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A1 Lojas de turismo de 40 municípios alvo de ajustes diretos com empresa de arguido na
Éter
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Economia
 
Lojas de turismo de 40 municípios alvo de ajustes diretos com empresa de arguido na Éter
 
por Lusa
 
Quer partilhar este artigo?
 
cancelar
 
Pelo menos 40 dos 63 municípios com lojas interativas da Turismo Porto e Norte efetuaram ajustes
diretos no total de 1,5 milhões de euros com a empresa Tomi World, cujo gerente foi constituído
arguido no âmbito da Operação Éter.
 
VER MAIS
 
De acordo com o portal BASE relativo a contratos públicos, hoje consultado pela Lusa, os ajustes
efetuados pelos municípios dizem respeito à instalação de lojas interativas de turismo, aquisição e
instalação de equipamentos informáticos e audiovisuais, aquisição de software e licenças à empresa.
 
De entre as 64 Lojas Interativas de Turismo (LIT) elencadas pela entidade regional Turismo Porto e
Norte de Portugal na sua página oficial (incluindo uma móvel), pelo menos 40 resultam de contratos
realizados com a empresa Tomi World, sendo que o mais elevado, segundo dados do BASE, ascende a
67.361 euros.
 
Em causa um ajuste direto realizado pelo município da Póvoa de Varzim, por "ausência de recursos
próprios", para "Instalação de Loja Interativa de Turismo -- Equipamento e Serviço Interativo", tendo
o contrato de aquisição de bens, disponível onlie, sido assinado em abril de 2017 entre o presidente da
câmara e o "representante" da Tomi World, José Agostinho.
 
Segue-se o município de Gondomar que, em março de 2014, contrata à empresa o "fornecimento de
equipamentos interativos" por 63.800 euros.
 
Já a "aquisição de equipamento para a loja interativa de turismo de Felgueiras" custou, em julho de
2013, 53.000 euros ao município, valor próximo dos 53.390 euros pagos em maio desse ano pela
Câmara de Penafiel também para "aquisição de equipamento interativo" à Tomi World.
 
Também a Câmara de Vila do Conde, em fevereiro de 2014, procedeu à "aquisição de bens -- loja
interativa de turismo" por 52.120 euros, tendo o contrato sido assinado pela presidente da câmara e
pelo "gerente" da Tomi World, José Agostinho.
 
Da lista de ajustes diretos entre municípios e a Tomi, e com valores a variar entre os 2.880 euros pela
renovação da licença de manutenção e acesso a plataforma interativa pagos pela Trofa e os 50.120
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euros pagos pelo município de Tarouca para aquisição de equipamento para a loja interativa de
turismo, fazem ainda parte Arcos de Valdevez, Baião, Boticas, Braga, Caminha, Castelo de Paiva,
Espinho, Fafe, Felgueiras, Lamego, Lousada, Marco de Canaveses, Melgaço e Mogadouro.
 
A lista completa-se com os municípios de Mondim de Basto, Montalegre, Paredes, Penafiel, Ponte da
Barca, Ponte de Lima, Póvoa de Varzim, Resende, Santa Maria da Feira, Santa Marta de Penaguião,
São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vale de Cambra, Valongo,
Valpaços, Vieira do Minho, Vila Nova de Gaia, Vila Pouca de Aguiar, Vila Verde e Vizela.
 
Fora desta lista, mas com Lojas Interativas de Turismo, estão os concelhos de Amarante, Amares,
Arouca, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Celorico de Basto, Cinfães, Esposende, Guimarães, Maia,
Matosinhos, Monção, Oliveira de Azeméis, Paredes de Coura, Penedono, Porto, Santo Tirso, São João
da Madeira, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Famalicão e Vila Real.
 
A TPNP tem ainda LIT no Aeroporto Sá Carneiro e em Santiago de Compostela, na Galiza, e a móvel,
denominada TOPAS.
 
Já quanto a contratos celebrados entre a TPNP e a Tomi, segundo o BASE ascendem a 715.502 euros,
entre os quais seis ajustes diretos e dois concursos públicos (um de 309 mil euros e um segundo de
188 mil euros).
 
No âmbito da Operação Éter, o Ministério Público deduziu, a 25 de outubro, acusação contra 29
arguidos (21 pessoas individuais e oito entidades coletivas), incluindo o ex-presidente da Turismo
Porto e Norte de Portugal (TPNP), Melchior Moreira, que se encontra em prisão preventiva desde 18 de
outubro de 2018.
 
Além de Melchior Moreira, foram então detidos pela PJ por alegada viciação de procedimentos de
contratação pública, Isabel Castro, diretora operacional do Turismo do Porto e Norte de Portugal,
Gabriela Escobar, jurista daquela entidade, Manuela Couto, administradora da W Global
Communication (antiga Mediana) e José Agostinho, da firma Tomi World, de Viseu.
 
