e sobremesa e, claro, o vinho
que o nosso chef gosta muito, mesmo muito", acrescenta o diretor artístico.
 
De 27 de dezembro a 5 de janeiro, os franceses  Le P'Tit
Cirk  trazem a Monchique o novo circo  Les Dodos . Dodos que são uma espécie de
ave que se extinguiu por ser demasiado desajeitada para sobreviver, já que não
sabiam voar, nem nadar e eram demasiado ingénuos para enfrentar a dureza da
vida. "Este pássaro era fisicamente o oposto do acrobata e, no entanto, são
ambos igualmente inconscientes. Viajam entre o medo e a ingenuidade, a vida e a
sobrevivência. O espetáculo é composto por cinco músicos acrobatas que elaboram
modelos de micro-sociedades expressas através de jogos de relações sensíveis de
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fragilidade, poder e benevolência. A hostilidade do mundo condena-os a inventar
mecanismos de sobrevivência freneticamente irrisórios, como as tentativas
improváveis de escapar à gravidade através de uma imaginação sem limites. E
será um espetáculo cuja respiração será ritmada pela música das guitarras, do contrabaixo
e do violino.
 
Também de 27 de dezembro a 5 de janeiro decorre em Monchique
 Forever, Happily..., da companhia belga  Collectif Malunés . Diz a sinopse que
os sete anões da Branca de Neve querem reunir todas as princesas na sua tenda
de circo. Uma floresta encantada, a Pequena Sereia, Hänsel e Gretel (ou João e
Maria), e todo o universo dos contos de fadas... desde maçãs envenenadas a
chinelos mal colocados, os acrobatas tropeçam no seu capuz vermelho e
contam-nos o que precede a história conhecida por todos. Mas aqui nem tudo é
maravilhoso e as relações humanas são tão frágeis quanto cómicas. Aqui, as
vestes sufocam as princesas, os lobos ficam aterrorizados e os príncipes morrem
de exaustão, num espetáculo que esgota a superficialidade desse  mundo
maravilhoso  deslocado da realidade, trazendo uma visão moderna, viva e atual,
mas também ridícula.
 
Texto: Daniel Pina | Fotos: Cosa Nostra, Cooperativa Crl
 
Daniel Pina
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O SOBE 
ANA PAULA 
GONÇALVES 
ADMIN. C. HOSPITALAR 

Centro Hospitalar 
e Universitário do 
Algarve reabriu a 
Urgência de Psi-
quiatria do hospi-
tal de Portimão 
que tinha encer-
rado há seis anos. 

O DESCE 
PETER 
FANKHAUSER 
PRES DA THOMAS COOK 

O operador turís-
tico britânico 
Thomas Cook dei-
xou dívidas, após 
a falência, a pelo 
menos 17 empre-
sas hoteleiras do 
Algarve. 
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A EST A DE S 

Sintra continua a ser um dos sítios mais visitados do país. Câmara está a tenta 
Página 14



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 30,16 cm²

  Corte: 2 de 4ID: 82840977 07-10-2019

res 
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SITO FRENÉTICO 
NTRA 
"dar com o caos nos acessos ao centro histórico. 

TExros Joana Marques Alves 
FOTOGRAFIA Mafalda Gomes 
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O Zoom // Transportes 

Turistas ficam horas à espera por um autocarro 
e moradores queixam-se do caos na saída do IC19. 
Autarquia vai implementar medidas mitigadoras em breve. 

Sintra. Do IC19 
à Pena são 
15 minutos 
de tuktuk 
(a gasolina...) 

JOANA MARQUES ALVES 
joana.alves@ionline.pt 

Alemão, francês, inglês e holandês. Nas 
filas para apanhar o autocarro do Palá-
cio da Pena para a vila de Sintra, ouvem-
se dezenas de línguas. É difícil entender 
o que cada um diz, mas uma coisa é cer-
ta: pelo tom, não parecem nada satisfei-
tos com o tempo de espera. Alguns ficam 
horas a aguardar por um autocarro que 
os leve até ao centro. Sintra é considera-
da por muitos uma das vilas mais boni-
tas do país (não será exagero dizer que 
até do mundo), mas os problemas de aces-
sos dão muitas dores de cabeças aos turis-
tas e aos residentes. A Câmara Municipal 
de Sintra diz ao i estar empenhada em 
melhorar este problema, com a imple-
mentação de várias medidas. 

Em 2018, mais de cinco milhões de turis-
tas passearam pelo Castelo dos Mouros, 
visitaram os jardins de Monserrate, per-
deram-se nos túneis da Quinta da Rega-
leira, comeram travesseiros na Piriquita 
e Queijadas no Gregório, caminharam pela 
serra e aproveitaram o sol da Praia Gran-
de e os passeios à beira-mar em Magoito. 
Por isso, é muito comum ver meios de 
transportes cheios e filas enormes de pes-
soas à espera. 

Os comboios, por exemplo, trazem dia-

  

riamente milhares de passageiros até Sin-
tra. Questionada pelo i sobre a hipótese 
de reforçar as bilheteiras nas estações com 
maior fluxo de turistas, a CP - Comboios 
de Portugal explicou que "existem picos 
de procura, com alguma sazonalidade, aos 
quais a CP vai dando resposta, gerindo os 
recursos humanos e materiais disponí-
veis, para reforçar, sempre que possível, 
os seus serviços. No que se refere às máqui-
nas de venda automática de bilhetes, de 
uma forma geral, têm permitido dar res-
posta à procura existente. Assim, não está 
prevista, no curto prazo, a colocação de 
novas máquinas nas estações da rede de 
serviços urbanos de Lisboa". 

