
Clipping 2019-11-21



Revista de Imprensa

1. Seca em Portugal - Algarve, Rádio Observador - Jornal Observador, 20/11/2019 1

2. Suspensão de novas licenças para furos de água, TSF - Notícias, 20/11/2019 2

3. Seca já passou a ser estrutural em Portugal, TSF - Notícias, 20/11/2019 3

4. Análise à situação de seca no sul do país, Antena 1 - Notícias, 20/11/2019 4

5. Agricultores e campos de golfe abertos a usar águas residuais tratadas, TSF Online, 20/11/2019 5

6. Municípios do Algarve querem fundos europeus para combater seca, TSF Online, 20/11/2019 6

7. Produtores de gado no Alentejo alarmados com suspensão de licenças para furos de água, TSF Online,
20/11/2019

7

8. Faro oficializa parcerias para se candidatar a Capital Europeia da Cultura 2027, Sul Informação Online,
21/11/2019

8

9. Governo não quer que chuva traga ilusões: "A seca é um problema" real, i, 21/11/2019 9

10. Mercado alemão e holandês em queda no Algarve, Publituris Hotelaria, 30/11/2019 11

11. Este ano o nosso  norte  foi o de reerguer, apaziguar e reconquistar - Entrevista a Luís Pedro Martins,
Publituris Hotelaria, 30/11/2019

12

12. Governo dos Açores aprova 73 novos hotéis e entrega 100 milhões de euros em apoios ao turismo,
Publituris Hotelaria, 30/11/2019

15

13. "Prevemos que este ano se volte a bater um novo recorde de turistas" - entrevista a Raul Martins, Viajar,
30/11/2019

18

14. "Portugal está mais preparado para receber um leque de turistas mais alargados" - entrevista a Bernardo
Trindade, Viajar, 30/11/2019

21

15. Corrida de 300 quilómetros, Correio da Manhã - Correio da Manhã Algarve, 21/11/2019 24

16. Alojamento local analisado, Correio da Manhã - Correio da Manhã Algarve, 21/11/2019 25

17. AHP 2019: Hoteleiros chamam a atenção da tutela, Viajar Online, 21/11/2019 26

18. Congresso AHP: Raul Martins indica que os próximos dois anos serão de decréscimo da ocupação,
Ambitur Online, 21/11/2019

29

19. Governo reforça Programa VIP para captação de rotas aéreas com 10 milhões, Dinheiro Vivo Online,
21/11/2019

31

20. Hoteleiros nacionais defendem mais promoção de Portugal em Espanha, Renascença Online, 21/11/2019 32

21. Turismo de Portugal deveria investir mais na promoção em Espanha, Renascença - Notícias, 20/11/2019 34

22. Linha de Apoio à Qualificação da Oferta turística vai contar com mais 250 milhões de euros, ECO -
Economia Online, 21/11/2019

35

23. Guia Michelin 2020, TSF - Notícias, 20/11/2019 36

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A7
#A8
#A8
#A8
#A9
#A9
#A11
#A11
#A12
#A12
#A12
#A15
#A15
#A15
#A18
#A18
#A18
#A21
#A21
#A21
#A24
#A24
#A25
#A25
#A26
#A26
#A29
#A29
#A29
#A31
#A31
#A31
#A32
#A32
#A34
#A34
#A35
#A35
#A35
#A36
#A36


24. Guia Michelin 2020, Renascença - Notícias, 20/11/2019 37

25. Estrelas Michelin, TVI - Diário da Manhã, 21/11/2019 38

26. Operação Éter: Vice-presidente da Turismo Porto e Norte  é arguido, Diário de Notícias Online,
20/11/2019

39

27. Vice-presidente da Turismo Porto e Norte Inácio Ribeiro é arguido, Sapo Online - Sapo 24 Online,
21/11/2019

41

28. Éter. Vice-presidente do TPNP arguido, i, 21/11/2019 43

29. Ex-presidente de Felgueiras  é arguido no Éter, Correio da Manhã - Correio da Manhã Norte, 21/11/2019 44

30. Operação Éter: Antigo autarca de Felgueiras é arguido, Sábado Online, 20/11/2019 45

#A37
#A37
#A38
#A38
#A39
#A39
#A39
#A41
#A41
#A41
#A43
#A43
#A44
#A44
#A45
#A45


A1  
Rádio Observador
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 	OCS: Rádio Observador - Jornal
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ID: 83586001