Segundo o despacho de acusação, consultado na passada semana pela Lusa, o MP decidiu separar os
processos da Operação Éter, continuando a investigar num inquérito autónomo os factos relacionados
com as Lojas Interativas da TPNP.
 
No despacho de acusação, o MP diz que quanto ao núcleo de factos em investigação, relacionado com
a criação e instalação do projeto de Rede de Lojas Interativas, as diligências de investigação "ainda
não estão concluídas, sendo necessário proceder à recolha de mais elementos de prova, quer
documental, quer testemunhal, bem como constituir alguns agentes arguidos".
 
Em causa estão todos os factos relacionados com a criação das LIT dos municípios, das LIT da TPNP,
designadamente a LIT móvel e demais factos com eles conexos.
 
Lusa

Página 2



A3
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Pelo menos 40 dos 63 municípios com lojas interactivas da Turismo do Porto e Norte de Portugal
efectuaram ajustes directos no total de 1,5 milhões de euros com a empresa Tomi World.
 
Foto
 
Manuel Roberto
 
As câmaras de Gondomar, Maia e Vila Nova de Gaia confirmaram esta quarta-feira terem sido
contactadas no âmbito das investigações às lojas de turismo feitas na sequência da Operação Éter, em
que há suspeitas de corrupção na Turismo do Porto e Norte de Portugal.
 
A Câmara de Vila Nova de Gaia, liderada pelo socialista Eduardo Vítor Rodrigues, esclarece que "foi
indagada sobre as formalidades da contratação da loja interactiva de turismo", tendo fornecido às
autoridades os respectivos documentos, "como se impunha". Esta autarquia refere ainda que "o
protocolo vinha ainda do final do mandato do PSD/CDS", garantindo que "o presidente não está
constituído arguido nem se conhece nenhum caso no município", entre "políticos ou técnicos".
 
Já a Câmara de Gondomar, também do distrito do Porto e igualmente de maioria socialista, diz que
"forneceu diversa documentação, sempre no habitual princípio da colaboração, quando foi solicitada
pela Polícia Judiciaria, há cerca de um ano" e que "entretanto foram chamados vários técnicos e
políticos para prestar declarações, numa fase posterior".
 
"Todos os procedimentos efectuados pela Câmara de Gondomar, sem prejuízo das sugestões feitas
pela Turismo do Porto e Norte de Portugal, cumprem a lei e estão dentro dos limites de adjudicação
que o código dos contratos públicos prevê", respondeu o presidente da autarquia, Marco Martins. Por
sua vez a Câmara da Maia, liderada por António Silva Tiago, eleito em 2017 pela coligação PSD/CDS-
PP, indica que "a Polícia Judiciária pediu dossier de contratação pública para analisar", frisando que
"nenhum autarca nem nenhum técnico foi constituído arguido".
 
Pelo menos 40 dos 63 municípios com lojas interactivas da Turismo do Porto e Norte de Portugal
efectuaram ajustes directos no total de 1,5 milhões de euros com a empresa Tomi World, cujo dono
foi constituído arguido no âmbito da Operação Éter.
 
Segundo dados do portal Base, relativo a contratos públicos, em Março de 2014 a Câmara de
Gondomar contratou àquela empresa o "fornecimento de equipamentos interactivos" para a loja por
63.800 euros. Já a Câmara de Gaia fez um ajuste directo com a Tomi World em Fevereiro de 2015 de
33.840 euros para "aquisição, instalação e montagem, condições de manutenção e acessos, de
equipamento informático e audiovisual para a loja interactiva de turismo de Vila Nova de Gaia". O
Base não apresenta qualquer contrato entre a Tomi e a Câmara da Maia.
 
No dia 25 de Outubro, o Ministério Público deduziu acusação contra 29 arguidos (21 pessoas
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individuais e oito entidades coletivas), incluindo o ex-presidente da Turismo do Porto e Norte de
Portugal, Melchior Moreira, que se encontra em prisão preventiva desde 18 de Outubro passado. No
despacho de acusação, o Ministério Público diz que quanto ao núcleo de factos em investigação,
relacionado com a criação e instalação do projecto de rede de lojas interactivas, as diligências de
investigação "ainda não estão concluídas, sendo necessário proceder à recolha de mais elementos de
prova, quer documental, quer testemunhal, bem como constituir alguns agentes arguidos".
 
"Assim, considerando que a recolha de prova se prevê morosa, o que não é compatível com o carácter
urgente dos presentes autos que têm um arguido detido à sua ordem, determino a separação de
processos em relação a estes factos", refere o documento. Em causa estão todos os factos
relacionados com a criação das lojas interactivas dos municípios e da Turismo do Porto e Norte de
Portugal, designadamente a loja interactiva móvel.
 