Mas os comboios são a parte menos pro-
blemática. "De vez em quando, se apare-
ce uma excursão, é mais difícil comprar 
bilhete. Normalmente, tudo funciona 
como deve ser. O pior é mesmo quem está 
lá em cima, no Palácio da Pena, durante 
horas à espera de um autocarro", conta 
ao í um taxista daquela zona. "A nós não 
nos compensa ir lá a cima. Além das vol-
tas que temos de dar, não temos onde 
parar o carro. Ou alguém nos chama, ou 
não temos onde estar à espera dos clien-
tes", acrescenta. 

A Câmara Municipal de Sintra admite 
que alguns fatores - como o aumento do 
número de turistas, o facto de o Palácio  

da Pena ser um dos pontos turísticos 
mais reconhecidos no país e o estacio-
namento indevido nas principais vias -
"geram congestionamentos nos arma-
mentos de acesso à Serra de Sintra, ori-
ginando tempos de percurso dos auto-
carros superiores a duas horas, indepen-
dentemente da Scotturb ter procedido 
ao reforço da oferta da oferta de auto-
carros", explicou ao i fonte oficial. 

"Perante esta situação, e uma vez que 
urge garantir o rápido acesso de veículos 
de emergência à Serra de Sinta, Patrimó-
nio Mundial da Humanidade, a autarquia 
irá, durante os próximos meses, reforçar 
medidas que permitam reduzir a carga 
do trafego automóvel na serra de Sintra 
e, paralelamente, irá proceder-se à inter-
dição integral do estacionamento da Cal-
çada da Pena", adianta a mesma fonte. 

ALTERNATIVAS POUCO VERDES Muitas vezes, 
quem já não tem paciência para estar à 
espera de autocarros opta por procurar 
um tuktuk. Problema: além da poluição 
sonora, estes veículos não são propria-
mente os melhores amigos do ambiente. 

E se em Lisboa a tendência é começar a 
apostar em tuktuks mais verdes, em Sin-
tra isso ainda não é uma prioridade. "Em 
Lisboa, ainda não existe uma regra que 
imponha a utilização de tuktuks elétricos, 
mas a verdade é que as pessoas mostram 
alguma preocupação com esse aspeto e 

Em 2018, passaram 
por Sintra mais de cinco 

milhões de turistas, 
um número que tem 

vindo sempre a crescer 

Autarquia vai criar uma 
Zona de Emissões 

Reduzidas, onde 
só podem circular 

tuktuks elétricos 

1111110 
4 4 
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procuram veículos mais ecológicos. Por 
isso, se na capital não procuram tanto 
tuktuks movidos a combustível, enviamo-
los para Sintra", explica ao i um condutor 
de tuktuks, cuja empresa atua tanto em 
Lisboa como em Sintra. 

Além disso, existe o lado prático: veícu-
los elétricos e movidos a combustível não 
fazem mais de seis quilómetros sempre a 
subir ao mesmo ritmo. "É muito mais fácil 
subir até à Pena num tuktuk a gasolina 
ou gasóleo. Não tem nada a ver a força de 
um e outro", acrescenta. 

Questionada pelo i sobre a presença des-
tes veículos poluentes na Serra de Sintra, 
a Câmara de Sintra anunciou que está a 
preparar restrições em certas zonas do 
município: "Está prevista a criação de uma 
Zona de Emissões Reduzidas (ZER) e den-
tro dessa área, que inclui a vila de Sintra, 
a Serra de Sintra e São Pedro de Sintra, só 
será permitida a circulação de veículos 
que cumpram a norma EURO 3 , com exce-
ção dos veículos pertencentes aos mora-
dores e carros de coleção. Um dos resul-
tados da adoção desta medida é que um 
ano após a sua implantação, os tuktuks  

não elétricos não poderão circular no inte-
rior da ZER". 

T1:1ÂNSFTO CAÓTICO Mas as dificuldades de 
circulação na vila de Sintra não são pro-
vocadas apenas pelos milhões de turistas 
que ali passam. Em março de 2018, a autar-
quia implementou grandes mudanças no 
trânsito da vila, o que levou a muitos pro-
testos por parte de moradores e comer-
ciantes. No entanto, a autarquia faz um 
balanço positivo, enaltecendo a "redução 
dos tempos de percurso dos veículos de 
emergência que pretendem aceder ao Cen-
tro Histórico e ao Parque Natural Sintra-
Cascais; Melhoria da qualidade de vida 
dos residentes no Centro Histórico de Sin-
tra (menores índices de poluição sonora 
e atmosférica, redução das filas de trânsi-
to e maior facilidade em encontrar luga-
res de estacionamento); Incremento da 
mobilidade e segurança pedonal ao lon-
go dos passeios e arruamentos da Vila e 
da Serra de Sintra; E melhoria da imagem 
do Centro Histórico e da Serra de Sintra". 