 
20-11-2019 18:16

Seca em Portugal - Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=83421584-c71d-471a-84c9-

4ac4a44d2c86&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Alentejo e Algarve são as zonas que mais têm sido atingidas pela seca. No caso do Algarve, o ministro
do Ambiente e da Ação Climática defende a redução do uso de água para a rega dos campos de golfe.
O pres. da Região de Turismo do Algarve diz que é injusto associar o golfe ao desperdício de água.
Declarações de João Fernandes, pres. da Região de Turismo  do Algarve.
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 	Duração: 00:04:36
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ID: 83583299

 
20-11-2019 18:09

Suspensão de novas licenças para furos de água

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d871b871-5ee9-478d-9276-

e7953badaf72&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os produtores de gado no Alentejo estão alarmados com a suspensão de novas licenças para furos de
água. A medida foi anunciada hoje pelo ministro do Ambiente, por causa da seca, abrange Alentejo e
Algarve. Os produtores alentejanos avisam que vai ser complicado. Esta medida de suspender
incensas para novos furos de água surgiu depois da reunião interministerial da seca e tanto o
Ministério do Ambiente, como o da Agricultura querem uma maior eficiência no consumo da água, seja
nas autarquias, na agricultura, mas também no turismo algarvio, em concreto nos campos de golfe.
Declarações de agricultor da zona de Elvas; Miguel Franco Sousa, secretário-geral da Federação
Portuguesa de Golfe; António Pina,  Associação de Municípios do Algarve.
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 	Duração: 00:02:21

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 83584377

 
20-11-2019 19:07

Seca já passou a ser estrutural em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=baec52b3-94bf-40f6-9225-

29564302621b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Confederação dos Agricultores de Portugal não vê qualquer problema em usar águas residuais
tratadas, como sugere o ministro do Ambiente por causa da seca que já passou a ser estrutural em
Portugal.
Declarações de Eduardo Oliveira e Sousa, da CAP.
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Antena 1

 	Duração: 00:03:45

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 83582371

 
20-11-2019 17:05

Análise à situação de seca no sul do país

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=24391ed5-7ea6-4a46-90a4-

617a576ddd70&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ministro do Ambiente vai sentar-se à mesa com autarcas, agricultores e agentes turísticos, por
causa da situação de seca no sul do país. Matos Fernandes diz que todos devem adaptar-se a uma
nova realidade.
Declarações de Matos Fernandes e António Pina, presidente da Associação dos Municípios do Algarve.

Página 4



A5 Agricultores e campos de golfe abertos a usar águas residuais tratadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2019

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7f6e607c

 
Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal alerta para problemas
 
A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) não vê qualquer problema em usar águas residuais
tratadas, como sugeriu esta quarta-feira o ministro do Ambiente devido à seca, para a rega. Em
declarações à TSF, Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da confederação, destaca ainda que essa
"não é a solução" para o problema da seca.
 
"É impossível pensar que a agricultura do futuro no nosso país possa ser abastecida maioritariamente
com água proveniente desses tratamentos", atirou.
 
O presidente da CAP explica que "não há volume [de água] suficiente" para essa solução, ao qual se
juntam os "custos associados" à utilização dessa água. Assim Eduardo Oliveira e Sousa explica que
esse recurso pode ser utilizado "em regime de proximidade da origem" e em "regime de culturas ou
atividades que tenham um valor acrescentado elevado".
 