Lusa
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Fiscalização e 
medição de ruído 
no Alojamento Local 

Regulamento, ontem aprovado, não se fica por novas zonas 
de proibição, como a Baixa e Avenida da Liberdade 
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Centro de Lisboa tem novas zonas de contenção para o Alojamento Local 

Sofia Cristino 
locaìs@jn.pt 

LISBOA  A Assembleia Muni-
cipal de Lisboa aprovou, ao 
final da tarde de ontem, o 
Regulamento Municipal do 
Alojamento Local (AL). O 
documento que define as 
novas áreas de contenção ao 
AL na cidade de Lisboa (Bai-
xa, avenidas da Liberdade, 
República e Almirante Reis, 
Colina de Santana e Bairro 
das Colónias) passou com os 
votos contra do deputado 
independente Rodrigo Mel-
lo Gonçalves, PPM, MPT, 
CDS e PSD e abstenções do 
BE e do deputado indepen-
dente Raul Santos. 

O vereador do Urbanismo, 
Ricardo Veludo, lembrou 
que "80% de todo o Aloja-
mento Local está concen-
trado no centro histórico da 
cidade, zona onde a habita-
ção é residual" e reconhe-
ceu que a "oferta habitacio-
nal passou a ser consumida 
pela atividade do AL". No 
entanto, garante que o 
novo regulamento "prote-
ge o direito à habitação e 
mantém o dinamismo eco-
nómico da cidade, salva-

  

guardando a atividade de 
alojamento local". 

Veludo prometeu exercer 
a fiscalização que "até agora 
não tinha sido possível" e 
exercer esta atividade em 
conjunto com entidades 
campe :entes como a ASAE, 
o Turismo de Portugal e as 
Juntas de Freguesia. Para 
melhorar a convivência en-
tre os moradores e os hóspe-
des do AL, avançou ainda, 
todos os que pretendem re-

 

ABERTURA 

Exceções 
Há exceções à abertura de 
novos AL, desde que esteja 
em causa a reabilitação de 
edifícios em ruínas ou de-
volutos há mais de três 
anos ou exista arrendamen-
to permanente para habita-
ção com renda acessível. 

Mais de 22 IIIil 
Mais de 22 mil AL estavam 
registados em Lisboa em 
setembro, com a zona do 
centro histórico, a Baixa e 
as avenidas da Liberdade, 
República e Almirante Reis 
a concentrarem mais de 
metade. 

gistar um AL na cidade terão 
de "informar e dar prova ao 
condomínio do prédio de 
que o fizeram, de acordo 
com uma minuta feita pelo 
município". 

A Câmara de Lisboa com-
promete-se ainda a instalar 
equipamentos de medição 
de ruído "sempre e apenas 
quando existam reclama-
ções dos moradores nessa 
matéria", informou. 

Para vários deputados, da 
Esquerda à Direita, a apro-
vação do regulamento já 
vem tarde, numa altura em 
que já existem 22430 aloja-
mentos de curta duração 
em Lisboa e algumas fre-
guesias perderam milhares 
de habitantes. 

Miguel Coelho, deputado 
municipal e presidente da 
5a  comissão da AML entre-
gou uma recomendação 
para que "toda a cidade de 
Lisboa seja considerada uma 
zona de contenção" e para 
que o regulamento seja no-
vamente discutido e reapre-
ciado dentro de seis meses 
de forma "a termos um re-
gulamento melhor e que. 
salvaguarde o direito de to-
dos à habitação", referiu. • Página 5
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Aeroporto de Lisboa 
vai testar controlos 
"sempre a andar" 

Terminal 2 terá sistema de leituras de dados faciais, em 
princípio já em 2020, para facilitar a vida ao passageiro 
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Participantes na Web Summit puderam testar sistema de leitura de dados faciais 

o 

o 

Ana Margarida Pinheiro 
ana.pinheiro@dinheirovivo.pt 

WEB SUMMIT  A Web Sum-
mit também é uma montra 
de inovações. O aeroporto 
de Lisboa vai começar a tes-
tar um modelo de reconhe-
cimento facial dos passagei-
ros que promete ser "sem-
pre a andar". O projeto-pilo-
to do Seamless Flow já co-
meçou em outubro, com 
uma primeira parceria entre 
a agência europeia de fron-
teiras Frontex, a ANA e o 
SEF, e dará um novo passo 
no próximo ano com a intro-
dução de leituras biométri-
cas que permitirão acelerar 
as passagens. 

"É nosso objetivo que, 
num projeto concreto no 
Terminal 2, possamos utili-
zar este tipo de tecnologia e 
acelerar processos para ofe-
recer uma maior comodida-
de aos passageiros", disse 
Catarina Zagalo, diretora de 
Comunicação daANA-Aero-
portos. O sistema inovador, 
se tudo correr como espera-
do, deverá entrar em opera-
ções no próximo ano. 