No entanto, quem trabalha em Lisboa 
e regressa a Sintra ao final do dia vê bem,  

todos os dias, o caos que existe para entrar 
naquela zona: o final do IC19 enche-se de 
filas, com centenas de carros a subirem 
a passo lento até ao colégio do Ramalhão. 
"Já cheguei a estar meia hora só para per-
correr o que normalmente se faz em dois 
minutos. Além do trânsito normal do IC19, 
ainda temos de levar com o caos à entra-
da de Sintra", conta ao i uma moradora. 

A Câmara de Sintra reconhece a exis-
tência do problema e garante que estão 
a ser tomadas medidas para melhorar 
este problema. Uma delas poderá ser a 
criação de uma nova via. "Para resolver 
não só o congestionamento da saída do 
IC9 na zona de Ranholas, como também 
a aumentar as condições de segurança 
em Ranholas, onde três via de trânsito do 
IC19 debitam um enorme volume de trá-
fego para um arruamento com um perfil 
transversal exíguo, com apenas uma via 
de trânsito em cada sentido, a Câmara 
Municipal de Sintra está a estudar a pos-
sibilidade de construção de uma Varian-
te a Ranholas que permitirá a ligação da 
Avenida de Cascais à saída do IC19", expli-
ca fonte oficial da autarquia. 

Trânsito 
para a Pena 
cortado 
a partir do 
final do ano 

Passagem no centro 
histórico será mais 
controlada. 

Após as alterações no trânsito 
no centro histórico, a Câmara 
Municipal de Sintra tentou imple-
mentar várias medidas com o 
intuito de promover o uso de 
transportes públicos. Para isso, 
criou parques de estacionamen-
to gratuitos, disponibilizando 
transportes públicos de ligação 
à estação de Sintra. No entanto, 
o resultado não foi o esperado: 
o parque de estacionamento da 
Cavaleira, por exemplo, costu-
ma estar completamente vazio. 
"Atualmente, o parque de esta-
cionamento da Portela Norte 
encontra-se quase lotado, mas 
o parque da Cavaleira é ocupa-
do por algumas autocaravanas, 
que estão impedidas de circu-
lar e estacionar na zona mais 
antiga da Vila de Sintra. A Câma-
ra Municipal de Sintra irá pro-
ceder ao reforço da divulgação 
de no parque de estacionamen-
to da Cavaleira se poder estacio-
nar gratuitamente e aceder à 
estação de Sintra em transpor-
te regular gratuito, das 9h00 às 
20h00 de sete em sete minutos", 
explica fonte oficial da autar-
quia. 

Existem outros fatores que 
deverão fazer com que este par-
que passe a ter maior procura: 
o trânsito na estrada da Pena 
vai passar a estar vedado a via-
turas particulares e o controlo 
da entrada de carros na vila vai 
passar a ser mais rígido. 
"O condicionamento do acesso 
de veículos particulares à Pena 
e a introdução de sistemas de 
controlo de acessos ao Centro 
Histórico, a implementar até ao 
final do corrente ano, contribui-
rão, de forma decisiva, para a 
mitigação dos problemas de esta-
cionamento no Centro Históri-
co", assegurou ao i o município. 

e 
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Todos os dias chegam 
milhares de turista 
ao centro histórico 

de Sintra 
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Andrew Harrer/Bloomberg 

Entrada de Warren Buffett em Portugal vista como "muito positiva". 

IMOBILIÁRIO 

Warren Buffett faz imobiliário 
português "subir de divisão" 
A entrada da empresa do bilionário Warren Buffett no setor imobiliário 
em Portugal é vista como positiva pelas consultoras, que não veem 

- o risco de uma escalada nos preços das casas. 

PEDRO CURVELO 

nedrcH:urvelo@negocios.pt 

A
Berksh ire 1-lathaway 
HomeServices 
(BHHS), de Warren 
Buffett, entrou no 

- mercado imobiliário) português na 
passadasexta-feira at ravés de um 
acordo com a corretora imobiliá-

 

- ria Portugal Property. A chegada 
ao país de um investidor que é o 
terceiro homem mais rico elo 
¡titilai° é vista como "muito posi-
tiva" pelas consultoras ouvidas 
pelo Negócios. 

"Tudo o que seja oferta de po-
tenciais clientes ou investidores 
estrangeiros só pode ser visto 
como positivo para Portugal", 
considera Jorge Marrão, 
"partner" na área imobiliária da , 
consultora Deloitte. 

"No fundo, estamos a expor-
tar ativos e a captar capital", 
acrescenta. 

Também António Bernardo, 
presidente executivo da Itoland 
Berger em Portugal, vê a entrada 
da B1-11-1S no país como "algo 
muito positivo"." i? uma empresa 
de grande valor, aumenta a visi-
bilidade cio país, traz uma ainda 
maior profissionalização ao setor 
e reforça a capacidade para des-

 

,... envolver projetos imobiliários", 
enuncia. "Significa que o merca-
do imobiliário português está a 
subir de divisão, deixando de ser 
a 1 gl ) periférico." 

t) único obstáculo que Antó-
nio Bernardo vê é o posiciona-
mento da empresa, com enfoque 
no imobiliário de luxo. "O seg-

 

._ mento premium em Portugal é 
algo estreito. não existem muitos 
ativose a dimensão e escala pesam 
muito para empresas globais 

66 
Tudo o que seja oferta 
de potenciais clientes 
ou investidores 
estrangeiros só pode 
ser visto como positivo 
para Portugal. 
JORGE MARRÃO 
"Partner" da Deloitte 

como é o caso desta", argumenta 
A solução, admite, poderá pas-

sar por. no futuro, a empresa "mu-
dar uni poucoo`mix' de negócios, 
dando maior peso ao imobiliário 
comercial, por exemplo apostan-
do na hotelaria e no turismo". 

