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A administração do Turismo de Por-

tugal, entidade tutelada pelo Ministé-

rio da Economia, actuou de forma 

“ilegal” ao promover um concurso 

público “viciado”, com violação de 

vários “princípios”, nomeadamente, 

“da imparcialidade, da isenção, da 

concorrência, da boa-fé, da con an-

ça, da transparência e da não-discri-

minação”, condições “adstritas à 

contratação pública”. A tese é do Tri-

bunal Central Administrativo que 

mandou o Turismo de Portugal anu-

lar o contrato de 3,2 milhões de euros 

adjudicado à Multilem, Design e Cons-

trução de Espaços, a única proposta 

que admitiu a concurso, por esta ter 

“participado, directa ou indirecta-

mente, na elaboração” do caderno de 

encargos. 

No dia 7 de Novembro, o Tribunal 

Central Administrativo (TCA), que na 

jurisdição administrativa correspon-

de aos tribunais da Relação, negou a 

sentença tomada em primeira instân-

cia pelo Tribunal Administrativo do 

Círculo de Lisboa, e deu razão à Expo 

Mundo, que defendeu que o concur-

so para “aquisição de serviços relati-

vos à presença” do Turismo de Por-

tugal em feiras” foi ilegal. 

E isto, porque no programa/cader-

no de encargos constavam anexos 

escritos em papel timbrado da con-

corrente que ganhou o concurso, a 

Multilem, Design e Construção de 

Espaços, e que os produzira três dias 

antes (6 de Abril de 2018) de ter sido 

publicado em Diário da República. 

Em síntese: o concurso público foi 

“viciado”, por estar “baseado em 

documentos fabricados e fornecidos” 

pela concorrente que entregou a úni-

ca proposta admitida. E a que ganhou 

o contrato de 3.229.990,00 euros, 

depois impugnado pela Expo Mundo, 

que também contestou as razões do 

seu afastamento: apresentou “bancos 

altos”; propôs “2 mesas/3 cadeiras 

para a presença de 7 destinos regio-

nais”, quando o caderno de encargos 

de nia “uma mesa com 3 e 6 cadeiras 

para cada destino regional”; e que os 

equipamentos multimedia, electróni-

co e maquetes não estavam conforme 

o requerido. 

Com a decisão proferida na semana 

passada pela segunda instância, o 

Turismo de Portugal terá, tudo indi-

ca, de anular o contrato rmado com 

a Multilem, que há cerca de 18 anos 

monta os stands da entidade estatal 

nas feiras. E, perante estes factos, a 

porta pode abrir-se à contratação da 

Expo Mundo. 

Teoricamente, o Tribunal Central 

Administrativo (TCA) tem a última 

palavra, mas a lei prevê a possibilida-

de de “recurso de revista” para o 

Supremo Tribunal Administrativo, 

iniciativa com carácter excepcional, 

na medida em que a contestação 

(Artigo 150.º) terá de versar sobre um 

facto considerado relevante, por 

exemplo, para a comunidade jurídica 

ou de grande interesse social. E o 

Supremo Tribunal Administrativo 

pode admitir ou negar o recurso. 

A sentença proferida na semana 

passada (7 de Novembro) pelo TCA 

surge em resposta a um recurso 

apresentado pela Expo Mundo, 

depois de o Tribunal Administrativo 

do Círculo de Lisboa ter decidido, 

em Maio de 2019, não atender ao 

pedido de anulação do concurso 

público e manter a deliberação do 

Turismo de Portugal, liderado por 

Luís Araújo. O júri (Lídia Monteiro, 

Maria João Colares Pereira, Cristina 

Carvalho) constituído pela entidade 

pública justi cou a inclusão no pro-

grama do concurso de documentos 

timbrados por uma concorrente por 

se tratar de “uma inserção automá-

tica e não utilizada voluntariamente 

no rodapé do documento Excel, nos 

anexos VI e VIII (...)” e de “um lapso 

manifesto que decorre de ter sido 

utilizado um cheiro electrónico na 

posse da entidade adjudicante [o 

Turismo de Portugal] que foi na sua 

origem um cheiro entregue pela 

Multilem, num contexto de execu-

nientes dos tribunais administrativos 

e scais (de 1.ª instância), foi chamado 

a pronunciar-se pela empresa afasta-

da do concurso. E consultou o Minis-

tério Público para corroborar a sen-

tença da primeira instância e para 

veri car se o concurso “se encontra 

[ou não] afectado pelos vícios” men-

cionados pela Expo Mundo. 

O parecer do Ministério Público foi-

-lhe remetido a 31 de Julho de 2019: 

“Ao contrário do que concluiu o tri-

bunal a quo [de primeira instância], 

o referido lapso, lamentável e revela-

dor de algum desleixo por parte da 

entidade adjudicante, indicia, por si 

Turismo de Portugal fez concurso 
público “ilegal” e “viciado”
Tribunal considerou que a entidade 
liderada por Luís Araújo violou vários 
princípios de “contratação pública” para 
privilegiar uma empresa num contrato 
avaliado em 3,2 milhões de euros

Estado 
Cristina Ferreira

O presidente do Turismo  
de Portugal, Luís Araújo,  
foi nomeado pela antiga 
secretária de Estado  
Ana Mendes Godinho, que 
entretanto transitou para a 
pasta do Trabalho e Segurança 
Social como ministra 

ção de contratos anteriores”. E 

declarou que recorreu a este expe-

diente para poupar meios.  

Foram estes argumentos que o Tri-

bunal Administrativo do Círculo de 

Lisboa, a 4 de Maio de 2019, conside-

rou válidos, dando como legítima a 

escolha da Multilem. Mas tendo em 

conta o acto de impugnação entretan-

to em curso, a execução do contrato 

manteve-se suspensa. Entretanto, ao 

PÚBLICO a Multilem garante que 

“não teve qualquer participação na 

elaboração das peças do concurso”. 

No seguimento, o TCA, a instância 

que julga e decide os recursos prove-
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JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

só, uma vantagem para a ora contra-

-interessada [Multilem], mostrando-

-se susceptível de viciar as condições 

normais de concorrência, do princí-

pio da transparência, da imparciali-

dade e demais princípios adstritos à 

contratação pública cuja violação foi 

alegada pela autora [Expo Mundo]”.  

O Ministério Público refere mesmo 

existir “um forte indício de irregula-

ridade” e sugere que a proposta da 

Multilem deveria “ter sido excluída, 

como pede” a Expo Mundo, que “tem 

razão” quando a rma que o Tribunal 

Administrativo do Círculo de Lisboa 

“analisou incorrectamente os factos 

e interpretou e aplicou incorrecta-

mente o direito aplicável e vigente, 

razão por que deve a decisão recorri-

da ser alterada e substituída”. 

Com o parecer do Ministério 

Público, o Tribunal Central Adminis-

trativo deu por encerrado o tema, 

concluindo na mesma linha e da 

seguinte forma: “A utilização de 

papel timbrado de uma das concor-

rentes [Multilem] do concurso nas 

peças do procedimento — em dois 

anexos do programa de concurso — 

faz incorrer a administração [do 

Turismo de Portugal] na violação 

dos princípios da imparcialidade, da 

isenção, da concorrência, da boa-fé, 

da tutela da con ança, da igualdade 

de tratamento e da não discrimina-

ção”. E dá por demonstrado que a 

Multilem se envolveu “directa ou 

indirectamente na elaboração das 

peças do procedimento” do concur-

so público, pelo que ca impedida 

de participar. E, assim, “aferindo-se 

a ilegalidade da actuação da admi-

nistração” do Turismo de Portugal, 

o contrato é anulado.  

Ao PÚBLICO Manuel Fernandes, 

advogado da Expo Mundo, disse que 

aguarda agora “o trânsito em julgado 

desta decisão, porque, a haver a apre-

sentação de um eventual recurso, 

quer pelo Turismo de Portugal, quer 

pela contra-interessada, esse recurso 

terá efeito meramente devolutivo”. 

Traduzindo: o recurso não suspende 

a obrigação do Turismo de Portugal 

de contratar a Expo Mundo, com sede 

na Arruda dos Vinhos e detida por 

Miguel Gomes e Paulo Amaral. 

Já a advogada da Multilem, do escri-

tório Morais Leitão, Margarida Cabral, 

clari cou que a sentença do TCA “se 

baseia num equívoco e numa errada 

interpretação e aplicação do direito 

e que será interposto recurso para o 

Supremo Tribunal Administrativo”. 

Com sede na Azambuja, a Multilem 

está ligada à família Lino Castro e a 

Nuno Gaioso Ribeiro, o accionista da 

Capital Criativo, e administrador des-

ta sociedade. A empresa assegurou 

ao PÚBLICO que “em nenhum 

momento o acórdão conclui pela exis-

tência de um favorecimento ou de 

uma vantagem da Multilem — que, de 

facto, não existiu. Ao decidir pela 

anulação da adjudicação à Multilem, 

o acórdão faz assim uma manifesta 

errada aplicação do direito”.  

Por seu turno, o Turismo de Portu-

gal é apoiado por Gonçalo Areia, da 

sociedade Capitão, Rodrigues Bastos, 

Sentença baseia-se 
num equívoco  
e numa errada 
interpretação  
e aplicação  
do direito 
Margarida Cabral 
Advogada da Multilem

cristina.ferreira@publico.pt

Areia & Associados (CRBA), que 

ganhou grande notoriedade por ser 

o gabinete que apoia Armando Vara, 

o ex-ministro socialista, nomeado 

para a CGD por José Sócrates. Contac-

tado pelo PÚBLICO, Luís Araújo 

remeteu para a agência LPM, que 

esclareceu numa nota que “está a 

analisar [o segundo] acórdão, que 

recebeu com surpresa e de cujo sen-

tido discorda em absoluto”, pelo que 

“está em avaliação a possibilidade de, 

nos termos da lei, ser interposto 

recurso do acórdão proferido”. 

Foi em Fevereiro de 2016 que Ana 

Mendes Godinho, à época secretária 

de Estado do Turismo, nomeou Luís 

Araújo, na altura administrador do 

grupo Pestana, para presidente do 

Turismo de Portugal, em substituição 

do agora deputado do Partido Inicia-

tiva Liberal, João Cotrim Figueiredo. 

A actual ministra do Trabalho, Soli-

dariedade e Segurança Social, espe-

cialista na área do turismo, é a nova 

responsável pela negociação com os 

parceiros sociais, para além de ter a 

tutela da Associação Mutualista Mon-

tepio Geral. 

Quer Ana Mendes Godinho, quer 

Luís Araújo são ambos advogados de 

formação, e foram os dois chefes de 

gabinete de Bernardo Trindade 

(actual administrador não executivo 

da TAP), quando este era secretário 

de Estado do Turismo de Manuel 

Pinho, então ministro da Economia 

de José Sócrates.

3,2 
Valor do contrato, em milhões 
de euros, adjudicado à 
Multilem, Design e Construção 
de Espaços, que foi considerado 
nulo pelo tribunal   
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Luís Araújo preside ao Turismo de Portugal 

REAÇÃO 

Administração está a ponderar recorrer 
da decisão de chumbar o concurso 

li 

3
,

1
1
,

,.
,4

1
.1

.«
 V

 V,
 

1
3
1
1
r
v
v
fl

 J
O

 I
tl

 V
-1

 

Tribunal anulou 
concurso de 3,2 
milhões do Turismo 

Alexandre Panda 
alexandre.panda@jn.pt 

SENTENÇA  O Turismo de Pôr-
tugal (TP) lançou um con-
curso público de 3,2 milhões 
de euros que o Tribunal Cen-
tral Administrativo (TCA) 
do Sul mandou anular, por 
considerar que a adjudicação 
violou os "princípios da im-
parcialidade, da isenção, da 
concorrência, da boa-fé, da 
tutela da confiança, da 
transparência". Os juízes de-
ram como provado que a en-
tidade, liderada por Luís 
Araújo, lançou um concurso 
viciado, favorecendo uma 
empresa de montagem de 
stands para feiras, que traba-
lha há 18 anos com o TP. 

O concurso público, lança-
do em abril de 2018, tinha 
como objeto a "aquisição de 
serviços relativos à presen-
ça do Turismo de Portugal 
em feiras (promoção e for-
mação)", prevendo ainda 
"serviços de conceção, 
construção, decoração, 
transporte, montagem, des-
montagem, armazenamen-
to e manutenção de stand". 
Os serviços, avaliados em 
3,2 milhões de euros, se-
riam executados durante 
mais de dois anos. 

Três empresas concorre-
ram e quem ganhou foi a 
Multilem, Design e Cons-
trução de Espaços. Mas 
uma das empresas que per-
deu detetou que no cader-

  

no de encargos, suposta-
mente elaborado pela enti-
dade que contrata, consta-
va papel timbrado da Mul-
tilem. Perante isto, a Expo 
Mundo, SA, intentou um 
processo para impugnar o 
concurso, mas perdeu o 
caso no Tribunal Adminis-
trativo de Lisboa. Recorreu 
depois para a TCA, que aca-
ba de lhe dar razão. 

"O que se impunha é que, 
constatada a utilização ou 
elaboração indevida de do-
cumentos com recurso a 
elementos fornecidos por 
terceiros, neste caso, por 
uma das candidatas que 
apresentou proposta ao 
concurso..., a Administra-

 

. 
ção reconhecesse o seu erro 

Entidade 
Nacional 
violou regras 
de contratação 
pública, 
favorecendo 
uma empresa 

e anulasse o concurso, por o 
mesmo se encontrar ferido 
nos seus elementos essen-
ciais", explicou o coletivo 
do TCA que mandou anular 
o concurso. 

Mas os juízes vão mais 
longe e apontam ilegalida-
des na gestão do concurso. 

"Ao contrário do que de-
fende a Entidade Pública 
Recorrida, não está em cau-
sa um mero lapso, mas uma 
anomalia que contamina a 
legalidade de todo o proce-
dimento pré-contratual, 
por pôr em causa a legalida-
de das peças do procedi-
mento e, consequentemen-
te, a imparcialidade, a isen-
ção e a independência da 
entidade pública".  

O Turismo de Portugal 
está a analisar se recorre 
do acórdão do Tribunal 
Central Administrativo 
que considera que a en-
tidade violou princípios 
de contratação pública 
para privilegiar uma em-
presa de promoção em 
feiras. "Houve uma deci-
são por parte do Tribu-

  

nal e, neste momento, 
estamos a analisar o 
acórdão e, no fundo, to-
maremos as devidas pro-
vidências relativamente 
aos passos seguintes em 
matéria de recurso sobre 
esta decisão por parte do 
Tribunal Central", afir-
mou o administrador Fi-
lipe Silva 
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Jornal Público noticia hoje que o Tribunal Central Administrativo considera que houve irregularidades
na promoção pelo Turismo de Portugal de um concurso público que estaria "viciado".
 
O Turismo de Portugal está a analisar se recorre do acórdão do Tribunal Central Administrativo que
considera que a entidade violou princípios de contratação pública para privilegiar uma empresa de
promoção em feiras, disse o administrador Filipe Silva à Lusa.
 
"Houve uma decisão por parte do Tribunal Central Administrativo revogando a decisão por parte do
Tribunal Administrativo de Lisboa e, neste momento, estamos a analisar o acórdão e, no fundo,
tomaremos as devidas providências relativamente aos passos seguintes em matéria de recurso sobre
esta decisão por parte do Tribunal Central", afirmou o responsável.
 
O administrador falava à Lusa à margem do 45.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências
de Viagens (APAVT), que decorre no Funchal, até domingo.
 
O jornal Público noticia hoje que "o Tribunal Central Administrativo considerou na semana passada,
com base num parecer do Ministério Público, que aponta para 'forte indício de irregularidade', que a
entidade liderada por Luís Araújo violou vários princípios de 'contratação pública' para privilegiar uma
empresa num contrato para promoção em feiras".
 
Segundo o mesmo jornal, foi considerado que a administração do Turismo de Portugal, entidade
tutelada pelo Ministério da Economia, atuou de forma "ilegal" ao promover um concurso público
"viciado", com violação de vários "princípios", nomeadamente, "da imparcialidade, da isenção, da
concorrência, da boa-fé, da confiança, da transparência e da não-discriminação", condições "adstritas
à contratação pública".
 
A tese é do Tribunal Central Administrativo que mandou o Turismo de Portugal anular o contrato de
3,2 milhões de euros adjudicado à Multilem, Design e Construção de Espaços, a única proposta que
admitiu a concurso, por esta ter "participado, direta ou indiretamente, na elaboração" do caderno de
encargos.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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ANA tem até dia 20 de dezembro para fazer a avaliação DR 

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt  

Para o presidente da Confede-
ração do Turismo de Portugal 
(CTP), é fundamental que a ANA 
- Aeroportos de Portugal encur-
te o prazo de 20 de dezembro 
que tem para dar resposta às 
medidas mitigadoras do impac-
to ambiental para o aeroporto 
do Montijo. "O que pedi à ANA 
foi que encurtem o mais possí-
vel este prazo de 20 de dezem-
bro, porque cada vez que fala-
mos num prazo tudo para", reve-
lou Francisco Calheiros à 
margem do 45.°  Congresso da 
Associação Portuguesa das Agên-
cias de Viagens e Turismo. O 
responsável diz ainda que não 
acredita que a abertura da nova 
infraestrutura esteja concluída 
em 2022. 