A leitura dos dados faciais 
permite acelerar a vida do  

passageiro dentro aeropor-
to, possibilitando que o pas-
saporte fique na carteira 
desde que se entra na in-
fraestrutura aeroportuária 
até ao avião. Este sistema as-
senta na leitura dos dados fa-
ciais que serão reconhecidos 
através de cãmaras que subs-
tituem o olho humano e da-
rão acesso a passagens para 
as portas de embarque ou, 
por exemplo, entrar num 
"lounge" executivo. 

"Estamos na fase inicial da 
criação deste Centro de Ex-
celência em parceria com as 
forças de controlo de segu-
rança de fronteiras, tanto a 
nível internacional como 
nacional, para a utilização 
de um tipo de tecnologia 
que faz o reconhecimento 
biométrico, neste caso facial 
dos passageiros". 

Nos últimos anos, o grupo 
francês Vinci, dono da ANA. 
investiu cerca de 25 milhões 
de euros em tecnologia que 
permite reduzir o tempo 
para um passageiro atraves-
sar as várias etapas no aero-
porto. Entre as inovações re-
centes estão o "self-check-
-in" e os sistemas que permi-
tem despachar a bagagem. 

APROVAÇÃO 

Taxa turística da 
capital financia 
Web Summit 
A Assembleia Municipal 
de Lisboa (AML) apro-
vou a atribuição de uma 
comparticipação finan-
ceira da Câmara de Lis-
boa à Web Summit. A 
Autarquia vai comparti-
cipar o evento através 
de um subsídio de três 
milhões de euros por 
ano até zoz8, valor pro-
veniente das receitas da 
taxa turística de Lisboa. 
O documento, que já era 
conhecido, mereceu crí-
ticas de alguns partidos 
da Oposição, que defen-
deram que o valor da 
taxa turística deveria 
servir para "minimizar 
os efeitos negativos da 
carga turística" na cida-
de ou ser utilizado em 
áreas prioritárias, como 
a habitação e os trans-
portes. 
SOFIA CRISTINO 
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SERRA DA ESTRELA 

PRIMEIRO NEVÃO ATRAI TURISTAS 
A serra da Estrela acordou ontem coberta pela pri-
meira neve da época. As estradas, cortadas duran-
te a noite, foram reabertas de manhã, permitindo a 
subida de dezenas de turistas à Torre. 
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Alojamento Local:
Web Summit pode gerar
receitas de mais
de 10 milhões a Lisboa

O alojamento local em Lisboa poderá gerar receitas 
de 10,1 milhões de euros durante a Web Summit, 
mais 57% que numa semana média esperada para 
novembro deste ano, calcula a GuestReady.

Num índice recentemente divulga-
do, baseado na análise do universo 
de unidades de AL ativos disponí-
veis para aluguer com anúncios na
Airbnb e Homeaway e os valores 
praticados este ano, a empresa es-
pecializada em alojamento local re-
vela que algumas zonas de Lisboa 
registam subidas nos preços de 1 a 
7 de novembro, em particular o Par-
que das Nações, junto ao certame, 
onde os preços sobem em média 
46,1% face aos valores de uma se-
mana média em novembro.

Outros destaques vão para as zo-
nas do Bairro Alto (14,5%), Mouraria 
(12,7%) e Campo de Ourique (13,2%) 
integram a lista com o maior au-
mento potencial nos preços médios 
por dia em unidades de Alojamento 
Local. Dentro dessas zonas, o Índi-
ce da GuestReady destaca as áreas 
do Socorro e de Santo Condestável 
como as que registam a maior su-
bida dos preços médios diários pa-

ra a semana da Web Summit, res-
petivamente 18,7% (82 euros) e 17% 
(72 euros).

Vanessa Vizinha, diretora ge-
ral da GuestReady para o mercado 
português, explica que "a realiza-
ção da Web Summit é uma exce-
lente oportunidade para mostrar a 
importância que o Alojamento Lo-
cal pode ter para uma cidade, já que 
permite lidar com picos de visitan-
tes sem criar grandes desequilíbrios 
de mercado na oferta de locais pa-
ra pernoitar".

No ano passado, durante a Web 
Summit registou-se um aumen-
to signifi cativo dos preços diários 
no AL em Lisboa. De acordo com os 
dados recolhidos e analisados pela 
GuestReady, só os proprietários do 
Parque das Nações registaram gan-
hos superiores em 400 euros face 
a uma semana normal, uma dife-
rença de 109% face à média sema-
nal de novembro.