Pressão adicional 
sobre os preços? 
Ambos os responsáveis das con-
sultoras afastam a questão ele uma 
aceleração na subida dos preços. 

"Os preços no segmento pre-
mium já são formados tendo 
como alvo investidores e com-
pradores estrangeiros, com uma 
capacidade financeira muito su-

  

perior à dos residentes", diz Jor-
ge Marrão. 

"O que a BHHS traz de novo 
é uni alargamento do mercado 
potencial de compradores para 
estes imóveis e pode potenciar a 
oferta, com novos produtos epro-
jetos", justifica. 

De igual forma, António Ber-
nardo aponta para o risco de "so-
breaquecimento do mercado" 
como uma "falsa questão". "O 
segmento de luxo já é direciona-
do maioritariamente para um 
público-alvo estrangeiro, os pre-
ços para os compradores portu-
gueses não serão afetados por 
um aumento da procura vinda 

do exterior", assinala. 
A entrada ele um investidor 

"com a visibilidade, prestígio c  ca-

pacidade financeira desta enver-
gadura tem sempre de ser vista 
como positiva e muito interessan-
te", resume o responsável da Ho-
I and Berger. 

Quanto ao setor imobiliário 
nacional, António Bernardo 1-)re-
vê que se poderá assistir a "algu-
ma consolidação. reduzindo a 
fragmentação atual". "Não ante-
vejo que vá ocorrer de imediato, 
no curtíssimo prazo, mas no mé-
dio prazo julgo ) que será a tendên-
cia, com um ganho de dimensão 
das empresas no setor", conclui.ffi 
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Liderança no luxo 
na mira de Buffett 

A empresa liderada por Warren 

Buffett assume que o objetivo é 

ser líder no imobiliário de luxo em 

Portugal. Claudio Prattico, "ma-
naging director" da Berkshire 

Hathaway HomeServices (BHHS), 

indicou que a meta é alcançar 
"uma quota de mercado bastante 

significativa". E Michael Vincent, 

CEO e fundador da Portugal Pro-
perty, detalhou que a corretora 

imobiliária vai expandir as opera-

ções para outras áreas, como a 

Comporta, Madeira, Açores e Dou-

ro, além de Lisboa, Porto e Algar-

ve. Sem avançar números, o res-

ponsável revelou que será lança-

da uma "intensa campanha de re-

crutamento" para reforçar a equi-

pa atual, que conta com cerca de 

50 pessoas. E, até final de 2020, 

está prevista a abertura de dois 
novos escritórios, elevando para 

nove o número de localizações da 
imobiliária. Atualmente, os es-
trangeiros representam 80% dos 
clientes da empresa. 

64 
[Entrada de investidor] 
com a visibilidade, 
prestígio e capacidade 
financeira tem de ser 
vista como positiva. 
ANTÓNIO BERNARDO 
Presidente executivo 

da Roland Berger em Portugal 
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Casas sem sala, quartos sem janela, 
arrendamentos clandestinos e nada 
de contrato. Num mercado onde a 
oferta é curta, quem tem cama é rei. 
Os °recos altos e novos investidores 
privados pioram a realidade para 
os universitários que procuram sítio 
para viver perto de onde estudam. 
Texto: Ana Margarida Pinheiro e Sónia Santos Pereira 

Procura-se quarto 
para estudante 
a bom preço 
e em zona central 
Chegaram de almofada e lençol de-
baixo do braço e fizeram a cama no 
chão. A 19 de setembro, os alunos 
da Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro invadiram a Praça do 
Município de Vila Real para dizer 
que "a Academia não tem tetos". 
Na calçada, 600 lençóis brancos 
chamavam a atenção para igual nú-
mero de camas que não surgiram. 
"72% dos alunos da UTAD são des-
locados e 45% são bolseiros sociais, 
pelo que precisam de apoio para alo-
jamento. Aquilo a que assistimos é 
a uma abertura de camas nas gran-
des cidades e esquecem o interior", 
lamenta José Pinheiro, presidente 
da Associação Académica. "Há qua-

  

tro ou cinco anos, tínhamos preços 
de alojamento dentro dos 100/125 
euros, mas têm galopado e os alu-
nos que entraram na Za fase de 
acesso já pagam 180/200 euros. Os 
valores baixos eram um fator de 
atratividade que se está a perder." 

"Há 23 mil estudantes desloca-
dos e a resposta pública é de apenas 
9%", destaca João Pedro Videira, 
presidente da Federação Académi-
ca do Porto. "São números absolu-
tamente ridículos", que se agudi-
zam porque "o mercado privado 
para arrendamento de longa dura-
ção está a rir  por causa do turis-
mo". A Universidade do Porto tem 
a mesma leitura: "O problema que  

se coloca atualmente nos grandes 
centros urbanos é que a oferta pri-
vada destinada a estudantes - que 
nos últimos anos deu resposta a 
esta procura - diminuiu considera-
velmente com a pressão turística 
sobre o mercado de arrendamento 
residencial." 