"Já não acredito em 2022. Man-
tenho a minha frase: ainda não 
vi os caterpillars no Montijo e 
só quando lá estiverem é que 
acredito. As obras do Montijo 
são 36 meses. Nós [empresários 
do turismo] não podemos ter 
feito tudo bem para trás e os 
turistas, agora, não poderem vir 
por não terem aeroporto", dis-
se à Lusa. 

Já ontem, o chairman da ANA 
considerou que há medidas 
"absurdas" entre as propostas 
da Associação Portuguesa do 
Ambiente (APA) para mitigar 
o impacto ambiental do aero-
porto no Montijo. E dá exem-
plos: "As companhias aéreas 
terem de financiar os barcos 
da Transtejo não tem sentido, 
quem vai pagar na realidade 
são as taxas dos passageiros", 
afirmou José Luís Arnaut, cri-

  

ticando ainda a medida de a 
ANA ter de construir parte da 
pista sobre estacas. 

Questionado sobre se a gestora 
aeroportuária irá propor alterna-
tivas, disse que ainda estão a estu-
dar as medidas de momento. 

No entanto, apesar de criticar 
algumas das 159 medidas pro-
postas, o responsável garantiu 
que a empresa irá levar a cabo 
as medidas de mitigação de 
impacto ambiental. 

Recorde-se que a declaração 
de impacte ambiental (DIA) deu 
parecer favorável condiciona-
do, mas defende "condições para 
que [o aeroporto] possa aconte-
cer". Em causa está a avifauna, 
o ruído e a mobilidade, propon-
do assim 159 medidas de miti-
gação e de compensação. 

Como medida de mitigação no 
âmbito da mobilidade, o docu-

  

mento prevê que o promotor, a 
ANA Aeroportos, deva incluir a 
aquisição de dois novos navios 
para a Transtejo, num valor de 
até 10 milhões de euros. 

Ao nível da avifauna, a APA 
refere que foi estimada pelo 
Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF) 
a afetação pelo novo aeropor-
to de cerca de 2500 hectares 
utilizados para nidificação e 
alimentação das diferentes espé-
cies que ocorrem no estuário 
do Tejo, pelo que "são impos-
tas medidas como áreas de com-
pensação física com a exten-
são de 1,600 hectares e a cons-
tituição de um mecanismo 
financeiro para a gestão da área 
afetada, a gerir pelo ICNF e 
pago pelo proponente (ANA -
Aeroportos de Portugal), com 
um montante inicial de cerca 
de 7,2 milhões de euros e uma 
contribuição anual na casa dos 
200 mil euros". 

Já sobre o ruído, a DIA salien-
ta que o facto de o aeroporto do 
Montijo passar a ser um aero-
porto comercial vai aumentar 
"significativamente o nível de 
exposição ao ruído das popula-
ções afetadas", o que obriga a 
medidas de minimização como 
apoio financeiro a medidas de 
isolamento acústico das casas 
particulares e edifícios públicos, 
"num valor estimado entre 15-
20 milhões de euros (em edifí-
cios públicos e privados)". 

Aeroporto. Confederação 
de turismo pede à ANA 
para encurtar prazo 

Francisco Calheiros duvida que a nova infraestrutura esteja concluída 
até 2022. Já Luís Arnaut diz que algumas das medidas são "absurdas". 
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CONVERSA CAPITAL 

JOSÉ LUÍS ARNAUT ADVOGADO E CHAIRMAN DA ANA 

"Bloco e PCP estão 
reféns do Governo" 
José Luís Arnaut, militante social-democrata, diz que o PS tem agora melhores 
condições para desenvolver a sua política reformista e de mercado, por comparação 
com a anterior legislatura, e que o futuro do Governo está nas mãos da economia. 

CELSO FILIPE 
cfilipe@negocios.pt 
ROSÁRIO LIRA, ANTENA 1 

MIGUEL BALTAZAR 

Fotografia 

osé Luís Arnaut afir-

 

j-

 

ma que o Bloco de Es-
querda e o PCP não 
têm outra opção senão 
apoiar o Governo. Na 

Conversa Capital, um espaço de 
entrevista conjunto do Negócios 
e Antena 1, adianta que essa situa-
ção dá "conforto" ao PS. 

O que é para si capital em 
Portugal? 
Capital em Portugal é estabi-

lidade. Estabilidade porque sem 
estabilidade não há crescimento, 
sem estabilidade não há condições 
de podermos continuar um per-
curso que nos leve ao não afasta-
mento daquilo que são as condi-
ções de vida na esfera onde nos en-
volvemos que é a União Europeia. 

Estabilidade política? 
A estabilidade política é mui-

to importante e é preciso que os 
portugueses tenham consciência 
de que sem essa estabilidade o seu 
dia a dia vai piorar. 

No atual quadro parlamen-
tar estão criadas as condi-
ções para existir essa estabi-
lidade? 
É evidente que havendo um 

Governo minoritário há dois aspe-
tos que realçaria, e não quer( >aqui 
citar oAugusto Santos Silva. É que 
a esquerda está refém. Bloco de 
Esquerda e PCP estão reféns de 
ter de apoiar o Governo do PS. 
Não têm opção. E isso dá um gran-
de conforto e urna grande estabili-
dade ao PS. O PS está hoje em me-
lhorescondições para desenvolver 
aquela que é a sua política, que 
também é uma política reformis-
ta e de mercado, do que teve na le-
gislatura anterior. 

Acredita-  que o P5 poderá 
cumprir os quatro anos de le-
gislatura? 
Não faço prognósticos porque 

acho que a questão política está 
muito ligada à económica. Não sei 
como o PS conseguirá governar na 
adversidade se houver uma crise 
económica. Esse para mim é o 
grande ponto. Nos momentos de 
adversidade que vivemos, nos fo-
gos e outros, a gestão não foi bri-
lhante. Gerir nesta fase de cresci-
mento é natural que possa durar 
uma legislatura. Se não houver  

essa estabilidade vamos ver. Acho 
que a economia vai ditar a estabi-
lidade política deste Governo. 

O que espera do próximo Or-

 

çamento do Estado (OE)? 
Espero um Orçamento do Es.-

tado que baixe impostos. O maior 
atrofio económico que o país hoje 
tem são os impostos. E isto não 
cria riqueza, cria fuga aos impos-
tOs, as empresaS sentem-se desin-
ceritivadas e vão fazer inVèátiinen-
tás lá fora, e em vez de porem aqui 
as sedes vão para a Holanda. E os 
investidores não vêm para cá, vão 
para outro lado, e aí Portugal per-
de. Mas há umas senhoras que 
ainda não perceberam isso. De-
pois há outro tipo de investimen-
tos que tem de ser feito. As famí-
lias precisam de mais poupança. 
Nós somos o país como grau de 
poupança mais baixo. E uma coi-
sa confrangedora. A política .do 
consumo rápido deu no que deu 
com Guterres e Sousa Franco. O 
caminho é criar condições para 
que as pessoas possam viver com 
condições mínimas e depois pos-
sam poupar porque senão é uma 
situação que esmaga a economia. 
Por outro lado, também espero 
que o OE tenha sinais de investi-
mento público, porque o estado 
em que estão o SNS, as infraestru-
turas em alguns setores, nem nó 
tempo da troika.  

tece desde a guerra. A Alemanha 
está em pré-recessão, Itália está 
numa situação de instabilidade 
económica e política que não se 
sabe para onde vai, Inglaterra está 
como está, vai sair da UE, Espa-
nha também vai entrar num pe-
ríodo de recessão, então se o Igle-
sias for para o Governo... O único 
país que está minimamente ain-
da em situação de crescimento é 
França, mas França é o último 
país comunista do mundo. O Pre-
sidente Emmanuel Macron não 
consegue mexer numa palha, mas 
França está a funcionar porque 
tem um peso grande. Portugal 
está vulnerável ao mercado ale-
mão. Se Eápanha espirra, nós 
constipam-nos; se a Alemanha 
se resfria, nós ternos uma pneu-
monia. E isto é muito complica-
do. • 

"O PSD não pode ser 
um partido que procura 
acordos sistemáticos 
com o PS" 

"Não sei como o P5 conseguirá 
governar na adversidade. No 
passado nào foi  brilhante." 

"Pela p neira vez temos 
urna r lidade em que os 
quatro mot, res da Europa 
estão gripad s." 

Tem visto sinais do que po-
derá vir a acontecer? 
A progressiVidade e o engl o-

bamento não são positivos por-
que o problema é que as pessoas 
depois têm tendência para criar 
mecanismos de fuga aos impos-
tos e não se criam mecanismos de 
poupança. E isso é essencial. Pela 
primeira vez, temos uma realida-
de em que os quatro motores da 
Europa estão gripados. Não acon-

  

José Luís Arnaut considera 
que Rui Rio teve o mérito de 
tirar a maioria absoluta a An-
tónio Costa e acredita que o 
congresso de janeiro do PSD 
vai ser clarificador. 

Revê-se no atual PSD li-
derado por Rui Rio? 
Eu revejo-me no PSD, 

ponto final parágrafo. Sou um 
PSD a 100% e portanto reve-
jo-me no PSD. 

Mas relativamente a Rui 
Rio... 
Evidentemente, há líderes 

com quem nós nos revemos 
mais e líderes com os quais nos 
revemos menos. Eu conheço o 
Rui Rio há muitos anos, sou 
muito amigo do Rui Rio. 
Quando fui secretário-geral 
tive o grande prazer de acredi-
tar no pulso da sua candidatu-
ra à Câmara Municipal do 
Porto, como muito pouca gen-
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Um advogado 
dos sete ofícios 

Yi 

José Luís Fazenda Arnaut Duarte 
nasceu na Covilhã, tem 56 anos e é 
sócio da sociedade de advogados 
CMS - Rui Pena e Arnaut. Licencia-
do em Direito, na Faculdade de Di-
reito da Universidade Lusíada, é mi-
litante do PSD, foi deputado à As-
sembleia da República e exerceu por 
duas vezes funções governativas. A 
primeira, entre 2002 e 2004, como 
ministro adjunto do primeiro-minis-
tro Durão Barroso, em que teve a tu-
tela do Desporto e da Juventude. De 
2004 e 2005 foi ministro das Cida-
des, Administração Local, Habitação 
e Desenvolvimento Regional, no Go-
verno liderado por Pedro Santana 
Lopes. Além da sua atividade como 
advogado, José Luís Arnaut é presi-
dente do conselho de administração 
da ANA - Aeroportos de Portugal, 
vogal do conselho de administração 
da REN, membro do conselho con-
sultivo do banco norte-americano 
Goldman Sachs, presidente adjunto 
da Associação de Turismo de Lisboa 
e presidente da mesa da assem-
bleia-geral da Federação Portugue-
sa de Futebol. 

4 

te acreditava, e nós acreditámos e 
trabalhámos, como quando era 
vice-presidente de Durão Barro-
so, e portanto tivemos momentos 
juntos importantes. Conheço 
muito bem o Rui Rio há muitos 
anos. Tenho essa vantagem. E é 
evidente que o Rui Rio herdou o 
partido numa situação difícil. O 
partido teve o pior resultado nas 
autárquicas que houve na história. 
E o PSD que sempre lutou pela 
implementação local. 

E qual foi o mérito de Rui 
Rio? 
Olhe, é evidente que a primei-

ra fase da liderança de Rui Rio não 
foi boa. Eu acho que o mérito que 
teve nestas eleições foi ode tirar a 
maioria absoluta a António Costa. 

Esse resultado do PSD e de 
Rui Rio dá legitimidade ao 
líder do PSD para continuar  

como tal? 
A legitimidade de Rui Rio vem 

dos votos dos militantes, não vem 
dos resultados eleitorais. 

Mas o facto de ter tido esse 
mérito justifica estar-se no-
vamente a discutir a lideran-
ça? 
A liderança está-se a discutir 

porque há um congresso estatutá-
rio, que era previsível serem janei-
ro.Acho que se está a discutir nes-
sa perspetiva e que é salutar até 
haver uma clarificação, se há dú-
vidas. E Rui Rio também sofreu 
bastante oposição interna. Acho 
que é bom haver essa clarificação. 
E haver pessoas como Luís Mon-
tenegro, que é uma pessoa que 
prezo muito, que é de uma nova 
geração, que é um homem com 
uma visão mais cosmopolita, que 
é um homem aberto, estar a fazer 
a sua afirmação, acho que é muito  

positivo para o partido. 

Vai apoiar algum deles? 
Irei pronunciar-me a seu tem-

po. Estou ainda numa fase de re-
flexão. 

Esta circunstância não aca-
ba por fragilizar um bocado 
o PSD, numa altura em que 
era absolutamente relevan-
te no início da legislatura es-
tar a 100%? 
Acho que o que importa ao 

PSD é esta clarificação. A não cla-
rificação é que o fragilizaria. Os 
momentos de clarificação são 
sempre muito importantes. 

São catárticos? 
Poderão ser ou não. Era bom 

que fossem. Mas o que é impor-
tante é que, posta esta situação, o 
PSD consegue avançar. E temos 
visto um PSD muito ativo. Temos  

um PSD muito combativo e ver-
dadeiro partido de oposição. O 
PSD não pode ser uma muleta do 
Partido Socialista. O PSD não 
pode ser um partido que procura 
acordos sistemáticos aqui e ali 
com o PS. O PSD tem, cm ques-
tões fundamentais, de convergir 
ou não convergir. Em questões es-

  

tratégicas. Mas o PSD não pode 
ter a preocupação de querer agra-
dar ao Partido Socialista. Não é 
esse o papel do PSD. Isso é a dilui-
ção do PSD. 

qual é o papel do PSD? 
E ser um partido alternativo 

de poder ao Partido Social ista.  ■ 

"O PSD- não pode ter a 
preocupação de querer 
agradar ao PS. Isso é a 
diluição do PSD" 

"Acho bom pessoas como 
Luís Montenegro estarem 
a fazer a sua afirmação." 
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JOSÉ LUÍS ARNAUT ADVOGADO E CHAIRMAN ÍÍ.'hA AP 

"Não faz sentido as companhias 
aéreas terem de financiar 
os barcos da Transtejo" 

José Luís Arnaut elogia o atual ministro das lnfraestruturas e diz que com 
Pedro Nuno Santos se recuperou os três anos perdidos por Pedro Marques, 
o anterior titular da pasta, que "andou a empatar"o dossiê Montijo. 

CELSO FILIPE 
cfilipe@negocios.ot 
ROSÁRIO LIRA, ANTENA 1 
MIGUEL BALTAZAR 
Fotografia 

O
chairman da ANA diz 
que há um "empenho 
grande" e que o aero-
porto cio Montijo vai 

mesmo "acon tecer". Apesar deste 
otimismo, O advogado considera 
que medidas propostas pela ARA, 
como a compra de barcos para a 
Transtejo, são um "absurdo". 

O processo do aeroporto do 
Montijo está em fase de apre-
ciação das medidas relativas 
ao estudo de impacto ambien-
tal que foram propostas e a 
sua concretização. Qual a sua 
opinião sobre as medidas pro-
postas pela Agência Portugue-
sa do Ambiente (APA)? 
Obviamente estamos ainda 

numa fase de contraditório com a 
A PA e. portanto. não é o momen-
to oportuno para conversarmos 
detalhadamente sobre esta maté-
ria. Mas, vamos Ver— Nós estamos 
há 50 anos a estudar alternativas. 
Não há outra maneira. Somos um 
país periférico, temos de ter essa 
realidade presente. Se não ternos 
boas Infraestruturas aeroportuá-
rias, perdemos competitividade. 

É isso que tem vindo a aconte-
cer? 

isso que tem vindo a acolite-
cer.Agora, perdemos três anos. la-
mento. O Montijo tbi decidido no 
governo de Passos Coelho. Foi 
uma liemos três anos queo minis-

  

iro Pedro Marques and( >ti aempa-
tar até miar uma decisão. Nunca 
consegui que ele assinasse qual - 
querdocumentodurante três mios. 
Vi com alguma apreensão e preo-
cupação a sucessão de Pedro N.lar-
ques pelo ministro Pedro Nuno 
Santos, que para mim tem sido. 
embora tenha profundas discor-
dâncias, a grande surpresa (leste 
Governo. Acho que quando se é 
ministro,liá duas palavras que tem 
de se saber dizer: unia é não, a ou-
tra é sim. E ele sabe dizer não 
quando é não e sabe dizer sim 
quahdo é sim. E quando é sim é 
sim. 

Utilizando o sim e o não, nas 
atuais circunstâncias, com 
aquilo que a APA pediu, o ae-
roporto do Montijo vai ser ou 
não construído? 
Já lá vamos. Vamos ao percur-

so. Nós tínhamos unia necessida-
de de resolvera questãocom os mi-
litares. Foi resolvida. Perdemos 
três anos, mas em três meses, com 
o ministro Pedro Nuno Santos, re-
cuperamos três anos perdidos. 

laje ja podiam estamos caterpíla-
res a funcionar no I\ tont ijo. Não 
estão.Achoqueo primeiro-minis-
tro percebeu e 1.01110li as medidas 
necessárias. 

Mas esses três anos tiveram 
custos? 
Tiveram custos com certeza. 

Para o país. Porque nós estamos a 
perder um milhão e meio (te pas-
sageiros por ano. que se não vem 
para f'ortugal vão para outro lado, 
porque o aeroporto de Lisboa não 
tem capacidade. Quem hesita em 
política paga um prey.),mas hoje 
temos um ministro que não hesi-
ta. E isso é importante para qual-
querempresa que tem de fazer in-
vestimentos. A Vinci vai fazer um 
investimento em Portugal de 1.2 
mil milhões de euros, é o maior in-
vestimento privad(1que vai ser fei-

  

toem infmestruturas, com empre-
sas portuguesas. Perderam-se três 
anos de investimento mas vamos 
recuperar e fazê-lo. Vamos agora 
fechai' estas negociações com a 
APA, mas é evidente que há medi-
das absurdas que a ARA propõe... 