DR
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Britânicos mantêm 
liderança na compra de 
casas nos resorts do Algarve
O anúncio do Brexit em 2016 tem provocado 
instabilidade nos preços, alternando ciclos
de aceleração com períodos de desaceleração,
diz estudo  P13

Web Summit pode gerar 
receitas de mais de
10 milhões a Lisboa
O alojamento local em Lisboa poderá gerar receitas
de 10,1 milhões de euros durante a Web Summit,
mais 57% que numa semana média esperada para 
novembro deste ano, calcula a GuestReady  P14

Subida das rendas abranda 
em Lisboa e Porto
No 2º trimestre deste ano, confi rmou-se a tendência
de arrefecimento da subida das rendas das casas
em Lisboa e Porto, com as duas cidades a registar 
subidas abaixo da média nacional  P02

DR

Semana da 
Reabilitação Urbana
do Porto regressa
na próxima semana
O movimento “RE” volta à Invicta já na próxima semana com a realização 
da VII Semana da Reabilitação Urbana do Porto, evento organizado pela VI 
e pela Promevi que decorre de 11 a 15 de novembro no Palácio da Bolsa  P08
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A importância do mercado brasileiro para o Turismo de Compras em Portugal esteve recentemente em
destaque nas Tax Free Talks, iniciativa que a Global Blue promoveu em Lisboa e que teve lugar na
Casa da América Latina
 
Os turistas brasileiros ocupam a 2.ª posição no ranking do Turismo de Compras em Portugal e
gastam, em média, 311 euros nas compras realizadas em território nacional, sete vezes mais que os
clientes locais, segundo dados revelados pela Global Blue, empresa de transações tax free.
 
"No mix de compras estão as lojas de roupa e moda, com um gasto médio de 237 euros, e relógios e
jóias, com 1.300 euros. Estas compras são feitas, sobretudo, na Av. da Liberdade, no El Corte Inglês,
na Baixa, no Colombo e no Freeport", acrescenta a Global Blue, referindo que nos últimos anos, os
turistas brasileiros têm vindo a reforçar a sua posição, com um crescimento sustentado, mas ainda
com grandes oportunidades de expansão e de negócio.
 
A importância do mercado brasileiro para o Turismo de Compras em Portugal esteve recentemente em
destaque nas Tax Free Talks, iniciativa que a Global Blue promoveu em Lisboa, na Casa da América
Latina, para analisar a importância estratégica dos turistas brasileiros e debater o desenvolvimento do
turismo de compras em Portugal.
 
A iniciativa contou com a moderação da jornalista da Folha de S. Paulo, Giuliana Miranda e com a
participação de Renato Leite, da Global Blue; Bernardo Cardoso, coordenador do mercado brasileiro no
Turismo de Portugal; Susana Santos, do El Corte Inglés; e Pedro Miguel Silva, Associate Partner da
Deloitte.
 
Entre os vários pontos em análise, a iniciativa apurou que o segmento de luxo, que representa uma
pequena parte das compras tax free em Portugal, registou o mais importante crescimento em 2018,
com um aumento de 12.4%, sendo um segmento muito procurado pelos turistas brasileiros, que
gastaram, em média, 15.200 nas compras que fazem na Europa, mas no qual Portugal está a captar
apenas 40% da capacidade de compra desta elite brasileira
 
A Global Blue identifica três pontos que precisam de ser trabalhados para atrair a elite brasileira,
sugerindo que Lisboa se posicione "como um "destino de compras" e não apenas uma porta de
entrada para a Europa", que se aumente "a oferta de lojas de luxo" e se promova o artesanato de
luxo, sendo ainda necessário "adaptar a oferta ao gosto dos international shoppers da elite brasileira e
tornar o país num destino de compras essencial na Europa".
 
"Por outro lado, é preciso incrementar o esforço de divulgação do Tax Free, uma vez que nem todos os
brasileiros que visitam Portugal sabem da existência e das vantagens do reembolso do IVA nas
compras", acrescenta a Global Blue.
 
Para Renato Leite, Managing Director da Global Blue, iniciativas como as Tax Free Talks são "muito
relevantes, porque ajudam a cadeia de valor a pensar estrategicamente o turismo de Compras e são
uma oportunidade para sensibilizar as entidades oficiais para a importância deste segmento do
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turismo nacional".
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2019 tem sido um ano marcado pela falência de companhias aéreas e do gigante da operação turística
Thomas Cook. No entanto, as empresas turísticas não esperam que estes acontecimentos tenham
efeito direto nos resultados deste ano. Também o mercado inglês está estabilizado, mostrando que o
Brexit não está a influenciar as escolhas de férias dos britânicos.
 
Este é o sentimento generalizado entre as empresas do turismo nacionais e as Agências Regionais de
Promoção que estão, até esta quarta-feira, dia 6 de novembro, a participar no World Travel Market,
em Londres.
 