As pouco mais de mil camas que 
a Universidade do Porto disponibi-
liza dão essencialmente resposta às 
necessidades dos estudantes bolsei-
ro& Quando não há vagas, estes alu-
nos recebem apoio ao arrendamen-
to no mercado privado. Dentro de 
ano e meio, a Universidade do Por-
to deverá aumentara sua oferta em 
112 camas, com a requalificação  

residência D. Pedro V. Mas este in-
cremento está longe de resolver o 
problema. Em marcha está a adap-
tação de edificios como a Messe dos 
Sargentos ou a sede da Lutuosa de 
Portugal, que poderão ainda neste 
ano letivo reforçar a oferta. 

Em Caseais, onde a Nova SBE deu 
nova vida ao mercado estudantil 
e a que agora se vão juntar Direito e  

Medicina, estão em curso 1608 ala 
jamentos. "Trata-se de 430 munici-
pais e 1178 privados", especifica ao 
Dinheiro Vivo o presidente da câ-
mara, Carlos Carreiras, que prevê 
um investimento autárquico de 
18,3 milhões. Carreiras estima que 
até 2020 posa  ter todos os acordos 
fechados para que o município ve-
nha a acolher 20 mil alunos univer-
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sitários. Se tudo correr como previs-
to, diz, "será preciso assegurar habi-
tação para pelo menos 20% destes 
estudantes". Neste momento, há 
cerca de duas centenas de camas 
para uma procura ainda baixa. 

No país, contam-se 192 residên-
cias públicas; 15 965 camas. Os alu-
nos são bem mais: 372 753 inscritos 
no ensino superior que se dividem  

Clarisse Costa é finalista da Escola 
Superior de Educação do Porto, 
Aluna deslocada de Aveiro, 
arrenda um quarto na Invicta, 
próximo da sua faculdade. 
FOFO: JOSE CARMO/GLOBAL IMAGENS 

entre 308 489 no público e 64 264 
no privado (dados 2017/2018). Des-
tes, 42% são "deslocados". 

Não se sabe ao certo quantas ca-
mas existem fora da rede pública. 
Mas a Uniplaces, criada em 2012 
para agregar oferta privada, traça o 
mapa dos preços: no ano passado, 
arrendar um quarto custava em 
média 200 euros por mês. Até agos-
to deste ano, nas grandes áreas ur-
banas o valor médio pago pelos es-
tudantes para arrendar um quarto 
era já de 299,16 euros no Porto e 
399,56 euros em Lisboa. 

Sem papéis nem benefícios 
400 euros com despesas de luz, 
água e gás incluídas é precisamente 
o que Carolina Semedo paga por 
um quarto em Lisboa - "é dos valo-
res mais baixos que se encontram 
pela cidade". Está há cinco anos no 
mesmo espaço, uma antiga sala 
transformada pelo senhorio para 
rentabilizar o T2 em Benfica, que ar-
renda sem papéis. Com ela têm mo-
rado mais duas jovens, também 
elas presas à vida de estudante pela 
falta de opções. "Para termos três 
quartos, não temos sala, mas cada 
quarto tem a sua casa banho. Eu 
faço a minha vida no quarto, tenho 
é a sorte de ser grande", conta ao Di-
nheiro Vivo. Deslocada do Algarve, 
Carolina encontrou aquela casa per-
to da faculdade no ano de ingresso 
no ensino superior. "Agora, gostava 
muito de sair, mas apesar da procu-
ra constante não existem alternati-
vas a preços para jovens em início  

de carreira. E não consigo suportar 
uma casa sozinha. Já começa a ser 
mais vantajoso comprar, mas vou 
fazê-lo aos 24 anos?" 

Com a EMEL a travar o estaciona-
mento gratuito em Lisboa e sem re-
cibos ou contrato que atestem o lo-
cal onde mora, Carolina teve de 
"pedir a um vizinho para usar o seu 
dístico de morador para poder esta-
cionar". A informalidade do arren-
damento ganha na luta entre a pou-
ca oferta e a muita procura. "Vou fa-
zer o quê? Sei que facilmente en-
contram alguém para o meu lugar e 
fico eu com um problema." 

"Este ano foi urna luta para en-
contrar casa", desabafa Clarisse 
Costa, trabalhadora-estudante e fi-
nalista da Escola Superior de Educa-
ção do Porto. Os senhorios "pedem 
200 e 250 euros por quartos peque-
nos, sem janela, sem quaisquer con-
dições". Teve de arregaçar as man-
gas para descobrir um T2 próximo 
da faculdade e, assegurada a casa, a 
jovem de Aveiro teve de encontrar 
quem repartisse com ela o espaço, 
que os senhorios também transfor-
maram em T3 eliminando a sala. A 
renda está agora nos 200 euros 
mensais, a que acrescem despesas 
com água e luz, que dividem entre 
todas. Clarisse tem direito a apoio 
do Estado para custear as despesas 
de alojamento, mas precisa do reci-
bo da renda. E a este preço ninguém 
passa papel. "Era uma boa ajuda" 
que se perde na informalidade. 