Tais como? 
As companhias aéreas terem 

de financiaros barcos da Transit.-
jo. Não faz sentido. Até do ponto 
de vista ccmitinitario é uma ajuda 
de Estado. Porque, na realidade, o 
que vai pagar isto são as taxas dos 
passageiros. Não são as compa-
nhias aéreas que vão ter de com-
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"Quando a água chegar ao 
aeroporto do Montijo em 
2150, já chegou ao primeiro 
andar do Terreiro do Paço." 

"Com Pedro Nino Santos 
recuperámos três anos." 

A FIL quer "um 
quinhão vitalício 
de poder 
sem capital" 

Arar barcos para a Transtejo 
quando a operação está estuda-
da financeiramente e é rei 

Vão propor alternativa? 
Estamos a estudar. Não tem 

cabimento). em vez de fazer um 
aterro. ter :30() metros de pista 
por estaca. que custa mais cerca 
de 40 milhões deeuros, porque a 
velocidade a que a terra é posta 
no aterm pode lazerestragos nos 
caranguejos que não têm tempo 
de tiigir. E com as estacas. isso não 
acontece? I lá dinheiro dos tias-
SagdrOSedaSCOMpalliliaS aéreas 

que tem desci- medido. 

Nas atuais circunstâncias 
quais são as probabilidades 
de a ANA chegar a acordo 
com a APA e com o Governo 
e avançar com as obras? 
Não temosdúvidas de que há 

razoabilidack da parte da APAe 
de todos os CI'Ven lentes. Há 
unia equação económica que 
tem de ser feita porque. na reali-
dade. o aeroporto do Xhintijo 
tem de ser competitivo. Não se 
pxlem criar taxas e mecanismos 
&compensação financeira, por-
que além do investimento que a 
Vinci faz na infraestrutura. tudo) 
o resto é repercutido no sistema 
de taxas durante os 46 anos que 
restam da concessão. E eviden-
te que aí, tanto a PA como o 
Governo e nós, lemos de criar 
condições de atratividade e va-
mos trabalhar.] lá um empenho 
grande. ( )Nlonlijo vai zwontecer. 
No momento em que haja uni 
despacho de (..o inform idade am-
biental da \ 1),-X. isso cria condi-
ções objetivas para que ele pos-
sa acontecer. Compreendemos 
as motivações ambientais legíti 
mas que existem. 

Quer dar um exemplo? 
As pre( >cupações qt ic há com  

o ruído, com as aves. com a pre-
servação da natureza, são legíti-
mas. I )(pois são absurdas aque-
lascomoa da água( Montijoestá 
a uma quota de cinco metros do 
Tejo, quando 4) 1 lossio e os Res-
tauradores estão a três. Quando a 
água chegar ao aeroporto do 
Montijo em 2150, já chegou ao 
primeiro andar do Terreiro do 
Pay )."I'emo os de ser razoáveis. 

A ANA está disponível para 
fazer tudo o que for possível 
para construir o aeroporto, 
incluindo investimentos em 
medidas de mitigação? 
Claro quesim.São 159 medi-

das que tem de ser analisadas e 
medidas. porque na realidade 
quem as vai pagarsão também os 
passageiros e as companhias aé-
reas. Esse é que() ponto. ( ) C E( ) 
da AN. \ está a lazer essas nego 
ciações, tenho total confiança 
nele, o Tiierry Ligonnière é um 
grande pmfissional e vai levares-
Ias negociações a 11(1111 porto. 

Vão conseguir ter o aeropor-

 

to pronto em 2022? 
Fechadas as negociações e 

concluído o coni rato deconces-
são, o aeroporto estará concluí-
do :16 meses depois de iniciar 
tios as obras. 

Como é que têm sido as rela-
ções com a TAP? 
Tém corrido bem. A TA Péo 

maiorcliente cla ANA. Eeviden-
te que Os aeroportos  não estão 
apenas a( 1 serviço da TA aias 
há unia c mvergencia objetiva. 
O que é bom para ANA é bons 
para a TAP. Até porque o Esta-
do também é( ) principal ócio inis-
tadaT.AI'. \ las a AN, \ tem de ter 
neut ralidade porque tem de as-
segurar condições de igualdade 
a todas as o onpanhias que ope 
ram cai Portugal.  ■  

José Luís \rnaut, enquanto 
presidente adjunto da Associa-
ção do.‘Turismo de I ,isbo acu-
sa a Fundação AI P de travar 
um centr() de congressos na 
capital e aponta o dedo ao seu 
presidente. Rocha de Matos. 
cujo no orne nunca refere. de 
querer um "quinhão vitalício 
de poder sem capital." 

Uma das reivindicações 
feitas para um maior 
desenvolvimento do tu-
rismo em Lisboa prende-
-se com a área dos con-
gressos. Está na Associa-
ção de Turismo de Lisboa, 
que já admitiu esta neces-
sidade. Em que ponto se 
encontra este processo? 
Unia das coisas gratifican-

 

tes que tenho tido, tinia ativi 
Jade pro bono, é ser presiden-

 

te adjunto da Associação.) de 
Turismo de Lisboa, presidida 
por Fernando Medira. Para 
mim. enquanto tiver resix ousa 
bi 'idades executivas na Asso-

 

ciação de Turismo de Lisboia.é 
unia exigência que ponho>. 

É uma situação diferente 
do alargamento da Feira 
Internacional de Lisboa 
(FIL)? 
Nós temos uma entidade 

que gere a El L que está desca-
pi ta l izada e é gerida por uma 

íl ia que vitaliciamente as-
sun le aquela resp onsabil idade. 

Está a falar da Fundação 
AIP e de Rocha de Matos? 
Estou a falar da Fundação 

A I 1)()(ml-o final. Que não tem 
capital e acha que as entidades 
públicas têm o dever de meter 
dinheiro numa entidade priva-
da. Se há dinheiro público a ser 
investido seja no que lior. esse 
dinheiro o tem de ser revertido  

em capi tal. I lá condições e Lis-
boa precisa de fazer isso. Eles 
não têm capital e não deixam 
quem tem capital fazer, por-
tanto entravam ()crescimento 
da cidade. Têm deserequacio-
nadas medidas. Se a via nego 
cial se esgotar. terá de haver 
outras medidas que a lei per-
mita de forma a solucionar o 
problema. Como se viu agora 
com a Web Summit, as in-
fraestruturas da VII, não che-
gani. tem de se tazer barracões 
ealugartendas.00queésurreal. 
Porque a entidade que lá está, 
que gc're, não tem capital. e 
quer que os outros invistam, 
que façam doações. 

Mas o que é que a asso-
ciação pode fazer? 
Se a cOmara ou a Associa-

ção) de Turismo) investirem. 
têm de ter uma participação 
importante relativamente ao 
capital que lá meterem. Aqui 
não-) há almoços grát is. 

Até porque a taxa de tu-
rismo foi aumentada nes-
se pressuposto... 
Exatamente. Nós teinosde 

criar o mdirões pura ter con 
grossos para I() mil pessoas. 
que não temos hoje em dia. 
Neste momento oscongressos 
estão) a sair de Barcelona por 
razões de instabilidade po olít 
ca, alguns pequenos vêm para 
cá. os grandes não consegui-
mos mobiliza-los:remoo:4 de o) 
fazer. Essa é uma (obrigação. 
Esto.iti contlanW de que o) pre-
sidente Fernando I\ teclam vai 
co onseguirenco ontrar oluções. 
Mas temos um entrave. pes-
soas que qurrcm preservar o ) 

Sei! pequeno )(pinhão vitalício 
de poder sem capital em detri-
mento daquilo queéo alteres 
se da cidade.• 

Respostas 
rápidas 

GRUPO RILOERRERG 

Uma estrutura interessante, de 
reflexão, em que tenho o gosto 
de participar e que ajuda muito 
a pensar o mundo. 

DtbrzÃo RA.RRoso 
É o homem político mais bem 
preparado com quem tive o gos-
to de trabalhar. É uma pessoa 
com uma cultura universal, de 
uma capacidade de trabalho que 
não conheço em ninguém e de 
uma ponderação e capacidade 
de liderança invulgar. 

RUI PENA 

Foi um grande mestre, entrei es-
tagiário a trabalhar com ele, toda 
a minha vida fi-la com ele. Infe-
lizmente há dois anos deixou de 
estar connosco. É uma referên-
cia na minha vida. 

N'ARcri.. O REf3EL.0 Dr. SOSI5A 

É uma pessoa com uma capacida-
de e uma inteligência invulgares 
e também uma pessoa que tem 
uma visão para o país e um senti-
do de Estado de que fui testemu-
nha quando apoiou os governos 
de António Guterres para garan-
tir a moeda única. Tem sido um 
grande Presidente da República. 

EUTANÁSIA 

É uma questão complexa. Ponho-
-me no lugar de que se precisas-
se, confesso que tenho dúvidas 
se deveria permanecer vegetan-
do e criando condições difíceis 
para aqueles que são os meus 
próximos ou se me deveria jun-
tar aos muitos daqueles que lá 
estão em cima à minha espera. 

CRISTIANO RONALDO 

É um exemplo do que a determi-
nação, a capacidade de trabalho, 
a força e a perseverança são ca-
pazes de fazer. Um símbolo. 

FAMILIA 

É algo muito importante. As mi-
nhas duas filhas e os meus dois 
netos, e tenho a graça ainda de 
ter os meus pais vivos. É algo que 
preservo muito. 

ArviEuçÀo 
Que os meus netos tenham um 
país melhor do que aquilo que 
lhes vou deixar. 
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JOSÉ LUÍS ARNAUT ADVOGADO E CHAIRMAN DA ANA 

"Não temos sabido captar grandes 
investimentos estrangeiros" 

O advogado diz que a venda da maioria da Brisa pode ser uma oportunidade 
para a entrada de capital estrangeiro e estranha a "deterioração de valor" 
da EDP, que foi feita com "algumas políticas erradas". 

• 

CELSO FILIPE 
ctili pe@negocios.pt 
ROSÁRIO LIRA, ANTENA 1 
MIGUEL BALTAZAR 
Fotografia 

j

osé Luís Arnaut elogia a for-
ma como Lisboa foi capaz 
de captar investimento dc 

cidadãos de outras nacionalidades, 
mas mostra-se preocupado com a 
descaracterização dos bairros da 
cidade e defendepolíticas públiCaS 
para inverter esta tendência. 

Pela sua visão externa, o país 
continua a ser atrativo para in-
vestimento? Continua-se a 
confiar em Portugal ou nem 
por isso? 
Continua a haver dois tipos de 

investimento em Portugal que 
conseguimos atrair, investimento 
dos chamados residentes não ha-
bituais ede cidadãos da União Eu-
ropeia, que tem havido bastante, 
permitindo a renovação das cida-

  

des de Lisboa, Porto e outras, e 
agora Setúbal, e os chamados "gol-
den visa". Esse é um tipo de inves-
timento que continua com um flu-
xo importante. Acho que o siste-
ma de atração fiscal criado para os 
residentes não habituais foi um fa-
torde grande dinamização da eco-
nomia, da construção e renovação 
da cidades. 

E deve continuar? 
Deve continuar porque ao não 

continuar seria perder investimen-
to. Esse é um tipo de investimento 
que tem continuado a atrair pes-
soas e famílias.Aliás, Lisboa hoje é 
uma cidade muito mais cosmopo-
lita e toda a renovação urbana que 
a cidade teve por causa disso ede 
facto notável: Tem depois conse-
quências negativas, como no que 
diz respeito àdescaracterização dos 
bairros, mas isso é uma outra preo-
cupaçãoqueeu tenho relativamen-
te ao que são aS minhas fimções no 
turismo. Agora, há outro tipo de in-
vffiliinetrto que é o investimento in-

  

dustrial.Aí, a Bosch, a Continental, 
a Siemens, continuam a investir.As 
empresas portuguesas também. 
Por exemplo, a EDP, apesar de 
toda esta conflitualidade que tem 
havido - não consigo perceber, a 
deterioração de valor que foi feita 
com algrunaspolíticas erradas que 
lhe aplicaram -, continua a ser um 
grande investidor no país . E outras 
empresas portugueSas como a Galo 
continuam a investir. Já grande in-
vestimento estrangeiro não tem ha-
sido recentemente. 

E porquê? 
Acho que o processo dc priva-

tizações está concluído. Vamos ver 
agora o que se vai passar na Brisa. 
E um sinal muito importante esta 
venda da posição da Arcus, que é já 
uma entidade estrangeira per si, e 
a maioria que a família Mello tam-
bém vai alienar, e isso pode servir 
para atrair algum capital estrangei-
ro que pode ser um sinal positivo. 
Já tivemos outros como foi avinda 
do grupo Al fice para Portugal, sem  

dúvida um sinal muito positivo da 
aposta de investimento estrangei-
ro. Mas essa atração tem de se ve-
rificar. Acho que essa situação de 
atração de grandes investimentos 
estrangeiros nãotem ocorrido, não 
temos sabido captar esse investi-
mento. Temos sabido manter e os 
que já cá estão têmsabido valorizar 
e acrescentar. Isso tem acontecido. 
Acho, por exemplo, que na atração 
do turismo temos vários pequenos 
projetos turísticos, mas faltam-nos 
grandes projetos. Nós temos cm 
Portugal uma coisaterrível: não te-
mos "brami". Não há grandes ca-
deias de "brand"em Portugal. Te-
mos também de criaressa atrativi-
clade. 

Referiu que estava preocupa-
do com a descaracterização 
dos bairros de Lisboa... 
Estou preocupado por duas 

razões: primeiro porque acho que 
é importante esta dinâmica de re-
novação dos bairros que estavam 
numa situação de degradação.  

Mas também é importante haver 
aqui um equilíbrio .entre evitar a 
degradação que se estava a verifi-
cak manter a identidade dos pró-
pi-Oás bairros. Esse equilíbrio está 
a s6-  feito. O presidente Fernando 
Medina ter posto algumas quotas 
relativamente à zona de cresci-
mento do alojamento local. É im-
portante que os filhos da classe 
média e da classe média baixa en-
contem soluções de arrendamen-
to no centro da cidade e que osjo-
vens posSam viver nocentro da ci-
dade. Um caso de grande sucesso 
é o de Amesterdão, que criou po-
líticas públicas de devolução e de 
incentivo dos jovens para trans-
formar o alojamento local em ar-
rendamento. 

Por via fiscal, é o que está a 
dizer? 
Ter]] de se ter inces i i vos para 

as pessoas deixarem o arrenda-
mento temporário para passarem 
para o arrendamento a médio pra-
zo.  ■ 
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CONVERSA CAPITAL JOSÉ LUÍS ARNAUT 

"Não faz sentido 
as companhias 
aéreas financiarem 
os barcos da Transtejo" 
O advogado e "chairman" da ANA acusa a FIL 
de querer "um quinhão vitalício de poder sem capital". 
Diz ainda que Bloco e PCP "estão reféns" de Costa. 
PRIMEIRA LINHA 4 a 8 

ANTENA 

 

e g0 C O S 

Segunda-feira, 18 de novembro de 2019 Diário Ano XVI N.o 4122 , € 2.50 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe negocios.pt 

 

Aumentos no Estado vão ter 
em conta inflação deste ano 
Ao contrário da tradição, o Governo prepara-se para usar a evolução dos preços de 2019, que 
deverá ficar entre 0,3% e 0,4%, e não a de 2020. Sindicatos vão contestar esta opção• ECONOMIA 10 e 11 

EDP vai abrir 
centro de 
inovação para 
a transição 
energética 
Parceria com o Governo prevê 
investimento de 4,4 milhões. 

A EDP Comercial, 
liderada por Vera 
Pinto Pereira, 
vai investir 
metade do valor. 

51, EMPRE3.45 

Ricardo Salgado recusa 
testemunhar no processo 
de insolvência do BES 
Culpa pelo colapso do banco arrasta-se em tribunal. 
EMPRESAS 14 e is 

Concorrência chinesa "esmagou" 
Portugal lá fora mas não cá dentro 

ECONOMIA 12 

investidor 
privado 

Cinco dicas 
para reduzir 
a ansiedade 
financeira 
SUPLEMENTO 

Mais-valias 

Balsemão 
esperou dez 
anos para 
ganhar 
ao Fisco 
MERCADOS 18 e 19 

Energia 

Terminal de gás 
natural de Sines 
bate recorde 
de navios 
EMPRESAS 17 

Centros comerciais 

Milionário 
suazi desiste 
da compra do 
Dolce Vita Ovar 

EMPRESAS 17 
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Espetáculo é inspirado no universo mágico dos contos de fadas 

MONCHIQUE 

Espetáculo de circo 
recria contos de fadas 
DATAS O Forever Happily' apresentado no dias 27, 28, 29 e 31 de dezembro 
SINOPSE O Branca de Neve e Pequena Sereia são personagens recriadas 

DIANA SANTOS GOMEZ 
espetáculo de circo 
rever Happily' vai de-

 

' correr nos dias 27, 28, 29 
e 31de dezembro, pelas 21h30, 
no heliporto de Monchique. A 
atuação realiza -se no ambito 
cio projeto Lavrar o Mar, finan-
ciado pelo programa cultural 
365 Algarve. 