"O mercado teve tempo para se adaptar ao Brexit, face às sucessivas datas de saída. O feedback que
temos dos operadores turísticos, das OTA's e das companhias aéreas é que não esperam grandes
oscilações no mercado inglês no futuro, por duas razões. Primeiro, porque a libra estabilizou; segundo,
porque o tempo que passou desde o Referendo do Brexit até agora permitiu desanuviar um pouco a
tensão dos turistas do Reino Unido e o que nos dizem é que os consumidores ingleses já não querem
saber deste assunto para decidirem as suas férias", constata João Fernandes, presidente da Agência
Regional de Promoção Turística do Algarve.
 
Por outro lado, o responsável mostra-se otimista quanto à substituição da operação da Thomas Cook
por outros operadores. "Grandes operadores estão a cimentar posições", lembra. "É o caso da Jet2
que, sendo parceira preferencial da Hays Travel, que ficou com as lojas da Thomas Cook, é uma boa
notícia para o Algarve, já que a companhia tem vindo a crescer substancialmente para o nosso
destino", refere João Fernandes, dando outro exemplo. "O lançamento da easyJet Holidays também é
uma boa notícia. Reunimos aqui em Londres e percebemos que estão a olhar positivamente para o
Algarve. Aliás, a easyJet é a segunda maior companhia para Faro em termos de número de
passageiros, sendo especialmente importante no período de Inverno".
 
A notícia menos simpática que o responsável da ARPT teve em Londres tem a ver com o timing das
reservas, que deverá chegar mais tarde este Inverno e no próximo Verão, devido ao Brexit e às
eleições. "Não será tanto uma questão de procura mas do timing em que ela acontecerá".
 
Também a ARPT do Alentejo está confiante quanto ao desempenho do mercado britânico para esta
região, com o presidente, Vítor Silva, a lembrar que é um mercado que está a registar um crescimento
acima média este ano.
 
Para os Hotéis Vila Galé, a procura do mercado inglês no início do ano começou mal, mas a
recuperação neste segundo semestre fará com que os resultados deste mercado para grupo atinjam
valores idênticos a 2018.
 
"Esta situação de incerteza face ao Brexit foi uma das razões para que o ano tenha começado mal,
mas a certa altura as pessoas já se cansaram e fazem a sua vida normal", refere Gonçalo Rebelo de
Almeida, administrador do Grupo Vila Galé.
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Apesar de considerar que nada se irá alterar no próximo ano face ao mercado inglês e aos resultados
globais do grupo - que deverão estar em linha com o ano passado, o responsável aguarda com
expectativa o que irá suceder ao fluxo de turistas operado pela Thomas Cook, e a sua substituição por
outros operadores como a TUI, Jet2 ou easyJet.
 
Só os resultados na Madeira é que estão a preocupar o administrador dos Vila Galé, destino no qual o
grupo registou uma quebra, não prevendo que a situação se altere no próximo ano.
 
Os hotéis da Nau Hotels & Resorts tiveram menos turistas ingleses este ano, uma tendência que o
grupo já havia previsto há três anos. Por isso, explica Mário Azevedo Ferreira, CEO do grupo, a
estratégia foi "reorientar mais as vendas para o mercado nacional e espanhol". O resultado está à
vista: há três anos o mercado inglês representava 32% de dormidas nos hotéis do grupo e este ano
esse número passou para os 27%. Por outro lado, o mercado nacional passou de 48% para 52%.
 
Mario Azevedo Ferreira prevê um comportamento semelhante do mercado britânico no próximo ano,
classificando-o de "mais sensível ao preço, susceptível de reservar para destinos mais baratos e
menos dias". O responsável vê, no entanto, uma oportunidade na falência da Thomas Cook. "Quem
comprava Thomas Cook vai ter de comprar noutros sítios. São milhões de pacotes turísticos ao ano. A
Thomas Cook estava mais focada na Grécia, Espanha, Chipre ou Malta e pouco em Portugal. Com a
Jet2, que tem uma operação importante para o Algarve, a expectativa é que haja um desvio de
clientes para Portugal".
 
*Em Londres
 
Carina Monteiro
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Britânicos mantêm liderança na compra
de casas nos resorts do Algarve
O anúncio do Brexit em 2016 tem provocado instabilidade nos preços,
alternando ciclos de aceleração com períodos de desaceleração, diz estudo.

De acordo com o mais recente estu-
do sobre o Mercado dos Resorts em 
Portugal realizado pela Confi den-
cial Imobiliário em parceria com 
a APR – Associação Portuguesa de

Resorts e com o apoio do Turis-
mo de Portugal, referente ao 1º se-
mestre de 2019, os britânicos con-
tinuam a ser os principais com-
pradores de casas nos Resorts do 

Algarve com uma participação de 
56% no eixo Albufeira-Loulé, zo-
na líder do turismo residencial
nacional.