A 3.a  fase de candidaturas ao en-
sino superior está a decorrer mas,  

até agora, não se registaram situa-
ções dramáticas, como já sucedeu 
noutros anos, com alunos a dormir 
em carros ou nas estações de com-
boio. Já sabem ao que vão. E no Por-
to isso significa, pelo menos, 300 
euros por mês por um quarto. Nos 
arredores, a tendência mantém-se: 
Em Rio Tinto, junto a um dos prin-
cipais poios universitários da Invic-
ta, a renda média atingiu neste ano 
339 euros, o valor mais alto entre as 
zonas mais procuradas pelos estu-
dantes, mostra a Uniplaces. Em São 
Mamede de Infesta, também na pe-
riferia, já se pedem 284 euros. 

"Um jovem que chega a uma ci-
dade que não conhece quer é iniciar 

o seu percurso calmamente e não 
tem muito espaço para reclamar 
contratos e recibos", explica Daniel 
Azenha, presidente da Associação 
Académica de Coimbra. Na Cidade 
Universitária, a informalidade tam-
bém é uma realidade que o aumen-
to do número de estudantes ali-
menta. "Há nitidamente um au-
mento do número de estudantes 
universitários que não está a ser 
acompanhado pelo alojamento. 
Não é só o turismo, mas o turismo 
também tem o seu papel, claro", 
acrescenta Daniel, que aponta pre-
ços de 180 a 200 euros/quarto. 

Desconfiança afasta 

"Tive muita dificuldade em encon-
trar casa", conta Francisca Bento, 
18 anos, recém-chegada a Lisboa. 
"Éramos duas pessoas, optámos por 
fazer a pesquisa através de uma > 

N'^ 

Página 22



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 3 de 5ID: 82821649 05-10-2019

IV 

A renda média de um 
quarto em Lisboa ronda 
os 400 euros, mais 7,6% 
do que custava em 20-18. 
No Porto, o valor médio 
está nos 300 euros, mais 
5,6% do que há um ano. 

Iher"...00  

► agência tradicional e, apesar de a 
agência dizer que o proprietário es-
tava ao corrente de que se tratava de 
arrendamento para estudantes, aca-
bávamos por perceber que não esta-
va, e não queria." Estiveram prestes 
a assinar contrato e, "à última hora, 
o proprietário disse que não queria 
estudantes porque recebem amigos 
e fazem barulho". 

A estrear-se na universidade, a jo-
vem de Torres Vedras não colocou 
entraves nem ao local nem ao tipo 
de imóvel e chegou mesmo a pon-
derar arrendar um quarto para si e 
para a amiga. Nem assim ficou mais 
fãcil. "Pensei seriamente em desis-
tir do arrendamento e ir e vir todos 
os dias, porque não encontrávamos 
nada, e o que havia era a preços 
muito elevados. Seriam quatro ho-
ras em transportes todos os dias, 
mas se não houvesse alternativa te-
ria de ser." Acabou por encontrar 
casa através de conhecidos: 350 eu-
ros por mês. 

"Podemos estar a falar de valores 
que comecem a apear os alunos do 
ensino superior. E isso é preocupan-
te. Se não forem tomadas medidas 
a curto prazo e se o investimento 
não vier de forma direta, podemos 
estar a entrar aqui numa grande 
problemática E não podemos usar 
a pressão demográfica e uma even-
tual redução dos alunos no ensino 
superior como desculpa para não fa-
zer investimento", diz José Pinhei-
ro, da AAUTAD, admitindo já ter re-
cebido "contactos da parte de po-
tenciais investidores privados, que  

acabam por desistir porque os pre-
ços dos terrenos estão muito altos". 

Em Abrantes, e longe da confu-
são dos centros urbanos, Fátima Sa-
raiva tenta como pode ajudar quem 
chega. Apesar de já estar afastada da 
Associação Académica, continua a 
receber pedidos de ajuda. "Abrantes 
é uma cidade muito pequena e se 
há dez anos era possível arrendar 
um quarto por 120 a 150 euros, ago-
ra estão a pedir 180 a 200 euros sem 
despesas", conta. Residência públi-
ca existe uma "mas não tem capaci-
dade", por isso a melhor rede de alo-
jamento é o passa-palavra. "A ver-
dade é que o alojamento local veio 
dar um bocadinho cabo do arrenda-
mento a estudantes. Há edificios a 
serem recuperados mas acabam por 
ser para turistas." 

Carolina Almeida, CMO da Uni-
places, assume que os desafios têm 
que ver com um mercado de arren-
damento pouco maduro. "Não pen-
samos que seja algo que Portugal es-
teja a fazer mal, estamos apenas 
anos atrás de várias cidades euro-
peias no que respeita ao mercado de 
arrendamento a estudantes. Esta-
mos ainda a dar os primeiros passos. 
Por exemplo, o Reino Unido, um 
mercado de referência na Europa, 
está já bastante consolidado, com 
uma ampla oferta de alojamento 
dedicado a estudantes. O mercado 
português de arrendamento a estu-
dantes é recente, está em fase de 
crescimento. Não acreditamos que 
haja algo de errado, há apenas aspe-
tos que precisam de ser melhorados  

e desenvolvidos. O aparecimento 
de residências como Collegiate, 
Smart Studios, Livensa, entre ou-
tros, refletem uma tendência de 
mudança muito positiva" 

Oportunidades de Luxo 
O surgimento de residências priva-
das tem ganho expressão ao longo 
dos últimos anos, com cada vez  

mais marcas nacionais e internacio-
nais a construir e a explorar este ni-
cho do arrendamento. 