A atuação inspirada no uni-
verso mágico dos contos de fa-
das e das suas personagens vai 
ser protagonizada pela compa - 
n h ia de circo Collectif Malu-
nes, originária de França e da 
Bélgica, e fundada em 2009. 
Segundo a organização do 
evento, entre as personagens 
destaque para "os sete anões da 
Branca de Neve" que "querem 
reunir todas as princesas na sua 
tenda de circo". Há ainda "a 
Pequena Sereia ou a i lãnsel e o 
Gretel (ou João e Maria)" que 
vivem num mundo onde 
"nem tudo é maravilhoso e as  

relações humanas são tão frá-
geis quanto cómicas". 

O Objetivo é mostrar "urna 
visão moderna, mas também 
ridícula" dos contos de fadas.  

Os bilhetes têm um custo de 5 
euros para crianças até aos 11 
anos e de 12 euros para adultos. 
O espetáculo) tem a duração de 
uma hora e 10 minutos. 

Página 13



A14

Correio da Manhã Algarve   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 10,41 x 6,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 83524720 17-11-2019

Alcoutim recebe 
104 mil euros 
para festival 

A quarta edição cio Festival 
do Contrabando, que vai decor-
rer em Alcoutim, tem um fi-
nanciamento de cerca de 104 
mil euros do programa cultural 
365 Algarve. O evento, que vai 
decorrer de 27 a 29 de março do 
próximo ano, torna Alcoutim  

na autarquia cio Algarve que 
mais apoio recebe na atual edi-
ção do 365 Algarve. Aos muni-
cípios de Silves, Lagoa e Olhão 
também lhes foi atribuída uma 
percentagem de apoio, no âm - 
bito do programa cultural. O 
`Tráfico de Artes no Guadiana' é 
o mote da programação do 
evento. A iniciativa é organiza-
da pelo município de Alcoutim 
e pelo ayuntamien to de Sanlú 
car de Guadiana, em Espanha. 
A entrada é gratuita.-® D.S.G. 
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4ª edição do Festival do Contrabando já tem data
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2019

Meio: Jornal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c195d365

 
De 27 a 29 de março de 2020 realiza-se a quarta edição do Festival do Contrabando em Alcoutim
(Portugal) e Sanlúcar de Guadiana (Espanha) oferecendo a todos os visitantes dias repletos de
animação, história, artes e cultura, serão muitas as atividades disponíveis nestes dias.
 
O Município de Alcoutim apresentou no dia 10 de novembro, na Feira da Perdiz, a nova imagem de
promoção da próxima edição do Festival do Contrabando, apresentando o cartaz e o filme de
promoção do evento.
 
O novo cartaz, com base no slogan "Tráfico de Artes no Guadiana" apresenta o cariz internacional do
evento e o âmbito cultural da programação, apostando na identidade cultural da região com o
contrabandista como elemento agregador.
 
Com o tema do contrabando, foram também apresentados 3 cocktail: o Mata-bicho do contrabandista,
o Pica Chouriço e o Escondidinho.
 
O evento organizado pelo Município de Alcoutim e Ayuntamiento Sanlúcar de Guadiana conta com o
apoio do Governo de Portugal, Turismo de Portugal, Região de Turismo do Algarve e 365 Algarve,
Consejeria de Presidencia de Junta de Andalucia, Diputación de Huelva, Patronato Provincial de
Turismo de Huelva, Mancomunidad de Beturia e Fundación Cajasol.
 
Um evento diferente e singular, com uma identidade própria de fronteira e de homenagem histórica às
suas gentes, através de um tema enraizado na memória coletiva local, regional, nacional e ibérica,
como era a atividade do contrabando, e associando esta homenagem a toda uma oferta de animação
cultural - mercado e teatralização de rua com personagens de época, animações musicais, folclóricas e
etnográficas, espetáculos de teatro, circo e música, bem como a passagem entre Portugal e Espanha
pela ponte pedonal flutuante - convertem este evento num produto âncora da estratégia de
desenvolvimento da região, valorizando a economia local, o património histórico, os saberes
tradicionais, estimulando iniciativas culturais, através de uma posição única, em que o rio Guadiana é
fronteira natural, criando condições para que se formulem novas visões estratégicas para o
desenvolvimento do território transfronteiriço de baixa densidade.
 
O evento com entrada gratuita prepara-se para receber visitantes.
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/freis/
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RTP 1

 	Duração: 00:00:34

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 83525027

 
17-11-2019 08:21

1 1 1

Taxa turística em mais cidades

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4c1adcdf-f110-4859-b70a-

75c6e78f0e35&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vai aumentar o número de municípios portugueses que cobram taxa turística aos 8 que já o fazem,
juntam-se no próximo ano, Braga, Óbidos, Portimão, Porto Santo e Funchal.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2019-11-17 09:10
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2019-11-17 10:17
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-11-17 08:21
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-11-17 09:10
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-11-17 10:18
 RTP 3 - 3 às... , 2019-11-17 11:06
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Guimarães prepara-se para começar a cobrar taxa: processo foi iniciado em março 

Taxas turísticas em Portugal 
• Em vigor 

Em vigor em 2020 

Em processo 
de aprovação 

V. Real 

Viseu 

Castelo Branco 

Portalegre 

Evoca 

Viana 

Braga 

PORTO —• Porto 

V. N. GAIA —

 

Aveiro 
1/2€ 

Coimbra 

Leiria 

Guarda 

MAFRA • Santarém 

°sim-RA 
I—• Lisboa 

CASCAIS 
LISBOA 

Bragança 

Taxa turística chega a mais 
cinco municípios em 2020 
Braga está entre as cidades que avançam no próximo ano, juntando-se 
às oito autarquias que já cobram. Guimarães deu início ao processo 

ti 

Sara Fernandes 
sara.femandes@jn.pt 

TURISMO  São pelo menos 
cinco os municípios que vão 
começar a cobrar pelas dor-
midas em estabelecimentos 
turísticos, em 2020: Braga, 
Óbidos, Portimão, Porto 
Santo e Funchal. 

A Câmara Municipal de 
Braga vai passar a exigir uma 
taxa turística de 1,5 euros a 
partir de março de 2020. O 
imposto vai ser cobrado ape-
nas durante a época alta, en-
tre março e outubro, a maio-
res de 16 anos, até um máxi-
mo de quatro noites. 

"A aplicação da taxa turís-
tica permitirá ao município 
prosseguir com a estratégia 
de promoção e afirmação 
turística do concelho, forta-
lecendo os agentes econó-
micos da cidade e manten-
do o crescimento do turis-
mo nos próximos anos", in-
dica a autarquia na sua pro-
posta. 

Óbidos também se prepara 
para começar a cobrar a 
"taxa de dormida". O valor 
ainda está em consulta pú-
blica, mas o presidente da 
Câmara Municipal disse, 
em entrevista à agência 
Lusa, que a taxa foi definida 
em um euro. Esta taxa irá 
ser cobrada por hóspede 

Madeira 

IIE—SANTA CRUZ C) 

com idade superior a 13 
anos, que pernoite até um 
máximo de cinco noites, em 
hotéis, apartamentos, al-
deamentos, empreendi-
mentos turísticos, aloja-
mento local ou parques de 
campismo neste concelho. 

No Algarve, a AMAL - Co-
munidade Intermunicipal 
do Algarve aprovou, em se-
tembro de 2018, a criação da 

o 
14 

Setúbal 

Beja 

iF 

Faro R. STO. 
ANTÓNIO 

taxa turística municipal, fi-
cando cada município en-
carregue de adaptar o mode-
lo à sua realidade. 

Em Vila Real de Santo An-
tónio, a taxa turística en-
trou em vigor em novem-
bro desse ano. Segue-se ago-
ra Portimão. Fonte oficial da 
autarquia indicou que o 
"processo da taxa turística 
de Portimão está a seguir os  

trâmites legais associados a 
este tipo de taxas, com o ob-
jetivo de ser implementada 
a partir de março de 2020". 
De acordo com o projeto de 
regulamento, o valor a co-
brar será de 1,5 euros num 
limite máximo de sete noi-
tes, em época alta. 

No arquipélago da Madei-
ra, Porto Santo e Funchal 
preparam-se para avançar 
com a taxa turística. Em am-
bos os municípios, os regu-
lamentos foram aprovados, 
esperando-se que entrem 
em vigor em 2020. Porto 
Santo e Funchal juntar-se-
-ão, assim, a Santa Cruz, 
onde é cobrada a "ecotaxa". 

Em processo de aprovação 
encontra-se ainda Guima-
rães. A abertura do procedi-
mento para a aprovação de 
um regulamento que cria 
uma taxa no município foi 
aprovada em março. 

OUREM DESISTIU 

A taxa turística já é paga pe-
los turistas em oito municí-
pios. Ourem chegou a pre-
ver fazê-lo, mas acabou por 
recuar. 

O valor varia consoante a 
autarquia, mas existem 
pontos comuns na aplicação 
deste imposto, como por 
exemplo, a isenção dos mais 
novos e das pessoas portado-
ras de deficiência ou a exis-
tência de limite máximo de 
noites sujeitas a cobrança. 

No Porto, o valor cobrado é 
de dois euros, tal como na 
capital, até um máximo de 
sete noites. Em Vila Nova de 
Gaia, o valor varia consoan-
te a época. Entre 1 de abril e 
30 de setembro, os turistas 
pagam dois euros. De 1 de 
outubro a 31 de março, a 
taxa é de um euro. Apelida-
da pelo município de "taxa 
da cidade", esta oferece 
uma redução de 50% nas 
"estadias de grupos de visi-
tantes motivadas por ativi-
dades profissionais, acadé-
micas, sociais, desportivas, 
culturais e outras não pre-
dominantemente turísti-
cas", indica a autarquia. • 

, !to .!" 
- 
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Aveiro 
recebe 
em 2020 
congresso 
de turismo 

Evento da Associação 
de Agências de 
Viagens debate futuro 

EVENTO  Aveiro vai receber, 
no próximo ano, o 46.° Con-
gresso da Associação Portu-
guesa das Agências de Via-
gens e Turismo (APAVT). O 
anúncio foi feito por Pedro 
Costa Ferreira, presidente 
da APAVT, durante o encon-
tro deste ano, que decorre 
na Madeira, justificando a 
escolha pelo facto de ser um 
destino onde "os agentes de 
viagens são reconhecidos, 
apoiados e sempre muito 
bem acolhidos em todas as 
suas iniciativas". 

Pedro Machado, presiden-
te do Turismo do Centro, 
convidou todos a marcarem 
presença, para debater "os 
desafios" do setor. "Portugal 
é um destino que se afirma 
cada vez mais internacional-
mente e o maior desafio que 
temos é a consolidação des-
te crescimento. Para ajudar 
à consolidação, faz todo o 
sentido que as organizações 
façam esta descentraliza-
ção", disse, sublinhando que 
as agências de viagem "são 
um pilar fundamental" da 
coesão territorial". 

O presidente da Cãmara 
de Aveiro, Ribau Esteves, 
lembrou que a presença em 
Aveiro deste congresso, em 
2016, foi importante. 
"Aveiro vivia um momento 
dramático e o congresso re-
presentou uma nota de es-
perança para os investido-
res". Desde essa altura, 
afiança, Aveiro e a região 
centro já colheram "muitos 
frutos".• z.c. 

Pedro Machado 
agradeceu a escolha 
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Algarve confiante 
numa estabilização 
do mercado britânico 

Turismo do Reino 
Unido abrandou 
em 2018, mas este 
ano os números 
indicam uma 
recuperação 

Ana Laranjeira 
ana.laranjeiro@jn.pt 

TURISMO  No ano passado, o 
número de turistas do Rei-
no Unido - o principal mer-
cado emissor para Portugal 
- abrandou, tendo suscitado 
receios. Contudo, em 2019, 
verifica-se uma recupera-
ção do número de visitantes 
britânicos e o presidente da 
Região de Turismo do Algar-
ve (RTA) acredita que os 
próximos meses vão ser de 
consolidação. 
"Vim do World Travel 

Market [evento de turis-
mo], onde estive reunido 
com operadores, compa-
nhias aéreas e canais de dis-
tribuição, e o que disseram 
é que, para o Algarve, a ex-

  

pectativa é de consolida-
ção", disse João Fernandes 
ao JN/Dinheiro Vivo, à mar-
gem do Congresso das 
Agências de Viagens eTuris-
mo, que decorre na Madei-
ra. Para isto contribui tanto 
o facto de "a libra já ter caí-
do o que tinha a cair" e de 
estar "afastada a questão de 
uma saída sem acordo". Os 
early booking [reservas rea-
lizadas com vários meses de 
antecedência] poderão ser 
apenas "retardados por cau-
sa das eleições" no Reino 
Unido marcadas para 12 de 
dezembro. 

Em 2018, o Algarve rece-
beu 4,7 milhões de turistas. 
Os britânicos representa-
ram uma fatia importante, 
embora a forte desvaloriza-

  

ção da libra face ao euro, o 
aumento da concorrência 
dos países do Norte de Áfri-
ca e a falência da companhia 
aérea Monarch - que ocor-
reu no final de 2017 e teve 
efeitos nas operações em 
2018 - tenha penalizado a 
vinda de visitantes da Grã-
-Bretanha. 

Atualmente, este merca-
do está a crescer, sendo que 
é no Sul que se registam 
65% das dormidas de britã-
nicos em Portugal. No ano 
passado, os ingleses foram 
responsáveis por mais de 
9,2 milhões de dormidas no 
país. Este ano, já contam 
com mais de 7,5 milhões de 
dormidas, número acima 
dos primeiros nove meses 
de 2018. • 

OPERADOR 

Thomas Cook 
"reposta com 
outros players" 

A falência da operadora 
Thomas Cook não deve-
rá ter efeitos sobre a ati-
vidade turística no pró-
ximo ano. "Há até em-
presas no Algarve que 
estão a ser ressarcidas 
de créditos vencidos" e 
a negociar outros crédi-
tos, garante o presiden-
te da Região de Turismo 
do Algarve, apesar de 
não conseguir apontar 
números. "A operação 
do próximo ano, à parti-
da, vai ser reposta com 
outros players", adianta. 
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Algarve confiante numa estabilização do mercado britânico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2019

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Ana Laranjeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=90d2d477

 
O número de turistas britânicos a visitar Portugal abrandou em 2018, mas os dados deste ano indicam
uma recuperação.
 
Há décadas que quem passa pelo Algarve não é indiferente ao sotaque britânico. No ano passado, o
número de turistas do Reino Unido - o principal mercado emissor para Portugal - abrandou, tendo
suscitado receios. Contudo, em 2019 verifica-se uma recuperação do número de visitantes britânicos e
o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) acredita que os próximos meses vão ser de
consolidação.
 
"Vim do World Travel Market [evento de turismo], onde estive reunido com operadores, companhias
aéreas e canais de distribuição, e o que disseram é que, para o Algarve, a expectativa é de
consolidação", disse João Fernandes ao Dinheiro Vivo, à margem do Congresso das Agências de
Viagens e Turismo, que decorre na Madeira. Para isto contribui tanto o facto de "a libra já ter caído o
que tinha a cair" e de estar "afastada a questão de uma saída sem acordo". Os chamados early
bookings [reservas realizadas com vários meses de antecedência] serão apenas retardados por causa
das eleições no Reino Unido marcadas para 12 de dezembro, considera o responsável da RTA.
 
Em 2018 o Algarve recebeu 4,7 milhões de turistas. Os britânicos representaram uma fatia importante
embora a forte desvalorização da libra face ao euro, o aumento da concorrência dos países do norte
de África e a falência da companhia aérea Monarch, que ocorreu no final de 2017 e teve efeitos nas
operações em 2018, tenha penalizado a vinda de visitantes da Grã-Bretanha.
 
Atualmente, este mercado está a crescer, sendo que é no sul que se registam 65% das dormidas de
britânicos em Portugal. No ano passado, os ingleses foram responsáveis por mais de 9,2 milhões de
dormidas no País. Este ano, já contam com mais de 7,5 milhões de dormidas, número acima dos
primeiros nove meses de 2018.
 
Além disso, a falência da operadora Thomas Cook, há algumas semanas, não deverá ter efeitos sobre
a atividade turística no próximo ano. "Houve empresas que tinham uma relação privilegiada com a
Thomas Cook e que sentiram um impacto significativo", reconhece João Fernandes, acrescentando
que, no entanto, "há até empresas no Algarve que estão a ser ressarcidas de créditos vencidos" e a
negociar outros créditos, apesar de não conseguir apontar números. "Temos aqui aquilo que tínhamos
dito: o mercado ajusta-se a seu tempo, com uma vantagem que é que, tradicionalmente, os contratos
com a Thomas Cook terminavam no final de outubro e recomeçavam em abril. A operação do próximo
ano à partida vai ser reposta com outros players".
 
Americanos e italianos
 
Mas não é só a língua inglesa que se ouve por terras algarvias. Apostada em captar mais mercados, a
região está a piscar o olho à América do Norte. "O Canadá é uma operação que já existia e que foi
reforçada. Temos voos de janeiro a outubro diretos para Toronto. Tipicamente são estadias longas no
período de Inverno. Aproveitamos o facto de os canadianos estarem em diferendo comercial com os
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EUA, estando a reduzir a procura pelas Caraíbas, para reforçar a nossa oportunidade de até no Verão
trazer canadianos", conta João Fernandes.
 
Já os turistas brasileiros e americanos que, cada vez mais querem descobrir Portugal, começam
também a rumar ao Algarve, tanto para conhecer como para avaliar oportunidades de investimento e
eventualmente viver e estudar.
 