O valor de investimento médio 
dos britânicos, 5,621€/m², evoluiu 
também de maneira positiva em 
relação ao semestre anterior (es-
tava entre 5.000 e 5.500 €/ m²). Ne-
nhum outro país se aproxima dos 
britânicos, embora tenham sido 
feitas compras por clientes de 13 
outras nacionalidades, com des-
taque para a Irlanda, França e Ho-
landa. China, Rússia, África do Sul 
e EUA foram outros países ativos 
em termos de compras.

Na região do Barlavento, são 12 as 
nacionalidades dos investidores, 
com destaque para os britânicos 
(27%), franceses (19%), suecos (14%) 
e irlandeses (11%). Nesta zona são 

os Suecos quem mais investe, em 
média 3.214€/m². Dentro do mer-
cado de resorts, é no eixo Albufei-
ra-Loulé que podemos encontrar o 
preço mais alto por habitação, aci-
ma de 7,6 milhões de euros. Em se-
gundo lugar está a Costa Atlânti-
ca, onde o preço por habitação po-
de chegar a 6,7 milhões de euros. 

Por metro quadrado, o eixo Al-
bufeira-Loulé também apresenta 
os preços mais altos do mercado 
(4.723/m²), um valor signifi cativa-
mente maior do que as restantes 
áreas dentro do Algarve (72% supe-
rior ao Sotavento e 43% superior ao 
Barlavento). Quando comparado à 
Costa Atlântica, os preços no eixo 
Albufeira-Loulé estão 20% acima. 

Rui Meneses Ferreira, presiden-
te da APR, sublinha que “durante o 
primeiro semestre de 2019, o mer-

cado imobiliário dos resorts con-
tinuou o ciclo de recuperação dos 
preços de vendas iniciado no ano 
passado, apesar do ritmo mais len-
to em relação ao fi nal de 2018. As-
sim, depois de ter atingido um au-
mento de 18,3% no fi nal de 2018, a 
valorização para este tipo de ativos 
é agora de mais 10,7%.” 

Os resorts são um dos mercados 
imobiliários mais intimamente li-
gados a compradores britânicos, 
que estão entre os maiores compra-
dores deste tipo de ativo e sobre os 
quais a fl utuação da libra tende a 
ter uma infl uência maior sobre os 
preços. Isso explica a instabilida-
de relativa dos preços alternando 
ciclos de aceleração com períodos 
de desaceleração, refl etindo a fl u-
tuação da libra desde que o Brexit 
foi anunciado, em junho de 2016.

DR
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Britânicos mantêm 
liderança na compra de 
casas nos resorts do Algarve
O anúncio do Brexit em 2016 tem provocado 
instabilidade nos preços, alternando ciclos
de aceleração com períodos de desaceleração,
diz estudo  P13

Web Summit pode gerar 
receitas de mais de
10 milhões a Lisboa
O alojamento local em Lisboa poderá gerar receitas
de 10,1 milhões de euros durante a Web Summit,
mais 57% que numa semana média esperada para 
novembro deste ano, calcula a GuestReady  P14

Subida das rendas abranda 
em Lisboa e Porto
No 2º trimestre deste ano, confi rmou-se a tendência
de arrefecimento da subida das rendas das casas
em Lisboa e Porto, com as duas cidades a registar 
subidas abaixo da média nacional  P02

DR

Semana da 
Reabilitação Urbana
do Porto regressa
na próxima semana
O movimento “RE” volta à Invicta já na próxima semana com a realização 
da VII Semana da Reabilitação Urbana do Porto, evento organizado pela VI 
e pela Promevi que decorre de 11 a 15 de novembro no Palácio da Bolsa  P08
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novo operador entra em funcionamento em meados do próximo ano
 
O secretário regional do Turismo disse que o segundo dia da Feira de Turismo em Londres foi muito
proveitoso não só pela quantidade de contactos estabelecidos por toda a delegação da Madeira, onde
presenciou uma dinâmica muito interessante por parte de hoteleiros madeirense no fecho de negócios.
Realçou o desejo na continuidade das ligações e nalguns casos o anseio de reforçar as...
 
Eugénio Perregil, correspondente em Londres
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• TURISMO 

Madeira em Londres para 
revitalizar procura externa 
SECRETÁRIO 
REGIONAL DO 
TURISMO LIDERA 
COMITIVA AO WORLD 
TRAVEL MARKET 

FRANCISCO JOSÉ CARDOSO 
fcardoso@dnoticias.pt 

O Governo Regional, através do se-
cretário regional de Turismo e Cul-
tura, Eduardo Jesus, vai estar pre-
sente em mais uma edição do 
World Travel Market', que decorre 
entre hoje e quarta-feira (4 a 6 de 
Novembro), em Londres, com o ob-
jectivo central de revitalizar a pro-
cura externa. 