No Porto, nasceu o Livensa Li-
ving, edificado junto à Asprela, um 
dos principais polos universitários 
da cidade, onde os preços começam 
nos 100 euros por semana por um 
estúdio duplo de 18 metros quadra-
dos. "As residências premium são  

para os estudantes internacionais, e 
não estou a referir-me aos de Eras-
mus, mas àqueles que vêm tirar a li-
cenciatura. Esses alunos têm uma 
capacidade financeira superior à 
média das famílias portuguesas e 
procuram mais conforto", realça 
João Pedro Videira, presidente da 
Federação Académica do Porto. Para 
além de alojamento, no Livensa 
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Eduardo Filipe é antigo aluno 
de Audiovisual e Multimedia da 
Escota Superior de Comunicação 
Social e continua a morar 
num quarto em Benfica. 
FOTO: RONALDO RODRIGUES/GLOBALIMAGENS 

Living há serviços como piscina, 
ginásio, sala de cinema e de jogos, 
biblioteca, entre outros. 

Por sua vez, a portuguesa U-
-World aguarda o alvará de lotea-
mento da Câmara de Braga para ar-
rancar com a construção da primei-
ra residência universitária U-Loft 
no país. A próxima paragem é 
Coimbra e já está a olhar para Avei-
ro. A U-World tem em pipeline pro-
jetos para mais de 1600 camas, 
num investimento de 67 milhões 
de euros. 

Ricardo Kendall sempre viveu 
no mundo das empresas e, recente-
mente, decidiu arriscar. Com uma 
liquidez de 20 milhões de euros, de-
pois da venda de um grupo de em-
presas, deu uma volta à vida e aos 
negócios e apostou no arrendamen-
to de casas para estudantes. "Há já 
muitos anos que eu investia em pe-
quenos apartamentos para arrendar 
a longo prazo. Com a venda do 
meu grupo de empresas, em 2015, 
surgiu a ideia de fazer um projeto 
com dimensão e gerido profissio-
nalmente", conta o fundador da 
rede de oficinas Mictas, e de cadeias 
de moda como a Accessorize ou a 
Mr. Blue. 

Nascia assim a Smart Studios, 
empresa especializada no arrenda-
mento a estudantes, professores e 
jovens em início de carreira, que 
quer "ultrapassar a barreira dos dois 
mil estúdios em Portugal". 

Atualmente, a marca opera em 
Lisboa e Coimbra. Tem "cerca de 
220 estúdios arrendados, 415 em  

construção e 900 em licenciamen-
to." Locali7ação e transportes são os 
grandes critérios para investir e ver-
ba parece não faltar. "Prevemos 
avançar com um total de 125 mi-
lhões de euros", conta ao Dinheiro 
Vivo. 

Os quartos geridos por este grupo 
têm um preço fixo que inclui as uti-
lidades (água, energia, Intemet e 
limpeza das áreas comuns) e va-
riam de acordo com o espaço. Um 
quarto-modelo standard, nas La-
ranjeiras, custa 420 euros; na Ajuda 
o mesmo modelo vai para os 500 
euros; enquanto nas Janelas Verdes 
opreço está nos 600 euros por mês. 
Em Coimbra, o valor mais baixo co-
meça nos 260 euros mensais. "Te-
mos uma taxa de ocupação próxi-
ma dos 90%, no futuro irá baixar 
porque há 15 mil camas em pipeline 
em Portugal", explica Ricardo Ken-
dall, assumindo que atualmente a 
Smart Studio tem alunos maiorita-
riamente portugueses, depois brasi-
leiros, espanhóis. "Cerca de 50% 
dos nossos inquilinos não são estu-
dantes, são jovens profissionais", 
acrescenta. 

Adiar a vida toda 
É a vida a atrasar, diz Catarina Se-
medo, lembrando uma "colega de 
28 anos que nem sequer estudou 
em Lisboa, foi só para trabalhar, e 
teve de arrendar um quarto por não 
conseguir suportar uma casa". 

"Já não há uma idade considerada 
aceitável para se morar com ami-
gos", diz por sua vez Eduardo Fili-

  

pe, de 24 anos. Saiu de Castelo 
Branco para vir estudar para Lisboa, 
em 2015, e, apesar de "trazer algu-
ma pesquisa feita", acabou por divi-
dir casa com o proprietário de um 
imóvel em Benfica, graças a um 
anúncio num centro comercial. 
"Acabei por não ficar muito tempo. 
Aliás, não fiquei muito tempo em 
lado nenhum. Em três anos de fa-
culdade tive três casas". 

Com cada mudança, chegava 
também uma fatura mais pesada. 
"No primeiro ano o valor era aceitá-
vel, pagava 220 euros com tudo; um 
ano depois já só consegui a 250 eu-
ros e na terceira casa que encontrei, 
através do portal Idealista ou do 
OLX, o negócio era diferente: a pro-
posta era arrendar uma casa de três 
quartos por 650 euros, mas eu é que 
tinha de encontrar os outros dois 
inquilinos." 

Aceitou sem saber quem o iria 
ajudar a suportar a renda. Não diz 
que lhe calhou a sorte grande, mas 
encontrou "dois irmãos" com 
quem ainda partilha casa. A mesma 
que conseguiu no último ano de fa-
culdade, apesar de o curso entretan-
to já ter terminado. "Toma-se mui-
to mais fácil partilhar casa quando 
já o fizemos antes. É claro que nin-
guém quer ficar assim para sempre, 
mas os dogmas estão a mudar e é 
saudável. Sinto-me confortável as-
sim", explica. 