Exemplos deste último regime são a "rega dos campos de golfe" e "alguma agricultura mais intensiva,
como estufas".
Campos de golfe têm evoluído
Depois da reunião interministerial desta quarta-feira, sobre a seca, tanto o ministério do Ambiente
como o da Agricultura pediram maior eficiência no consumo de água nas autarquias, na agricultura e
no turismo algarvio, em concreto nos campos de golfe.
 
No que diz respeito a estes últimos, o secretário-geral da Federação Portuguesa de Golfe, Miguel
Franco Sousa, explica que em perto de 40 campos de golfe, apenas dois ou três são regados com
água tratar por uma ETAR e garante que já foram tomadas medidas para reduzir o consumo de água.
 
"O consumo de água dos campos de golfe do Algarve ronda os 2% do consumo total de água na
região", explica o secretário-geral, que classifica o consumo de "muitíssimo baixo" em relação ao total.
 
Um campo de golfe consome cerca de 400 mil metros cúbicos de água por ano, ainda assim "menos
30% do que há 15 anos".
 
Entre as medidas tomadas para melhorar o consumo dos campos está "a escolha de um tipo de relva
mais adequado à região", que exigem menos água, a diminuição da área relvada e a crescente
eficiência dos sistemas de rega utilizados.
 
[Additional Text]:
Agricultores e campos de golfe abertos a usar águas residuais tratadas
 
TSF
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A6

Municípios do Algarve querem fundos europeus para combater seca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2019

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4bc9dc5d

 
Presidente da Associação de Municípios do Algarve pede que se equipem os atores do processo.
 
O turismo no Algarve quer ser sustentável em matéria de consumo de água e da forma como a
mesma é consumida e, para isso, a Associação de Municípios do Algarve (AMAL) pretende contar com
fundos europeus.
 
Esta quarta-feira, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes referiu que é preciso "mudar o
perfil do consumo em Portugal, em diálogo com todos", porque está a chover menos e já não se pode
contar com anos melhores para compensar os piores, porque a escassez mantém-se.
 
O ministro indicou que já estão suspensas novas licenças para captação de água no sul do país e que
se expandirá a utilização e águas residuais tratadas em rega e lavagem urbana. Para isso, lembra o
presidente da AMAL, António Pina, é precisa uma nova rede.
 
"Se o Governo entende, e bem, que a questão da seca do Algarve começa a sair do conjuntural para o
estrutural, então é preciso fazer um investimento e equipar os atores em cada uma das suas
dimensões - sejam as Águas do Algarve, sejam os municípios - com instrumentos financeiros como os
fundos comunitários", explica o presidente da AMAL. António Pina destaca que estes são investimentos
"altamente avultados".
 
Além da dimensão financeira, o presidente da associação de municípios lembra um "outro lado:
procurar outras fontes de abastecimento de água".
 
Em conferência de imprensa após uma reunião da Comissão Interministerial da Seca, o ministro do
Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, afirmou que a situação é "hoje melhor do
que no período homólogo de 2017, mas é um problema estrutural" que se faz sentir mais claramente
a sul do rio Tejo.
 
Por isso, as duas tutelas vão começar a partir de 30 de novembro a reunir-se com representantes dos
setores que representam a maior parte do consumo de água: autarquias, agricultura e setor turístico
do Algarve, em foco por causa do consumo de água para manter os campos de golfe.
 
[Additional Text]:
Municípios do Algarve querem fundos europeus para combater seca
 
TSF com Lusa
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Produtores de gado no Alentejo alarmados com suspensão de licenças para furos de
água
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2019

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9f9fc02d

 
Medida de suspender licenças para novos furos de água surgiu depois da reunião da Comissão
Interministerial da Seca.
 
Os produtores de gado no Alentejo estão alarmados com a suspensão de novas licenças para furos de
água no Alentejo e Algarve. A medida foi anunciada esta quarta-feira pelo ministro do Ambiente por
causa da seca, mas os produtores avisam que vai ser complicado.
 