"Depois temos os italianos, que estão a crescer, muito à semelhança do que aconteceu com os
franceses, que vêm à procura do estatuto de residente não habitual. Nos três últimos anos, o aumento
do número de residentes italianos - segundo as estatísticas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - é
de 159% no Algarve", rematou.
 
Jornalista viajou a convite da APAVT.
 
Partilhe esta notícia
 
Ana Laranjeiro
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Algarve confiante numa estabilização do mercado britânico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2019

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Ana Laranjeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7b887241

 
O número de turistas britânicos a visitar Portugal abrandou em 2018, mas os dados deste ano indicam
uma recuperação. Presidente da Região de Turismo do Algarve acredita que os britânicos vão
continuar a escolher o sul do país, entrando numa trajetória de consolidação.
 
O número de turistas britânicos a visitar Portugal abrandou em 2018, mas os dados deste ano indicam
uma recuperação. © João Silva/Global Imagens Há décadas que quem passa pelo Algarve não é
indiferente ao sotaque britânico. No ano passado, o número de turistas do Reino Unido - o principal
mercado emissor para Portugal - abrandou, tendo suscitado receios. Contudo, em 2019 verifica-se
uma recuperação do número de visitantes britânicos e o presidente da Região de Turismo do Algarve
(RTA) acredita que os próximos meses vão ser de consolidação. "Vim do World Travel Market [evento
de turismo], onde estive reunido com operadores, companhias aéreas e canais de distribuição, e o que
disseram é que, para o Algarve, a expectativa é de consolidação", disse João Fernandes ao
DN/Dinheiro Vivo, à margem do Congresso das Agências de Viagens e Turismo, que decorre na
Madeira. Para isto contribui tanto o facto de "a libra já ter caído o que tinha a cair" e de estar
"afastada a questão de uma saída sem acordo". Os chamados early bookings [reservas realizadas com
vários meses de antecedência] serão apenas retardados por causa das eleições no Reino Unido
marcadas para 12 de dezembro, considera o responsável da RTA. Em 2018 o Algarve recebeu 4,7
milhões de turistas. Os britânicos representaram uma fatia importante embora a forte desvalorização
da libra face ao euro, o aumento da concorrência dos países do norte de África e a falência da
companhia aérea Monarch, que ocorreu no final de 2017 e teve efeitos nas operações em 2018,
tenham penalizado a vinda de visitantes da Grã-Bretanha. Atualmente, este mercado está a crescer,
sendo no sul que se registam 65% das dormidas de britânicos em Portugal. No ano passado, os
ingleses foram responsáveis por mais de 9,2 milhões de dormidas no país. Neste ano, já contam com
mais de 7,5 milhões de dormidas, número acima dos primeiros nove meses de 2018. Além disso, a
falência da operadora Thomas Cook, há algumas semanas, não deverá ter efeitos sobre a atividade
turística no próximo ano. "Houve empresas que tinham uma relação privilegiada com a Thomas Cook
e que sentiram um impacto significativo", reconhece João Fernandes, acrescentando que, no entanto,
"há até empresas no Algarve que estão a ser ressarcidas de créditos vencidos" e a negociar outros
créditos, apesar de não conseguir apontar números."Temos aqui aquilo que tínhamos dito: o mercado
ajusta-se a seu tempo, com uma vantagem de que, tradicionalmente, os contratos com a Thomas
Cook terminavam no final de outubro e recomeçavam em abril. A operação do próximo ano à partida
vai ser reposta com outros players." Mas não é só a língua inglesa que se ouve por terras algarvias.
Apostada em captar mais mercados, a região está a piscar o olho à América do Norte. "O Canadá é
uma operação que já existia e que foi reforçada. Temos voos de janeiro a outubro diretos para
Toronto. Tipicamente são estadas longas no período de Inverno. Aproveitamos o facto de os
canadianos estarem em diferendo comercial com os EUA, estando a reduzir a procura pelas Caraíbas,
para reforçar a nossa oportunidade de até no verão trazer canadianos", conta João Fernandes. Já os
turistas brasileiros e americanos que, cada vez mais querem descobrir Portugal, começam também a
rumar ao Algarve, tanto para conhecer como para avaliar oportunidades de investimento e
eventualmente viver e estudar. "Depois temos os italianos, que estão a crescer, muito à semelhança
do que aconteceu com os franceses, que vêm à procura do estatuto de residente não habitual. Nos
três últimos anos, o aumento do número de residentes italianos - segundo as estatísticas do Serviço
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de Estrangeiros e Fronteiras - é de 159% no Algarve", rematou. Jornalista viajou a convite da APAVT.
 
Ana Laranjeiro
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JUSTIÇA 

Turismo 
de Portugal 
anula concurso 

O Tribunal Central Adminis 
trativo (TCA) mandou o Turis-
mo de Portugal, entidade tute-
lada pelo Ministério da Econo-
mia, anular o contrato de 3,2 
milhões de euros que celebrou 
com uma empresa, por haver  

suspeitas de que esta participou 
na elaboração do caderno de 
encargos. 

Segundo o 'Público', o TCA 
considerou que o Turismo de 
Portugal, dirigido por Luís 
Araújo, violou vários princípios 
de "contratação pública", ad-
mitindo apenas uma empresa a 
concurso. À Lusa, Filipe Silva, 
administrador do Turismo de 
Portugal, disse que está a ser 
ponderado um recurso. • Luís Araújo lidera a entidade 
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SIC

 	Duração: 00:06:26

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 83521365

 
16-11-2019 20:53

1 1 1

Algarve procura turistas na China

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4132c992-5fa8-4428-9cff-

277839cd2963&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Uma orquestra chinesa no Algarve. Este fim de semana, Portimão e Faro recebem a Sinfónica de
Zheijang,  dirigida por um maestro português. Vão tocar especialmente sobre as descobertas num
concerto inédito em terras algarvias, onde o turismo chinês tem aumentado a olhos vistos.
Comentários de Armando Mota, maestro.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2019-11-16 20:53
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TVI 24

 	Duração: 00:13:25

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 83520756

 
16-11-2019 18:18

1 1 1

Número de imigrantes a entrar em Portugal já cresceu 18%

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b5ee205d-aaa9-4199-9935-

51df0aab9aa3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O número de imigrantes a entrar em Portugal já cresceu 18% este ano e a tendência é para
aumentar. Estes imigrantes vêm sobretudo do Brasil, Reino Unido, Itália e Índia.
Análise de Nuno Pereira, presidente da Associação de Horticultores, Fruticultores e Floricultores do
concelho de Odemira e Aljezur.
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CM TV

 	Duração: 00:00:36

 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço

 
ID: 83518917

 
16-11-2019 13:25

1 1 1

Turismo ajuda na subida do consumo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=87c2c22d-1fed-48bd-b4d7-

181e08bd7fe5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo em Portugal tem ajudado no crescimento económico do país. O setor é responsável por
mais de 50% do crescimento do consumo depois dos anos de crise.

 
Repetições: CM TV - CM Jornal - 20h , 2019-11-16 20:20
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RTP 1

 	Duração: 00:00:30

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 83515177

 
16-11-2019 08:14

1 1 1

Turismo em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=66caafd9-2203-4b27-bb57-

fce046eefbca&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal recebeu mais de 21 milhões de turistas até setembro, um aumento de quase 7 por cento em
relação ao mesmo período do ano passado. A região Norte foi a que registou maior crescimento nas
dormidas, uma subida de quase 10 por cento. O Jornal de Notícias revela que, em 9 meses, o Norte do
país concentrou mais de 30 por cento de dormidas em espaço rural e de habitação.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2019-11-16 09:11
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-11-16 09:12
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-11-16 08:14
 RTP 3 - 3 às... , 2019-11-16 10:06
 RTP 3 - 3 às... , 2019-11-16 11:11
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2019-11-16 12:18
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TURISMO. NEVE LEVA MILHARES AO 

Manto branco esgota 
hotéis da serra da Estrela 
NEVÃO O  A neve caiu com intensidade nos últimos dois dias e prevê-se sol para o fim de semana 
CORRIDA  0 Turistas fizeram centenas de reservas mal se soube que tinha nevado com intensidade 

ALEXANDRE SALGUEIRO 

A
neve que tem caído com 
intensidade nos últimos 

* dias e se acumulou na re-
gião da serra da Estrela levou a 
urna corrida de reservas nas 
unidades hoteleiras, esgotando 
a sua capacidade para este fim 
de.semana. Com neve, estradas 
abertas e previsão de tempo 
com muito frio e sol, espera-se 
urna enchente no ponto mais 
alto de Portugal Continental. 
Para hoje, a temperatura mini - 
maé de oito graus-negativos. 

COMERCIANTES  ANIMADOS 
COM AS EXCELENTES 
PERSPETIVAS DE NEGÓCIO 

"A neve atrai sempre muitos 
visitantes e o primeiro nevão da 
época ainda mais, por isso a ex - 
pectat iva é de taxa de ocupação 
a100 % para o fim de semana", 
adianta Carlos Santos, diretor 
das três unidades hoteleiras do 
Grupo Lana no Maciço Central. 
As unidaders do grupo albergará 
quase 450 pessoas. A este nú-
mero há ainda que somar mais 
de 100 camas em alojamento 
local na zona das Penhas da  

Saúde, cujas reservasse encon -
travam ontem a 90 por cento, 
mas que ao longo do dia de hoje 
deverão esgotar: "Assim que se 
conheceram as previsões de 
neve o telefone não parou de 
tocar e a maioria dos quartos fi-
cou reservada sobretudo por 
turistas brasileirõs e franceseS",  

diz João Lindeza, empresário de 
restauração e hotelaria nas Pe-
nhas da Saúde. Ontem, cente-
nas de turistas aproveitaram 
para subir ao cume, onde as 
temperaturas desceram até aos 
-6 graus. "O frio faz parte do 
pacote e para ver esta paisagem 
linda a gente suporta tudo",  

disse Iraci Nilma, brasileira de 
visita à serra da Estrela. "As 
pessoas vêm cá pela neve, mas 
não vão emborasem um queijo, 
um enchido ou uma lembrança, 
pelo que esperamos um bom 
início de temporada", remata 
Filipe Lopes, lojista no Centro 
Comercial da Torre. 
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A neve é o grande motor de desenvolvimento do comércio e das unidades hoteleiras da região da serra da Estrela 
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The City Concierge 
Alojamento Local que 
quer saltar a fronteira 

Empresa procura entre três e cinco milhões 
para se expandir para Espanha, França e Reino Unido. 

—CARLA ALVES RIBEIRO 
carla.ribeiro@dinheirovivo.pt 

Se há uma coisa de que Paulo Bas-
tos se arrepende quando criou The 
Lisbon Concierge, em 2014, foi de 
não ter previsto o quão depressa a 
empresa cresceria. É que depois de 
Lisboa veio o Porto, depois o Algar-
ve e, hoje, com perto de 800 casas 
no portfólio, a gestora de aloja-
mento local prepara-se para saltar 
fronteiras com a marca The City 
Concierge, mais adequada ao plano 
de diversificação geográfica. 

"Até agora fomos uma empresa 
de capitais próprios. Mas como 
queremos expandir para vários paí-
ses, estamos a falar com alguns in-
vestidores para fazermos uma ron-
da de investimento que nos permi-
ta ir para Espanha, França e, depois, 
para o Reino Unido", revela Paulo 
Rastos ao Dinheiro Vivo. O grande 
objetivo é crescer para 30 países. 

A empresa procura entre três e 
cinco milhões de euros de capital 
de risco para financiar a internacio-
nalização. Para já, o empreendedor 
não revela à porta de quem está a 
bater, mas adianta que poderão ser 
os mesmos investidores que já fize-
ram rondas em algumas empresas 
europeias suas concorrentes, como 
a Guestmaker e a Airsorted, que 
nos últimos dois anos entraram no 
mercado português. 

"O que resultou 
para nós não foi estar 
na cidade principal, 
mas em cidades 
secundárias, onde 
o turismo estava 
prestes a 
expandir-se, 
como o 
Porto." 
— PAULO 
BASTOS 
Cofundador 
da The City 

Concierge 
Mq,  a. 

A intemacionali7ação seguirá a 
mesma lógica que permitiu o rápi-
do crescimento em Portugal: apos-
tar em cidades secundárias. É que, 
apesar de terem nascido na capital, 
foi só quando entraram no Porto 
que deram o salto. A Invicta é res-
ponsável por 634 casas das 772 que 
gerem atualmente (em Lisboa são 
108 e no Algarve 30). 

"Em Portugal, o que resultou 
melhor para nós não foi estar na ci-
dade principal, mas estar em cida-
des secundárias, onde o turismo es-
tava prestes a expandir-se, como 
foi o caso do Porto. Vamos usar a 
mesma estratégia e, em vez de ir-
mos para Barcelona ou Madrid, 
onde existe muita concorrência e o 
mercado já está muito saturado e 
com muitas restrições, procurar 
outras cidades que são muito inte-
ressantes do ponto de vista das 
suas taxas de ocupação e dos níveis 
de valores de reserva, e onde não 
existe muita concorrência." 

A primeira localização ainda não 
está escolhida, mas "em princípio 
será Sevilha", adianta Paulo Bastos. 
"Neste momento ainda estamos a 
estudar, porque também depende 
do tipo de apoio que podemos ob-
ter dessas cidades. Esperamos for-
mar já alguns acordos no princípio 
do próximo ano, ao nível das pes-
soas que queremos contratar e dos 
próprios espaços. Ternos uma 
shortlist e estamos a avaliar." 

Paulo Bastos está confiante no 
seu modelo de negócio, assente na 
transparência e que, assegura, dis-
tingue The Concierge de outras 
empresas gestoras de alojamento 
local. "Os nossos clientes têm aces-
so a toda a informação de reservas 
e valores. O valor das reservas vai 
direto para os proprietários, e nós 
depois cobramos uma comissão so-
bre isso. Na maioria dos nossos 
concorrentes, o valor das reservas 
vai primeiro para a empresa." 

The Concierge cobra uma comis-
são de 25% para full management, 
ou seja, a empresa gere todo o pro-
cesso - reservas, preparação da casa 
e receção dos turistas. Só assim se 
consegue garantir qualidade, afir-
ma o gestor, que prevê faturar 2,5 
milhões de euros e chegar às mil 
casas no final deste ano. 
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Calheiros: "Não é mais possível continuarmos com este índice de fiscalidade"
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O presidente da Confederação do Turismo defendeu ainda que o turismo em Portugal está no "fim de
ciclo mas um fim de ciclo de grande crescimento" e não entramos "num ciclo de quebra".
 
Transportes, acessibilidades, recursos humanos e fiscalidade. Para a Confederação do Turismo de
Portugal (CTP) estes são três dos pontos na área do turismo que devem ser abordados durante a
próxima legislatura e que foram vertidos num documento que a Confederação entregou ao governo e
partidos.
 
"A primeira tem a ver com os transportes e acessibilidades. Foi mais do que falado [no caso] da
Portela, do Montijo, dos problemas do investimento na ferrovia, do SEF que é algo que não pode
acontecer e que o governo tem de atacar o quanto antes", disse Francisco Calheiros, presidente da
CTP, na cerimónia de encerramento do 45 Congresso da APAVT.
 
"A segunda tem a ver com os recursos humanos, que são o nosso maior ativo. Há que valorizar as
profissões ligadas ao turismo e temos que ter mais qualificação e formação. E a terceira tem a ver
com a fiscalidade. Não é mais possível continuarmos com este índice de fiscalidade. Há uma fadiga
fiscal. Dedutibilidade do IVA nos MICE[congressos e eventos]" é um desses casos. "Não posso ter um
evento em Vigo a custar menos 23% do que em Elvas".
 
O caso da Madeira, onde decorre o congresso, também não foi esquecido. Francisco Calheiro recordou
que o destino "foi infelizmente a única região a registar quebras em 2019. É um destino periférico e
[que sofreu] com várias falências de companhias aéreas. A falência da Thomas Cook que veio fazer
quase a tempestade perfeita. Para não falarmos do problema dos ventos da Madeira, [relativamente à
qual] temos de fazer uma análise muito séria e profunda porque para um destino como a Madeira esta
questão dos ventos é vital".
 
O responsável apontou ainda que a evolução da atividade turística em Portugal neste ano de 2019 foi
"boa". "Estamos em fim de ciclo, mas um fim de ciclo de grande crescimento. Não entramos num ciclo
de quebra; estamos num ciclo de crescimento, o que é positivo. Depois de estarmos bastantes anos a
crescer a dois dígitos, é perfeitamente normal estarmos a fazer um ciclo em que estamos a crescer a
um dígito".
 