Dados da Uniplaces mostram que 
61% dos estudantes que arrendam 
casa preferem a modalidade do 
quarto, com apenas 39% a escolhe-

  

rem o arrendamento da casa com-
pleta. Com a oferta de arrendamen-
to em Portugal também a escassear, 
onicho dos estudantes acaba por fi-
car para trás e muitos proprietários 
fecham a porta a esta modalidade. 

Aconchego académico 
Em 2014, nasceu o programa Acon-
chego para combater dois proble-
mas: o isolamento dos idosos e a fal-
ta de quartos para os jovens. Tem 
sido um êxito. A iniciativa da Câma-
ra do Porto e da FAP dá atualmente 
casa a 50 estudantes e tem em lista 
de espera de mais de 120. 

As dificuldades dos universitários 
em encontrar alojamento uniram 
também FAP e a Santa Casa da Mi-
sericórdia do Porto, que lançaram o 
Bairro Académico. A Santa Casa dis-
ponibili7ou um terreno no =pus 
da Universidade Lusíada para a cria-
ção de mil camas até 2021 e a FAP 
gere o processo. No Bairro Académi-
co, os quartos custarão "no máximo 
250 euros", assegura João Pedro Vi-
deira. 

Já em fevereiro, o govemo lançou 
um plano para duplicar em dez 
anos o número de camas para estu-
dantes universitários. Para uma pri-
meira fase, ficou prevista a constru-
ção, reabilitação e requalificação de 
mais de 250 imóveis no país, abran-
gendo mais de 7500 camas nas 
áreas metropolitanas do Porto e de 
Lisboa (6927 para Lisboa e 1650 
para o Porto). Uma oferta e um ho-
rizonte temporal que ficam bem 
longe de resolver o problema. 
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NOTAÇÃO FINANCEIRA — R 

DBRS sobe rating 
de Portugal 
em um nível 
para BBB Alto 

NORAS — R 19 

Nova fábrica 
de 25 milhões 
para fazer boias 
telecomandadas 
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dinheirovivo.pt 1 sábado, 5 de outubro de 2019 
N. 425] Este caderno faz parte integrante 

do Diário de Notícias n.° 54954 

inheiro vi v
e do Jornal de Notíciasn.'126 do ano 132 

Habitação Procura-se 
quarto para estudante 
em zona central 
e a preço acessível 

ARRENDAMENTO CLANDESTINO, PREÇOS EXORBITANTES, FALTA DE 

CONDIÇÕES Com a oferta existente longe de chegar para 
todos os estudantes que procuram casa de norte a sul, 
há sítios onde vale tudo. Apoios públicos e planos para 
aumentar o número de casas pouco resolvem. — P. o6 a (39 
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"Pedem 250 euros 
por quartos sem janela, 
sem espaço e sem 
condições. Despesas 
pagas à parte", diz Clarisse 
estudante no Porto. 
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ECONOMIA — Rio e ii 
César Araújo 
"Salários até aos 
750 euros não 
deviam pagar 
impostos" 

Cartões-refeição 
podem deixar de 
servir para pagar 
detergentes 

Centeno adiou 
9500 milhões 
de dívida. Dois 
terços vêm 
de Sócrates 
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ENTREVISTA O presidente 
da Associação Nacional 
das Indústrias de Vestuário 
e Confeção diz que falta uma 
voz da UE para o setor, que é 
"maltratado" pela Europa. 
Em Portugal, 'a lei das PME 
prejudica o emprego". — P. o4-05 

 

Super, comida, 
gasolina: como 
os consumidores 
gastam o dinheiro 

CONTAS PÚBLICAS Reembolsos 
desta legislatura foram chutados 
para o período de 2022 a 2037. 

O fardo da dívida tem vindo 
a cair, mas continuará muito 
elevado, acima de 119°/o do PIB. 
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A nova atração do Algarve: Mina de Sal-Gema vai abrir portas a turistas
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Vai poder descobrir a mina subterrânea de Loulé num tour interpretado de duas horas.
 
Depois de terem estado abertas apenas para visitas académicas, agora todo o mundo vai poder
conhecer a Mina de Sal-Gema, em Loulé, que prometm tornar-se numa nova atração do Algarve.
 
A partir da próxima segunda-feira, 7 de outubro, a única mina portuguesa visitável que se localiza
abaixo do nível do mar volta a abrir as portas para o público em geral.
 
Em tours de cerca de duas horas, os visitantes vão poder conhecer o espaço subterrâneo com mais de
45 quilómetros de galerias.
 
Segundo o regional "Barlavento", o tour vai contar a história deste espaço, localizado a 230 metros de
profundidade. Poderá ainda admirar formações geológicas com 230 milhões de anos, num percurso de
interpretação com cerca de 1,3 quilómetros dentro da mina onde, com o auxílio de guias
especializados, todos os visitantes são convidados a conhecer os processos de mineração antigos e
atuais.
 
Serão ainda abordadas as várias aplicações do Sal-Gema utilizadas pelo homem ao longo da história
até à atualidade.
 
Os bilhetes para a visita vão custar 25EUR por adulto e 15EUR para as crianças. Para grupos de 10 ou
mais pessoas, o bilhete individual fica a 20EUR.
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