Eduardo Jesus vai ter dois dias de 
contactos intensos naquela que é 
considerada uma das mais impor-
tantes feiras de turismo do mundo. 

O governante leva urna agenda 
preenchida para reunir com diver-
sos operadores, fazendo-se acompa-
nhar da equipa da Associação de 
Promoção da Madeira. 

A Região vai estar presente no 
`VVorld Travel Market' (WTM), que 
este ano assinala 40 anos, no espaço 
reservado ao destino Madeira, que 
terá 12 associados com mesa, mais a 
componente institucional do Turis-
mo da Madeira. 

Nesta edição são esperados 30 mil 
visitantes e a participação de 5 mil 
expositores, num total de 51 mil par-
ticipantes (incluindo o total das pes-
soas ligadas aos expositores e os visi-
tantes), numa montra que se afigura 
ideal para a Madeira recuperar par-
te dos turistas que tem perdido. 

Tendo em conta que o mercado 
britânico, que durante anos foi o 

RTOS 
TUGAL 

mais importante para o turismo ma-
deirense, hoje e até ao final de Julho, 
ocupava a terceira posição em hós-
pedes (atrás dos turistas nacionais e 
alemães) e a segunda em dormidas 
(atrás dos alemães), com um ligeiro 
crescimento da estada média (noite) 
face a igual período de 2018 (vide 
números relevantes). 

Em Agosto, o mês tradicional-
mente mais forte na procura, os 
principais mercados emissores, tive-
ram variações negativas, continuan-
do a tendência de perdas do ano 
2019. "Para os mercados britânico, 
alemão e francês foram de -10,3%, -
6,5% e -2,8%, respectivamente", 
amenizadas pelos ganhos do merca-

  

NÚMEROS RELEVANTES 
DO. MERCADO BRITÂNICO 

140.708 -7.6% 
Hóspedes entrados 

(Janeiro-Julho 2019) 

166.813 -8,2% 
Hóspedes 

(inclui os que transitam de mês) 

1.036.762 -6.7% 
Dormidas 

6,22 +1.8% 
Estada média (Noites) 

do nacional, que cresceu 11,6% . Ain-
da assim, o mercado do Reino Unido 
representou nesse mês 20,3% das 
dormidas no alojamento turístico 
regional, superior ao da Alemanha 
(17,7%), de Portugal (17,3%) e de 
França (12,8%). 

É com estes números, especial-
mente do mercado britânico, que as 
marcas Palheiro Nature Estate, 
Windsor Travel, Savoy Signature, 
Lido Tours, Pestana Hotel Group, 
MTS Globe, MB Tours, Vidamar 
Hotels & Resorts, PortoBay Hotels & 
Resorts, Quinta da Casa Branca e 
The Vine, a divine Hotel, entre ou-
tros com negócios na Madeira, pro-
curam atrair mais turistas. 

Eduardo Jesus estará hoje até quarta-feira no WTM de Londres. FOTO DR/SRTC 

t  
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O Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, afirma que: "Não podemos perder de vista
estes dois mercados devido à sua dimensão. Há que fazer um investimento em cada um deles e
simultaneamente apostar em mercados alternativos"
 
O aumento da verba para a promoção turística na Madeira é uma promessa assumida já publicamente
pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. Parte desse aumento será dirigido para a
promoção nos mercados inglês e alemão, com vista à recuperação de dormidas destas duas
nacionalidades. Em declarações ao Publituris à margem da WTM Londres, o Secretário Regional de
Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, afirma que: "Não podemos perder de vista estes dois mercados
devido à sua dimensão. Há que fazer um investimento em cada um deles e simultaneamente apostar
em mercados alternativos".
A Madeira foi dos destinos mais afetados em Portugal pela falência de um conjunto de companhias
aéreas que serviam os mercados inglês e alemão, justamente os dois principais mercados para o
destino.
Eduardo Jesus garante, no entanto, que "muitos dos lugares" perdidos já foram repostos através da
negociação com outros operadores e companhias aéreas. "Estamos a trabalhar para repor o que falta",
garante.
Sobre o valor estimado para o aumento da verba da promoção, Eduardo Jesus diz que só conhece nas
próximas semanas, quando for discutido o orçamento para a região.
É certo que o reforço da verba para a Associação de Promoção da Madeira servirá não só para
recuperar o mercado inglês e alemão, assim como para apostar em mercados alternativos, como os
EUA.
"Estamos já a trabalhar num estudo do mercado americano para conhecermos o perfil e preferências
dos turistas americanos e, dessa forma, podermos dirigir a nossa promoção ao alvo certo, porque o
mercado americano é muito grande".
 
*Em Londres
 
Carina Monteiro
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