* Jornalista na Madeira a convite da APAVT
 
Partilhe esta notícia
 
Ana Laranjeiro
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TOP 10 DO TURISMO 
EM PORTUGAL EM 2018 
FOR NACIONALIDADE 

HÓSPEDES  EM  MILHARES 

Espanha n& 
Reino Unido 2030 
França 1620 
Alemanha 1583 
Brasil 1103 
EUA 980 
Itália 666 
Holanda 607 
Irlanda 357 
Bélgica 326 
RECEITAS EM 

Reino Unido 
França 
Espanha 
Alemanha 
EUA 
Holanda 
Brasil 
Bélgica 
Irlanda 
Itália 
E3 Fonte INE e EY 

MILHOES DE j 
2810 
2762 
2158 
1901 
968 
674 
640 
491 
444 
386 

Os turistas britânicos, mais frequentes no Algarve, são quem mais gasta 

EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Turismo ajudou em 50% 
na subida do consumo 
CONTRIBUTO 0  Setor permite direta ou indiretamente criar riqueza equivalente a 17% do Produto 
Interno Bruto TRABALHO Atividades turísticas estão na origem de mais de 967 mil empregos 

RAQUEL OLIVEIRA 

s turistas são responsá - 
veis por mais de 50% do 
crescimento cio consu-

mo registado em Portugal des-
de a crise económica, afirmou 
ontem o economista Augusto 
Mateus, no 45" Congresso cia 
Associação de Agências de 
Viagens e Turismo (APAVT) 
que termina hoje no Funchal. 
Apesar dos bons resultados cio 
turismo, o antigo ministro da 
Economia aproveitou a pre - 
sença de cerca de 750 profis-
sionais ligados ao setor para 
alertar a necessidade de se "dar 
um salto qualitativo". 

Mais uma vez o turismo foi 
fundamental para a recupera-
ção cia economia portuguesa, 
sublinhou Augusto Mateus. 
Neste momento, em cada 100 
euros de consumo em Portugal 
12,5 euros saem cio bolso de não 
residentes, afirmou o econo-
mista, concluindo ciue o con-
junto cia população portuguesa 
"aumentou menos O seu consu-
mo que os turistas que vieram a 
Portugal". 

De acordo com os cálculos do 
antigo ministro da Economia, 
o turismo deverá ter contri -
buído, direta e indiretamente, 
para uma geração de riqueza 
de cerca de 35,5 mil milhões de 
euros, em 2017, ou seja, cerca 
de 17"/.', do PII3 
nacional. Ao 
nível do em - 
prego, o seu 
peso deverá 
andar em torno dos com 
mais de 967 mil pessoas a tra-
balhar no setor. 

Apesar do "ciclo que correu 
bem", Augusto Mateus chamou 
a atenção para as mudanças que 
se estão a passar no mundo, no-
meadamente para as novas ten  

ciências no turismo, que acarre-
tam também novos desafios. 

Defendendo um "forte con-
senso nacional em torno cio tu-
rismo", o economista propõe 

que a oferta 
nacional se 
concentre so-
bretudo nos 
mercados de 

longa distância, como América, 
Ásia e Austrália . "É o desafio 
crucial para Portugal", garante, 
alertando para o facto de, caso 
não aproveite a oportunidade, 
ela acabará por se fechar. e 

NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

Alojamento turístico 
teve subida de 3,3% 
no mês de setembro 

13 As dormidas em alojamen-
to turístico aumentaram 
3,3% em setembro, face ao 
mesmo mês de 2018, com o 
apoio do alojamento local 
(13%), seguido pelo espaço 
rural e pela habitação (5,8%) 
e pela hotelaria (1,7%), reve-
lou ontem o Instituto Nacio-
nal de Estatística. Segundo a 

' . 

.-41~ -41,11•1W( .4  

Turismo está a ajudar a hotelaria 

mesma fonte houve 2,9 mi-
lhões de hóspedes alojados 
em Portugal nesse mês, o que 
se traduziu numa subida de 
5,2% no espaço de um ano. 

POR CADA  100 
CONSUMO NO 
EUROS SÃO D 

EUROS DE 
PAÍS, 12,5 

E TURISTAS 

connpo 
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DE  PAI E FILHO 
P.6 

  

a  manhã DIRETOR-GERAL  OCTÁVIO RIBEIRO 
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MÉDICOS DENUNCIAM FALÊNCIA DO SNS P8E9 

OPERAÇÃO MARQUÊS P.23 A 25 

MULNI 
ENTRE 
SOC 
"SE O OUTRO MORRE, A FILHA SERIA CÁ UMA 
HERDEIRA",  DIZ COMPANHEI OS SILVA 1 

fY 

-~; 

o 
INÊS TEME CHANTAGEM 
DE POLÍTICO AO MARIDO 

C111 INVESTIGAÇÃO 
ESCUTAS INDICIAM 
QUE EX-GOVERNANTE É 
O DONO DO DINHEIRO 

ORGIAS DO 
MILIONARI O 
Autoridades 
procuram vítimas 
de empresário 

P.4 E5 

POPULAÇÃO P.19 

HÁ MAIS FILHOS 
POR CADA MULHER 
Casamentos aumentam 
e divórcios diminuem 

R,R 

s'è 

256 737 

1 e Á Á e 
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DE JOÃO 
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Erro ortográfico trava 
apoio a familiar doente 
ECONOMIA  P.27 

Turismo ajuda subida 
do consumo em 50% 
DESTITUIÇÃO P.31 

Donald Trump acusado 
de intimidar testemunha 
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DISCURSODIRETO 

Elidérico Viegas. associação dos Hotéis 
e Empreendimentos Turísticos do Algarve 

"INGLESES CONTINUAM 
A PROCURAR O ALGARVE" 
13 CM - Há uma 
projeção de uma ti 
entidade estrangei-

 

raque aponta para 
menos 100 mil tu-

 

ristas ingleses em 
Portugal devido ao 
Brexit. Como é que o setor 
turístico algarvio encara a 
situação? 
Elidérico Viegas - O estudo 
realizado pela European 
Travel Comission, organiza-
ção que representa as agên-
cias de viagens, aponta esses 
números devido às várias fa-
lências que têm havido no 
setor. No entanto, há cada 
vez mais turistas britânicos a 
fazerem as suas reservas di-
retamente com as unidades 
hoteleiras, não passando pe-

  

los operadores. 
- O Algarve man-
tém-se na prefe-
rência dos turistas 
britânicos? 
- Os ingleses conti-
nuam a procurar o 

Algarve. Durante este ano 
tivemos um aumento na or-
dem dos 6`)/0 relativamente a 
2018 e a tendência é para se 
manter. 
- Uma saída da União Euro-
peia comacordo é favorável 
ao Algarve? 
- Sim, caso haja entendi-
mento entre Reino Unido e 
UE, fatores negativos como a 
desvalorização da libra in-
glesa poderão não ser acen-
tuados e será melhor para a 
região do Algarve. e R.D. 
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SERRA DA ESTRELA. TURISMO 

Neve deixa hotéis lotados 

Turistas na serra da Estrela 

A neve que tem caído com in - 
tensidade nos últimos dias e 
acumulou se na região da serra 
da Estrela levou a uma corrida 
às unidades hoteleiras, esgo-
tando a sua capacidade para 
este hm de semana. Com neve, 

- estradas abertas e previsão de 
tempo frio e sol, espera-se urna 
enchente no ponto mais alto de 
Portugal Continental. 

"A neve atrai sempre muitos 
visitantes e o primeiro nevão cia 
época ainda mais, por isso, a ex 
pectativa é de taxa de ocupação 
a 100% para o fim de semana", 
adiantou Carlos Santos, diretor 
das três unidades hoteleiras do 
Grupo Luna no Maciço Central. 

Para hoje, a temperatura mí-
nima prevista é oito graus nega-
tivos. sA.S. 
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Mais 20 hotéis num ano e menos turistas 
a chegar fazem disparar sinais de alerta 

Hoteleiros ainda conseguem crescer neste ano mas já pedem um esforço redobrado na captação de rotas 
e na promoção do país, sobretudo num momento em que da Europa chegam sinais preocupantes. 

—ANA MARGARIDA PINHEIRO 
ana.pinheiro@dinheirovivo.pt 

Até terminar o verão, passaram 
por cá duas vezes mais estrangei-
ros do que o número de habitantes 
em Portugal. Foram 21,1 milhões 
de turistas, que representam ainda 
crescimentos quer em número 
quer em valores e rendimento do 
setor. Mas se a subida ainda será 
uma realidade neste fmal de ano, 
a velocidade está a esmorecer. Só o 
brexit, prevê a European Travel 
Commission, terá desviado daqui 
cem mil britânicos - não é dramá-
tico, mas juntando esse a outros fa-
tores como o abrandamento eco-
nómico pela Europa, os sinais vin-
dos de Espanha (terá menos turis-
tas do que em 2018, pela primeira 
vez desde os anos da grande crise) 
e uma oferta hoteleira que se re-
forçou significativamente neste 
ano, já há quem antecipe estagna-
ção e perigo de queda. 

"Há algum equilíbrio" entre a 
quebra de mercados tradicionais e 
o aumento de outros como o brasi-
leiro e o norte-americano, que pe-
saram nas receitas da hotelaria de 
agosto mais 46% e 220%, respeti-
vamente, revela Cristina Siza Viei-
ra, presidente da direção executiva 
da Associação da Hotelaria de Por-
tugal. "O que cresceu inequivoca-
mente foi a oferta de alojamento. 
Temos 20 novos hotéis desde o iní-
cio do ano, mais 2% de camas, e 
como sempre, apesar de ter havido 
um abrandamento, temos núme-
ros impressionantes no alojamen-
to local - o dobro das camas em 
alojamento local das que existem 
na hotelaria." "O abrandamento é 
natural, por este lado, e pelo es-
trangulamento do aeroporto", de-
fende a responsável, apelando a 
"uma aposta muito forte na pro-
moção destes destinos". 

Os hoteleiros já antecipam o fim 
dos sucessivos recordes e come-
çam a acusar algum nervosismo 
perante os sinais de alerta. E já pre-
param caminho, antes que seja 
tarde para recuperar o ímpeto de 
crescimento. Nos hotéis e resorts 
PortoBay, "em termos gerais, 2019 
será idêntico a 2018, apesar dos vá-

  

rios constrangimentos" causados 
pela falência da Thomas Cook e de 
algumas companhias aéreas, reve-
la António Trindade, presidente 
do grupo, notando que nas 15 uni-
dades do grupo, "as receitas têm 
acompanhado o crescimento" das 

taxas de ocupação. Para o ano, será 
preciso mais. "Devemos, em 2020, 
estar preparados para reagir ao  

abrandamento da economia euro-
peia e a alguma recuperação de 
destinos do mediterrâneo, que po-
derão determinar alguma desace-
leração do negócio em Portugal." 

Com metade do ano apurado, 
confirma-se que 2019 ainda será 
melhor do que o último ano. "Na 
hotelaria, caímos ligeiramente em 
taxa de ocupação e crescemos ligei-

 

"O problema da 
relação entre a oferta 
e a procura não é 
de hoje. Foi sempre 
um grande 
desafio." 

• 
—ANTÓNIO 

TRINDADE 

CEO PortoBay 

"2019  representa 
ainda ganhos 
no setor face a 2018, 
mas as ameaças 
são visíveis." 

"As receitas e as 
taxas de ocupação 
subiram, mas já se 
nota uma tendência 
de estagnação." 

ramente em preço e RevPAR (re-
ceita por quarto disponível), por 
isso temos expectativas", explica 
Cristina Siza Vieira. "Há abranda-
mento do crescimento, mas ainda 
assim crescemos", diz a presidente. 

"A manutenção da pelformance 
depende da manutenção da atua-
ção concertada dos vários agentes. 
A evolução do volume da oferta é  

um compreensível forte risco, mas 
a manutenção do sucesso do setor 
pauta-se, acima de tudo, pela capa-
cidade de manter e reforçar os for-
tes níveis de procura, pela ação das 
entidades públicas e privadas na 
promoção global dos destinos na-
cionais e na criação de rotas que 
permitam canalizar a procura que 
resulta dessas ações", defende Mi-
guel Proença, CEO do Grupo Hoti. 

Falências pesam 
No grupo, que conta com 17 unida-
des divididas pelas marcas Tryp, 
Star Inn e Melia, as receitas de ja-
neiro a setembro estão 6% acima 
dos valores de 2018, depois de um 
crescimento de 16,2% nos últimos 
cinco anos, graças à maior ocupa-
ção das unidades e abertura de no-
vos espaços. "Tratando-se de nú-
meros globalmente positivos, há 
um abrandamento do crescimento 
do volume de negócios", admite. 

Também Albano Rosa, diretor-
-geral de operações dos Hotéis Sol-
verde, reconhece quebras apesar 
de o ano estar a ser "positivo, ten-
do até superado algumas expecta-
tivas e contrariado a instabilidade 
devido à falência de operadores". 
Mas mesmo com taxas de ocupa-
ção e receitas a subir, "neste ano 
nota-se uma tendência de estagna-
ção devido a vários fatores, in-
cluindo a maior oferta de quartos". 

Albano Rosa conclui que o nú-
mero de hotéis em Portugal "será 
equilibrado, desde que se mante-
nha a tendência de aumento de ro-
tas aéreas, como se tem verificado, 
em especial nas grandes cidades", 
e realça a importância de "se man-
ter uma agenda de promoção do 
destino Portugal no estrangeiro". 

De acordo com os números da 
atividade económica ontem reve-
lados, no mês de setembro o setor 
do alojamento turístico registou 
2,9 milhões de hóspedes que fica-
ram menos noites aqui alojados: 
foram 7,6 milhões de dormidas re-
gistadas, o que representa um cres-
cimento de 5,2% e 3,3%, respeti-
vamente - 6,7% e 2,9% em agosto. 
As dormidas do mercado domésti-
co cresceram 4,4% enquanto as de 
não residentes avançaram 2,9%. 

A Portugal chegam mais turistas dos EUA e Brasil. FOTO: RE iNALDO RODRIGUESIGI 

,;Lakti 

—MIGUEL 

PROENÇA • 
CEO Grupo 

Hoti Hotéis 

—ALBANO 

ROSA 

dl Diretor-geral 

Hotéis Solverde 

Página 36



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,86 x 3,66 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 83514586 16-11-2019

dinheirovivo.pt 1 sábado, 16 de novembro de 2019 
N.' 4311 Este caderno faz parte integrante 

dn Diáriode Noticias n.'$4 996 í hei 
vivo

 e do Jornal de Noticias n." 168 de ano 132 

n
■

 

ro  
RENOVÁVEIS — P. 06-07,18 E 19 

Eóúca vs. solar 
Energia Limpa vai 
dominar a Europa 
em 2030 

Carros elétricos  "O carregamento 
é como um duche. Só sabemos 
o valor quando vem a fatura" 

Fábrica da Inovação  A estratégia 
da Galp para se tornar uma 
empresa cada vez mais verde 
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Inclusus: fazer 
vinho numa 
prisão-escola e 
trabalhar o futuro 

FAZEDORES — P. 28-29 

EmotAl: uma fita 
que lê o cérebro 
para melhorar 
o desempenho 
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REPORTAGEM EXCLUSIVA — R 10-11 

Nasceu uma 
smart city no 
deserto: nos 
bastidores da 
Expo Dubai 
VISÃO O Dinheiro Vivo desvenda 
a cidade inteligente, assente 
em tecnologia e hidrogénio, 
que está a ser criada como 
retrato do mundo. A Expo Dubai 
2020 abre portas daqui a um ano, 
com 192 países representados. 
Portugal estará presente. 
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para tudo" 

BANCA Presidente da Caixa 
Central de Crédito 
Agrícola fala sobre  os 
desafios do setor  e  revela 
os seus  resultados "muito 
positivos": lucros de 104 
milhões até setembro.  
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PRÉMIO NACIONAL  
DO TURISMO
O Expresso e o BPI 
criaram este ano o 
Prémio Nacional do 
Turismo (PNT), para 
promover, incentivar  
e distinguir as melhores 
empresas, práticas  
e projetos do sector.

Desafios Escassez de recursos humanos, sazonalidade e aeroporto 
de Lisboa são as grandes questões para o futuro do turismo

Portugal tem de 
“atrair mais e 
qualificar mais”

Textos Tiago Oliveira

S
e estiver num es-
paço público, de-
certo já não achará 
estranho se ouvir 
alguém falar em 
estrangeiro.  Até 
m e s m o  e m  s u a 
casa,  diga-se,  se 
estiver a receber 

uma pessoa em alojamento local. 
Ou Portugal não estivesse há uns 
anos a esta parte a bater recordes 
históricos no que toca a visitas tu-
rísticas. Só que, atingida a parte do 
crescimento, chega agora a parte 
complicada. Manter e dar bases 
de sustentabilidade para que os 
números (e visitantes, já agora) não 
se evaporem e continuem a dar um 
contributo para a economia que, 
em 2018, representou 19,1% da ri-
queza produzida, segundo dados do 
World Travel & Tourism Council.

Dados que apontam Portugal 
como o quinto país onde é mais for-
te a contribuição do turismo para o 
PIB, neste caso 8,2%. “Continuamos 
na mente das pessoas”, atira Cristi-
na Siza Vieira. “Atingimos a posi-
ção de destino de primeira linha” 
e, agora, manter esse lugar “exige 
um acompanhamento constante”, 
garante a diretora executiva da As-
sociação da Hotelaria de Portugal. 
A responsável fez parte dos comités 
técnicos de avaliação do Prémio Na-
cional de Turismo, a distinção que 
junta Expresso e BPI para reconhe-
cer os melhores exemplos nacionais 
do sector — cujos finalistas em cada 
uma das áreas pode conhecer na 
caixa do lado direito —, e acredi-
ta que estamos a viver as dores de 
crescimento habituais. O passo se-
guinte é perceber como capitalizar 
melhor as 66 milhões de dormidas 
que se registaram em 2018, segundo 
a 14ª Edição do Atlas da Hotelaria 
da Deloitte. Os próximos dois anos, 
“a começar já”, vão ser de “abran-
damento mais acentuado”, e os de-
safios estão identificados.

“Temos de perceber que não va-
mos continuar a crescer nos dois 
dígitos”, avança Luís Araújo, num 
sentimento ecoado pelos princi-
pais atores do sector relativamente 
ao abrandamento do crescimento. 
Para o presidente do Turismo de 
Portugal, entre as grandes ques-
tões que podem fazer a diferença 
entre definir o sector como uma 
história de sucesso sustentado ou 
uma estrela cadente, a gestão de 
recursos humanos surge como uma 
luta fulcral pelo talento disponível. 
“Temos de atrair mais e qualificar 
mais” para melhorar a qualidade 
dos serviços, com a meta de “au-
mentar os salários”. E uma certeza: 
“Isto é uma maratona” para fazer 
“com que o turismo seja a primeira 
opção e não a segunda.”

Estrangulamento

Já o presidente do Grupo de Sector 
dos Restaurantes da Associação da 
Hotelaria, Restauração e Similares 
de Portugal, Antero Jacinto, não 
tem dúvidas de que “o principal 
desafio é a crescente dificuldade em 
encontrar recursos humanos quali-
ficados para as suas necessidades”. 
No caso da restauração, por exem-
plo, “os horários são difíceis, e os 
jovens, e não só, querem ter tempo 
para si e para os seus”, e por isso é 
necessário “levar a cabo uma cam-
panha de dignificação e atração” 
para estas profissões. A hotelaria 
e o alojamento local também não 
estão imunes — numa fase em que 
já entraram em vigor as zonas de 
contenção ao alojamento local em 
Lisboa —, e Eduardo Miranda, pre-
sidente da Associação de Alojamen-
to Local em Portugal, defende que 
estamos num momento que “deve-
mos aproveitar para aumentar o 
nível qualitativo.” Sem esquecer a 
necessidade de fomentar políticas 
“que promovam a imigração”, como 
já está a ser feito “com países dos 
PALOP”, e ajudem a suprir estas 
necessidades.

A sazonalidade é outra das ques-
tões levantadas pelos responsáveis 
do sector. E se é certo que o cres-
cimento turístico tem trazido mais 

regiões para os roteiros, também 
é certo que o trabalho ainda está 
em progresso. Um desses casos é 
os Açores, e a diretora regional do 
Turismo, Marlene Damião, revela 
que “o combate à sazonalidade e a 
consequente distribuição de fluxos 
turísticos por todas as ilhas ao lon-
go de todo o ano” é uma das grandes 
prioridades do Executivo. O aumen-
to de 10,9% no número de empresas 
de animação turística, entre janeiro 
e agosto de 2019, é visto como um 
bom indicador, sem deixar cair a 
“sustentabilidade ambiental”, que 
é “obviamente fundamental” e uma 
preocupação constante.

Pelo seu lado, o presidente do Tu-
rismo do Porto e Norte de Portu-
gal, Luís Pedro Martins, destaca o 
“marketing digital” como forma de 
atrair mais visitantes ao longo do 
ano e pede um maior “trabalho em 

rede entre as diferentes entidades 
do ecossistema”. Ainda há “espaço 
para que as empresas de animação 
turística cresçam mais”, considera, 
principalmente “em áreas menos 
exploradas”.

A tudo isto ainda há a acrescen-
tar o principal porto de entrada 
do país, o aeroporto de Lisboa. A 
palavra “estrangulamento” é men-
cionada mais do que uma vez nas 
conversas feitas para este artigo, e 
os operadores falam da importân-
cia de construir uma nova estru-
tura. “Para crescer, precisamos de 
um novo aeroporto”, defende Luís 
Araújo, porque desse aumento de 
capacidade também depende mui-
to a abertura de mais destinos e a 
redução da dependência de alguns 
países. É um passo para “continuar-
mos a acrescentar valor”.

toliveira@impresa.pt
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O TURISMO EM NÚMEROS

3
mil milhões de euros é o valor das 
receitas turísticas em Portugal até 
agosto deste ano, de acordo com  
o Banco de Portugal. O resultado 
representa uma subida de 5,9%, mais 
precisamente €166,2 milhões face ao 
mesmo período em 2018

40
mil empregos é quanto a Associação 
da Hotelaria, Restauração e 
Similares de Portugal estima que 
faltem preencher no sector para 
garantir a qualidade do serviço, 
apesar de terem sido criados mais de 
69 mil empregos entre 2015 e 2018

 800
mil é o número aproximado  
de camas que se encontram no 
alojamento local, três vezes mais  
do que as 200 mil que se encontram 
na oferta hoteleira tradicional

33,5
por cento é a taxa de sazonalidade 
que o Turismo de Portugal espera 
que seja atingida em 2027, de acordo 
com as metas estabelecidas. Em 
2018, o valor fixou-se nos 36,4%  
e o objetivo é alargar a atividade 
turística a todo o ano

QUATRO CATEGORIAS,  
20 FINALISTAS

ALOJAMENTO
  ^  Pine Cliffs, a Luxury  
Collection Resort

  ^ São Lourenço do Barrocal
  ^ Torre de Palma Wine Hotel
  ^  H2otel — Congress & Medical Spa
  ^  Areias do Seixo Empreendimentos  
Hoteleiros, Lda.

ALOJAMENTO LOCAL
  ^  Palácio Belmonte
  ^ The Passenger Hostel
  ^ Aldeia da Cuada
  ^ Farmhouse of the Palms
  ^  Resort Natureza Villa Rio

RESTAURAÇÃO
  ^  Alma, Henrique Sá Pessoa
  ^  Restaurante A Cozinha  
by António Loureiro, Lda.

  ^   Feitoria Restaurante & Wine Bar
  ^ Theatro
  ^ Pesca

SERVIÇOS TURÍSTICOS
  ^ Time Out Market Lisboa
  ^ The Presidential Train
  ^   Parques de Sintra — Monte  

da Lua, S. A.
  ^ Vertigem Azul
  ^  PátioTurismo Sociedade 
Unipessoal, Lda.

GALA NO ESTORIL

É no dia 28 de novembro,  
quinta-feira, que são conhecidos 
os grandes vencedores do 
Prémio Nacional do Turismo em 
cada uma das quatro categorias. 
O evento vai decorrer na Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo 
do Estoril e vai incluir uma 
prova realizada pelos alunos em 
que serão reinterpretados os 
sabores que simbolizam cada 
uma das sete regiões de turismo 
nacionais. Página 38
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Porto e Norte continuam em alta no turismo 
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Portugal bate 
recorde de turistas 
até setembro 

País já recebeu 21,1 milhões de hóspedes em 9 meses. 
Norte registou o maior aumento nas dormidas: 9,6% 

Sórzia Santos Pereira * 
sonia.s.pereira@dinheirovivo.pt 

TURISMO  Nos primeiros 
nove meses do ano, o país 
contabilizou um total de 
21,1 milhões de hóspedes, 
um aumento de 6,9% face 
ao homólogo do ano passa-
do. Este é um novo recorde, 
considerando sempre os da-
dos de janeiro a setembro, e 
é um valor já perto da meta 
estabelecida pela anterior 
secretária de Estado do Tu-
rismo (atual ministra do 
Trabalho), Ana Mendes Go-
dinho, para a totalidade do 
ano: 26 milhões de turistas. 

O movimento turístico 
traduziu-se por um igual au-
mento de dormidas, que su-
biram 3,9% neste período, 
totalizando 55,9 milhões, 
divulgou ontem o Instituto 
Nacional de Estatística. 

No concelho do Porto, re-
gistaram-se 6,2% do total 
das dormidas desde o início 
do ano, com um aumento 
de 9,6%. Os estrangeiros re-
presentaram 83,3% das dor-
midas. A região Norte teve 
igual crescimento (9,6%) e 
foi a região do país com a 
maior subida. 

Ao concelho de Lisboa cor-
responderam 18,9% do to-

 

REFERf2VCIAS 

Norte rural 
De janeiro a setem-
bro, a Região Norte 
concentrou 30,5% 
das dormidas no tu-
rismo em espaço ru-
ral e de habitação, 
seguida do Alentejo 
(24,8%) e do Centro 
(20,2%). 

Mais americanos 
Desde o início do 
ano, os mercados 
emissores que mais 
cresceram foram o 
norte-americano 
(+19,4%), o chinês 
(+16,2%) e o brasilei-
ro (+13,8%). 

tal das dormidas entre ja-
neiro e setembro, um cres-
cimento de 4,2% face ao ho-
mólogo. Neste período, os 
não residentes representa-
ram 84,3% das dormidas. 

A dinâmica alcançada con-
tribuiu para que os provei-
tos totais do setor do aloja-
mento tivessem atingido os 
3,4 mil milhões de euros 
nestes primeiros nove me-
ses do ano, um incremento 
de 7,1% face ao homólogo. 

Em setembro, o principal 
mercado emissor foi o britâ-
nico (20,9% do total das 
dormidas de não residen-
tes), com um aumento mar-
ginal de 0,1%. Desde o iní-
cio do ano, este mercado 
cresceu 0,8%.* • COM T.C. 
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Turismo cresce 5,2% em 
setembro e lucra 500 milhões 
Portugal recebeu 2,9 milhões de turis-
tas em setembro, um aumento de 5,2% 
em comparação com o mesmo período 
do ano transato. Segundo dados do INE, 
as receitas do setor atingiram os 498,7 
milhões de euros, subindo 6,4% em re-
lação a setembro de 2018. 
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Portugal é o destino europeu que mais cresce em França e nos Estados Unidos
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Turismo
 
Portugal é o destino europeu que mais cresce em França e nos Estados Unidos
 
16 de novembro de 2019
 
Portugal continua a ser um dos destinos europeus preferidos dos turistas internacionais. Para os
franceses e os norte-americanos é o 1º destino, revelou o estudo apresentado por Augusto Mateus, no
congresso da APAVT 2019.
 
Apesar de no 45º Congresso da APAVT - Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo,
que está a decorrer no Funchal, na Madeira, a palavra mais pronunciada ser o fim de ciclo e o
abrandamento do crescimento da actividade do turismo, o consultor Augusto Mateus, na sua
intervenção deixou claro que não devemos deixar de apostar no turismo e sobretudo, "Ganhar o país
para o turismo".
 
Apresentando o tema TURISMO: Opções estratégicas - Ganhar o país para o turismo, o consultor
estratégico da EY - AM&A colocou os desafios que o sector enfrenta para entrar num novo ciclo do
turismo.
 
O especialista lembrou que o Turismo cresceu à escala mundial, na última década, 4% ao ano, tanto
em termos de turistas como de receitas. "Apesar desse crescimento das receitas tornou-se, no
entanto, na evolução mais recente menos estável e dinâmico reflectindo a crescente diversificação
económica, social e cultural dos turistas e o papel da alavancagem da redução do preço relativo das
viagens no seu próprio dinamismo".
 
Quanto a Portugal, o número de hóspedes e de dormidas (residentes ou não residentes no país) foi,
em 2018, 88% e 72% superior aos números registados em 2008, totalizando 25,2 milhões de
hóspedes e 67,7 milhões de dormidas. Sabendo que o grande motor deste crescimento tem sido,
sobretudo, a procura externa.
 
O consultor indicou ainda, que a evolução recente é marcada pela relevância das estadas mais curtas,
tanto no turismo inbound como no outbound.
 
Augusto Mateus referiu ainda, que o "bom desempenho recente do turismo nacional é comprovado
pela comparação no panorama europeu e mediterrânico. Portugal é o quarto país, no referencial da
Europa e do Mediterrâneo, com maior crescimento na arrecadação de receitas turísticas internacionais
(50%, sendo Portugal superado pela Islândia, Malta e Lituânia)".
 
No estudo que revelou, verifica-se que o bom desempenho português é também visível na variação do
número de dormidas (55%), em que é apenas superado pela Islândia, Argélia, Países Baixos, Polónia,
Lituânia, Roménia e Suécia.
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Lisboa foi a região que mais contribuiu para o crescimento do turismo, com três milhões de novos
hóspedes e oito milhões de novas dormidas.
 
A capital portuguesa assumiu-se enquanto principal região turística, em termos de número de
hóspedes e receitas turísticas. Em termos de dormidas, o Algarve continua a revelar-se como região
turística mais relevante. Estes resultados exprimem as diferenças regionais em termos de estada
média. Se no Algarve este indicador se aproxima das 4,5 noites (4,9 em 2008), em Lisboa não passa
dos 2,3 e nas restantes regiões continentais é 1,8.
 
Nos números apresentados, realce para o facto do turismo inbound português continuar bastante
concentrado nos mercados de proximidade, sobretudo Reino Unido, Alemanha, Espanha e França.
 
Portugal é quarto destino europeu que mais cresce no Reino Unido, embora a evolução em termos de
receita não acompanhe o crescimento de turistas.
 
O nosso país é o destino europeu que mais cresce em França, absorvendo já 6% dos turistas
internacionais franceses.
 
Portugal é o segundo destino europeu que mais cresce na Holanda, destacando-se a aceleração desde
2013.
 
Portugal é destino europeu que mais cresce nos Estados Unidos, acompanhado de perto pela Croácia e
o sexto destino europeu que mais cresce na Coreia do Sul.
 
Actividade turística vale 17% do PIB nacional
 
O consultor da EY indica ainda que a actividade turística vale 17% do PIB nacional, considerando
efeitos directos e indirectos, e contribui com 11 mil milhões de euros para a balança corrente.
 
"O contributo total do turismo em Portugal é cerca de dez pontos percentuais superior ao registado a
nível europeu ou mundial em termos de geração de riqueza. Releve-se também o impacto no saldo da
balança turística e o seu contributo para equilibrar o saldo da balança corrente e de capital", adiantou.
 
"Ganhar o país para o turismo"
 
Sobre os desafios e a estratégia para o futuro do turismo, Augusto Mateus afirma que é necessário
"ganhar o país para o turismo", garantindo, em simultâneo, um alargamento dos ganhos do país com
o turismo e uma difusão mais equilibrada dos mesmos.
 
Refere que o diagnóstico evidencia a crescente importância do turismo para a economia nacional e a
magnitude dos seus impactos em termos de PIB, emprego e da estabilização das contas externas.
Importa no entanto reconhecer duas ideias chave:
O turismo não pode ser encarado como portador de efeitos exclusivamente positivos. Existe um
conjunto de outros impactos qualitativos que importa identificar, reconhecer, valorizar com o intuito
de gerar maior confiança no desenvolvimento turístico como instrumento de crescimento económico,
geração de emprego e progresso social.O turismo não pode ser concebido como uma atividade
genérica suscetível de ser desenvolvida em todos os territórios.
Como ganhar o país para o turismo, sem deixar de melhorar e equilibrar os ganhos do país com o
turismo? Autgosto Mateus revela que se deve maximizar os benefícios e minimizar os custos
associados às atividades turísticas, colocando o bem-estar das populações e a sustentabilidade dos
destinos no centro da estratégia.
 
O consultor indica também uma estratégia competitiva para o turismo assente em quatro processos de
transformação: Digital, Segurança, Sustentabilidade e Mobilidade.
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http://www.diarioimobiliario.pt/Turismo/Turismo-E-necessario-redesenhar-uma-estrategia-para-os-
proximos-dez-anos
 
http://www.diarioimobiliario.pt/Turismo/Ilha-da-Madeira-recebe-a-45a-edicao-do-congresso-da-
APAVT
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Medronho nosso de cada dia
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Outono é tempo de apanha do fruto, que segue para as destilarias, onde se dá a alquimia. No alto da
Serra de Monchique, brinda-se ao néctar da terra. É sobre ele e sobre o seu mundo que nos fala o
projeto "Medronho", ciclo de espetáculos da iniciativa "Lavrar o Mar", integrada no programa cultural
365 Algarve.
 
No alto da serra de Monchique, brinda-se ao néctar da terra - a aguardente de medronho. Outono é
tempo de apanha do fruto, que segue para as destilarias, onde se dá a alquimia. Giacomo Scalisi e
Madalena Victorino entraram
 
Lúcia  Crespo
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Turismo da Madeira exige plano de contingência para aeroporto. "É uma questão
nacional e não regional"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2019
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Os constrangimentos ao funcionamento normal do Aeroporto da Madeira devido aos ventos fortes e
que obrigam frequentemente ao desvio de voos é um dos temas que tem atravessado boa parte das
intervenções do Congresso da APAVT - Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, que
decorre este fim-de-semana no Funchal. Capacidade hoteleira e taxas turísticas também são tema de
discussão.
 
Vários oradores e participantes defenderam a necessidade urgente de um plano de contingência para
o Aeroporto da Madeira, sob pena de alguns operadores turísticos e companhias aéreas passarem a
preferir destinos sem estes problemas. Assim todos perdem, a começar pelo turismo da Região
Autónoma.
 
"Temos que resolver a questão do Aeroporto da Madeira, é uma questão nacional e não regional. No
último ano foram desviados cerca de 900 voos, devido às condições climatéricas. Os operadores já se
questionam e isto traz enormes prejuízos para a Região". Foi assim que Duarte Correia, operador
turístico na área da distribuição resumiu o coro de preocupações que se tem ouvido desde do início do
Congresso da APAVT, que decorre desde 5ª feira no Funchal.
 
Para o operador turístico, é "urgentíssimo criar um Plano de Contingência que resolva este problema".
 
Já na intervenção de abertura, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira tinha referido a
"inoperacionalidade aeroportuária que vem matando a confiança dos players e vem afastando lenta
mas inexoravelmente, os aviões da pista".
 
Apesar de reconhecer que nem tudo corre bem, o Secretário Regional de Turismo e Cultura da
Madeira, Eduardo Jesus garantiu que há um Plano de Contingência, "que até foi acionado para o
Congresso". Este ano, "só 1,7% dos voos foram afetados, menos de metade dos registados em 2018.
Eu queria que fosse zero, mas é um problema cíclico", rematou Eduardo Jesus.
 
Princípio da Continuidade Territorial, solução para trazer mais portugueses para a Madeira
 
A Estratégia de futuro para o turismo madeirense também passa por atrair mais portugueses,
fomentando o turismo interno. Essa é uma das prioridades afirmadas pelo Presidente do Governo
Regional, Miguel Albuquerque "porque há muitos nacionais que não conhecem a Madeira e porque
ajuda a compensar as quebras no turismo de mercado estrangeiros, nomeadamente depois da falência
de várias companhias aéreas" (nove delas afetaram a Madeira). O problema, por vezes, é o preço das
viagens de avião para a Região Autónoma.
 
Esta manhã, o orador André Barreto propôs a aplicação do Princípio da Continuidade Territorial
porque, na sua opinião, não se pode pensar apenas nos madeirenses que vão ao Continente, é preciso
pensar no país como um todo. "Um cidadão de Beja paga menos portagem para lá chegar do que um
nascido em Lisboa?", referiu como exemplo para explicar a sua proposta.
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O economista e empresário propôs a abertura de um concurso público para a aquisição do serviço de
transporte junto das companhias aéreas interessadas na Linha. Seria um determinado número de
viagens, tendo em conta o histórico e cada horário seria negociado separadamente porque a procura e
os custos são diferentes. Poderia assim abranger um número mais elevado de pessoas que pagariam
muito menos para vir à Madeira. E segundo André Barreto, o valor das compensações tenderia para
zero. "Se no concurso público a viagem ficasse nos anunciados 100 euros, referidos pelo presidente da
TAP, seria esse o valor a cobrar ao cliente final".
 
Madeira já tem camas que cheguem?
 
O Plano Estratégico para o Turismo na Madeira prevê o aumento da capacidade hoteleira até 40 mil
camas, que ainda não foi atingido, referiu esta manhã o Secretário Regional de Turismo. Entre 2002 e
2019, o número de camas na hotelaria aumentou, em média 1,5% por ano. Mas não conta com o
Alojamento Local, em que se tem registado um aumento significativo.
 
Por isso, foram vários oradores que referiram a necessidade de travar o crescimento. André Barreto
propôs um limite anual de 2%, em todo o tipo de alojamento turístico. Por enquanto, a Madeira ainda
é um nicho de mercado mas Gabriel Gonçalves, presidente da Mesa da Assembleia Geral das Agências
de Viagens da Câmara de Comércio e Indústria do Funchal chamou a atenção para o "perigo" da
massificação. Com maior oferta de camas do que a procura, os preços baixam consideravelmente,
pondo em causa a rentabilidade. "Se nos pomos a jeito, elas (as massas) entram mesmo, como
aconteceu no tempo da crise de 2009-2010. Não podemos cometer o mesmo erro de outras regiões,
como o Algarve". Por isso, vários participantes no Congresso da APAVT, defenderam que esta é a
altura de travar o aumento da capacidade hoteleira e dar ainda mais valor ao produto e às
experiências, atraindo turistas com poder de compra mais elevado.
 
Taxa turística: sim ou não. Governo Regional vai estudar
 
Uma taxa turística regional (e não municipal) foi a opção que reuniu maior consenso entre os que
defendem a sua existência. "Porque pode existir sem prejudicar o turismo, antes pelo contrário. Há
muitos casos de sucesso e em que não serve para fazer rotundas, referiu o presidente da APAVT, com
alguma ironia.
 
André Barreto tem outra alternativa, através do princípio do utilizador pagador. E deu como exemplos
o pagamento para fazer as levadas, ir aos miradouros ou usufruir dos recursos naturais. Defende que
se se oferece tudo, "estamos a perder a capacidade de valorizar os nossos recursos".
 
Da parte do Governo Regional não há uma decisão. Eduardo Jesus reafirmou que o assunto está a ser
estudado e garantiu que nenhuma decisão será tomada sem ouvir e envolver o setor privado.
 
Ana Carrilho
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Novo ciclo turístico em Portugal
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Os mercados Asiático e Norte-americano podem ajudar a garantir a sustentabilidade do novo ciclo
turístico em Portugal. A ideia é defendida pelo economista Augusto Mateus para quem o setor precisa
de reforçar a oferta.
Declarações de Augusto Mateus, professor universitário e consultor; João Fernandes, pres. da Região
de Turismo do Algarve; António Marques Vidal, pres. Empresas de Congressos Turísticos e Eventos.

 
Repetições: RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2019-11-15 23:37
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2019-11-15 04:37
 RTP 3 - Telejornal Madeira , 2019-11-15 04:57
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Turismo algarvio continua em alta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/11/2019

Meio: Algarve Económico Online  (O)

URL: http://oalgarve.pt/turismo-algarvio-continua-em-alta/

 
As unidades de alojamento turístico algarvias contabilizaram, em setembro, 2,6 milhões de dormidas,
o que representa um aumento homólogo de 2,7%. Nos primeiros nove meses do ano contaram com
17,6 milhões de dormidas, um crescimento de 2,5%, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística
(INE).
 
No total do país, aquele organismo registou, em setembro, um total de 2,9 milhões de hóspedes e 7,6
milhões de dormidas em setembro.
 
Estes dados representam aumentos de, respetivamente, 5,2% e 3,3% em comparação com o mês
homólogo de 2018.
 
O INE acrescenta que as dormidas de residentes cresceram 4,4% e as de não residentes aumentaram
2,9% e que a estadia média foi de 2,64 noites, uma quebra de 1,8% (+0,7% nos residentes e -3,0%
nos não residentes).
 
Os proveitos totais aumentaram 6,7% (menos do que em agosto, que foi de +7,3%), atingindo 498,7
milhões de euros.

Página 48



A49

Dormidas turísticas aumentaram 3,3% em setembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/11/2019

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9780a6a2

 
As dormidas em alojamento turístico aumentaram 3,3% em setembro, face ao mês homólogo, um
aumento liderado pelo alojamento local (13%), seguido pelo espaço rural e de habitação (5,8%) e a
hotelaria (1,7%), segundo o INE.
 
Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que os 2,9 milhões de hóspedes alojados
em Portugal nesse mês e as 7,6 milhões de dormidas registadas em setembro traduziram aumentos
de 5,2% e 3,3%, respetivamente.
 
Mas o aumento de 5,8% dos hóspedes foi inferior ao aumento homólogo de 6,7% registado em agosto
pelo INE, embora a subida de 3,3% das dormidas tenha ultrapassado a subida de 2,9% em agosto
passado.
 
As dormidas de residentes cresceram 4,4%, face a setembro de 2018, aumentando mais do que a
subida de 2,9% das dormidas de estrangeiros.
 
Dos 16 principais mercados emissores, representativos de 87,4% das dormidas de não residentes,
destacaram-se em setembro o mercado britânico (20,9% do total de dormidas de não residentes),
alemão (13%), espanhol (9,3%), francês (8,9%) e norte-americano (6%).
 
Dos mercados que mais aumentaram as dormidas, destacam-se também os mercados chinês
(aumento de 23,8%), brasileiro (mais 14,2%), irlandês (mais 13,3%) e canadiano (mais 11,2%).
 
"Desde o início do ano, são de realçar os crescimentos observados nos mercados chinês e brasileiro
(mais 16,2% e mais 13,8%, respetivamente)", destaca o INE naquela publicação.
 
Em setembro, a estada média foi de 2,64 noites, reduzindo-se 1,8%, em resultado do aumento de
0,7% nos residentes e a queda de 3% nos não residentes.
 
A taxa líquida de ocupação (57,1%) recuou e os proveitos totais desaceleraram para um aumento de
6,7%, quando tinha sido de 7,3% em agosto, atingindo 498,7 milhões de euros. Os proveitos de
aposento totalizaram 378,5 milhões de euros, crescendo 6,4%, abaixo do aumento homólogo de 7,1%
no mês anterior.
 
O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 66 euros, mais 1,2% face a igual
mês do ano passado, abaixo da subida homóloga de 1,7% no mês anterior.
 
O rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 97,5 euros, mantendo o crescimento de 3%
registado em agosto.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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Dormidas turísticas aumentaram 3,3% em setembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/11/2019

Meio: Observador Online

URL: https://observador.pt/2019/11/15/dormidas-turisticas-aumentaram-33-em-setembro/

 
Os 2,9 milhões de hóspedes alojados em Portugal nesse mês e as 7,6 milhões de dormidas registadas
em setembro traduziram aumentos de 5,2% e 3,3%, respetivamente.
 
As dormidas em alojamento turístico aumentaram 3,3% em setembro, face ao mês homólogo, um
aumento liderado pelo alojamento local (13%), seguido pelo espaço rural e de habitação (5,8%) e a
hotelaria (1,7%), segundo o INE.
 
Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que os 2,9 milhões de hóspedes alojados
em Portugal nesse mês e as 7,6 milhões de dormidas registadas em setembro traduziram aumentos
de 5,2% e 3,3%, respetivamente.
 
Mas o aumento de 5,8% dos hóspedes foi inferior ao aumento homólogo de 6,7% registado em agosto
pelo INE, embora a subida de 3,3% das dormidas tenha ultrapassado a subida de 2,9% em agosto
passado. As dormidas de residentes cresceram 4,4%, face a setembro de 2018, aumentando mais do
que a subida de 2,9% das dormidas de estrangeiros.
 
Dos 16 principais mercados emissores, representativos de 87,4% das dormidas de não residentes,
destacaram-se em setembro o mercado britânico (20,9% do total de dormidas de não residentes),
alemão (13%), espanhol (9,3%), francês (8,9%) e norte-americano (6%). Dos mercados que mais
aumentaram as dormidas, destacam-se também os mercados chinês (aumento de 23,8%), brasileiro
(mais 14,2%), irlandês (mais 13,3%) e canadiano (mais 11,2%).
 
Desde o início do ano, são de realçar os crescimentos observados nos mercados chinês e brasileiro
(mais 16,2% e mais 13,8%, respetivamente)", destaca o INE naquela publicação.
 
Em setembro, a estada média foi de 2,64 noites, reduzindo-se 1,8%, em resultado do aumento de
0,7% nos residentes e a queda de 3% nos não residentes.
 
A taxa líquida de ocupação (57,1%) recuou e os proveitos totais desaceleraram para um aumento de
6,7%, quando tinha sido de 7,3% em agosto, atingindo 498,7 milhões de euros. Os proveitos de
aposento totalizaram 378,5 milhões de euros, crescendo 6,4%, abaixo do aumento homólogo de 7,1%
no mês anterior.
 
O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 66 euros, mais 1,2% face a igual
mês do ano passado, abaixo da subida homóloga de 1,7% no mês anterior. O rendimento médio por
quarto ocupado (ADR) atingiu 97,5 euros, mantendo o crescimento de 3% registado em agosto.
 
Agência Lusa
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Menos ingleses e alemães ditam desaceleração da atividade turística em setembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/11/2019

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bfddfea2

 
Dados foram divulgados esta sexta-feira, 15 de novembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)
 
Em setembro, o alojamento turístico em Portugal registou 2,9 milhões de hóspedes e 7,6 milhões de
dormidas, subidas de 5,2% e 3,3%, respetivamente, mas a performance global traduz uma
desaceleração face ao mês de agosto, muito por culpa dos não residentes, especialmente dos
mercados britânico e alemão, apurou o Instituto Nacional de Estatística (INE), cujos dados relativos à
atividade turística foram divulgados esta sexta-feira, 15 de novembro.
 
De acordo com os dados do INE, o crescimento de 5,2% nos hóspedes ficou abaixo do registado em
agosto, quando este indicador tinha crescido 6,7%, ainda que o total de dormidas tenha subido 3,3%,
superior aos 2,9% de crescimento do oitavo mês do ano.
 
O aumento das dormidas explica-se essencialmente pelas dormidas dos residentes, que somaram 2,2
milhões e apresentaram o maior crescimento, num aumento de 4,4%, depois de já terem subido 3,6%
em agosto. Já as dormidas dos não residentes totalizaram 5,4 milhões e, em setembro, subiram
2,9%, crescimento que ficou ligeiramente acima do apurado em agosto, quando o aumento tinha sido
de 2,5%.
 
Por mercados, o INE realça que "os dezasseis principais mercados emissores representaram 87,4%
das dormidas de não residentes nos estabelecimentos de alojamento turístico em setembro", ainda
que se tenham registado diferentes comportamentos, já que o mercado britânico, que representou
20,9% do total das dormidas de não residentes em setembro e se manteve como o principal mercado
internacional para Portugal, "registou um aumento marginal de 0,1% em setembro", tendo crescido
apenas 0,8% desde o início do ano.
 
Mais preocupante foi o desempenho do mercado alemão que, em setembro, apresentou uma descida
de 8,1% e representou 13% do total, numa queda que se vem arrastando desde o início do ano, já
que, como assinala o INE, "no conjunto dos nove primeiros meses do ano, este mercado recuou
6,8%".
 
A descer, em setembro, esteve também o mercado francês, que representou 8,9% do total de
dormidas, depois de uma diminuição de 1,9%, que chega aos 1,2% no acumulado dos nove primeiros
meses do ano.
 
Apesar destas descidas, também houve notícias positivas, já que, refere o INE, "o mercado norte-
americano foi o quinto principal mercado em setembro", representando 6% do total de dormidas e
depois de um aumento de 21,1%, num crescimento que, desde o início de 2019, soma já 19,4%.
 
Além dos EUA, também os mercados chinês (+23,8%), brasileiro (+14,2%), irlandês (+13,3%) e
canadiano (+11,2%) apresentaram performances positivas, com o INE a destacar, desde o início do
ano, "os crescimentos observados nos mercados chinês e brasileiro (+16,2% e +13,8%,
respetivamente)".
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Apesar do aumento dos hóspedes e dormidas, a taxa de ocupação desceu 1,9 pontos percentuais,
para 57,1%, depois de em agosto já ter recuado 2,2 pontos, enquanto a estada média caiu 1,8%,
para 2,64 noites, o que se deveu à redução da estada média dos não residentes, que caiu 3%, ainda
que a estada dos residente até tenha subido 0,7%.
 
De acordo com o INE, a maior redução da estada média "verificou-se na RA Madeira (-4,2%)",
indicador que, ainda assim, continua muito superior ao total nacional, com 5,18 noites, seguindo-se o
Algarve, onde a estada média foi de 4,11 noites em setembro.
 
Já os proveitos evidenciaram um crescimento mais moderado, aumentando 6,7%, para 498,7 milhões
de euros, quando em agosto tinham crescido 7,3%. Nos proveitos por aposento, também houve uma
desaceleração, uma vez que o aumento de 6,4%, para 378,5 milhões de euros, ficou abaixo da subida
de 7,1% que tinha sido apurada em agosto.
 
O RevPar, por sua vez, ficou nos 66 euros, depois de uma subida de 1,2%, quando em agosto tinha
aumentado 1,7%, enquanto o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu os 97,5 euros,
mantendo o crescimento de 3,0% que já se tinha registado no mês anterior.
 
As dormidas na hotelaria somaram 82,6% do total e registaram um aumento de 1,7%, mas foi nos
estabelecimentos de alojamento local (peso de 14,4% no total) que se registou o maior crescimento,
num aumento de 13,0%, enquanto as dormidas em unidades de turismo no espaço rural e de
habitação (quota de 3,0%) aumentaram 5,8%.
 
Por regiões, foi no Norte que se registou o maior crescimento das dormidas, com um aumento de 8%,
enquanto a Madeira foi a única região nacional a apresentar um decréscimo, com este indicador a
descer 4,1% em setembro, enquanto Lisboa e Albufeira concentraram um terço do total de dormidas
dos não residentes, com a capital a recolher 22,9% destas dormidas e Albufeira 14,1%.
 
Publituris
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Turismo cresce 5,2% em setembro e obtém lucros de quase 500 milhões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/11/2019

Meio: Sol Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b45cb76c

 
Os números da permanência em Portugal caíram. Em média, a estada de cada turista é de 2,64
noites.
 
O setor do turismo em Portugal continua a crescer. O país recebeu 2,9 milhões de turistas no mês de
setembro, o que representa um aumento de 5,2% (cerca de 200 mil indivíduos), em comparação com
o mesmo período do ano passado, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE). As receitas do setor atingiram os 498,7 milhões de euros, um aumento
de 6,4% em relação aos proveitos de 378,5 milhões obtidos em setembro de 2018.
 
Segundo o relatório do INE, o número de dormidas foi de 7,6 milhões, uma subida homóloga de 3,3%,
que situa a taxa líquida de ocupação nos 57,1%. As dormidas de residentes aumentaram 4,4% e as
de não residentes 2,9%.
 
Os proveitos totais desaceleraram em setembro para +6,7% (em comparação com os +7,3% do mês
anterior), o que vem confirmar agosto como o período favorito para passar férias em Portugal, tanto
para residentes, como para não residentes.
 
Segundo os dados do INE, o mês de setembro veio ainda confirmar a descida da estada média em
Portugal, com uma quebra de 1,8%, resultado que realça a descida em 3% do número de dormidas de
não residentes, a que uma ligeira subida de dormidas de residentes de 0,7% não conseguiu chegou
para contrariar. A estada média foi de 2,64 noites em setembro, o mesmo número verificado no total
dos primeiros nove meses do ano.
 
SOL
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