Esta medida de suspender licenças para novos furos de água surgiu depois da reunião da Comissão
Interministerial da Seca. Tanto o ministério do Ambiente como o da Agricultura querem maior
eficiência no consumo de água, seja nas autarquias, na agricultura, no turismo algarvio ou, em
concreto, nos campos de golfe.
 
O ministro do ambiente sugeriu o aproveitamento de águas residuais para a rega dos campos de
golfe. No Algarve há cerca de quatro dezenas de campos de golfe, mas só dois ou três são regados por
água tratada da ETAR.
 
Miguel Franco Sousa, secretário-geral da Federação Portuguesa de Golfe, recorda que já foram
tomadas medidas para reduzir o consumo de água.
 
"O consumo de água nos campos de golfe no Algarve ronda os 2% do consumo total de água na
região, ou seja, acaba por ser um consumo baixo relativamente à utilização total. Um campo de golfe
consome cerca de 400 mil metros cúbicos de água por ano, mas é importante referir que hoje
consomem menos 30% do que há 15 anos", explicou à TSF Miguel Franco Sousa.
 
O turismo no Algarve pretende ser sustentável nesta matéria da água e do consumo que é preciso ter.
A Associação de Municípios do Algarve quer fundos europeus para aumentar a eficiência do consumo,
mas António Pina, presidente da associação, lembra que para re-aproveitar águas residuais é preciso
uma nova rede.
 
"Se o Governo entende e bem que a questão da seca no Algarve começa a sair do conjuntural para o
estrutural, então é preciso fazer um investimento e educar os atores em cada uma das suas
dimensões, sejam as águas do Algarve ou os municípios", afirmou António Pina.
 
[Additional Text]:
Produtores de gado no Alentejo alarmados com suspensão de licenças para furos de água
 
TSF
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Faro oficializa parcerias para se candidatar a Capital Europeia da Cultura 2027
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/11/2019

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3eb84170

 
Universidade do Algarve, a Região de Turismo do Algarve e a AMAL - Comunidade Intermunicipal do
Algarve serão co-produtoras da candidatura
 
Os acordos de colaboração locais e regionais que vão sustentar a candidatura de Faro a Capital
Europeia da Cultura em 2027, serão assinados na segunda-feira, dia 25 de Novembro, às 17h30, no
Teatro das Figuras.
 
Neste evento, serão assinados protocolos entre o município farense e a Universidade do Algarve, a
Região de Turismo do Algarve e a AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve,  formalizando assim
estas entidades enquanto co-produtoras da candidatura , segundo a Câmara de Faro.
 
A mesma sessão servirá para assinar cartas de colaboração com a Direção Regional do Algarve do
IPDJ, Direção Regional de Cultura do Algarve e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional,  entidades que afirmam, assim, a sua disponibilidade para colaborar neste processo que se
quer partilhado em prol do desenvolvimento da região .
 
O evento contará com a presença de Carlos Martins, diretor executivo da Guimarães 2012 Capital
Europeia da Cultura, que fará uma apresentação sobre o tema "Ser Capital Europeia da Cultura, um
fim ou um caminho?".
 
Sul Informação
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Situações mais críticas estão a ser acompanhadas pelo Governo 

Governo não quer que 
chuva traga ilusões: "A seca 
é um problema estrutural" 

Ontem, após uma reunião da Comissão Interministerial da Seca, 
o ministro do Ambiente afirmou que conta com os parceiros da 
agricultura, do turismo e do poder local para mudar o perfil do consumo. 
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CARLOS DIOGO SANTOS 

carlos.santos@ionline.pt  

A seca não é um problema con-
juntural, mas sim estrutural, e 
oGoverno quer pôr em marcha 
medidas concretas para conten-
ção do consumo de água em Por-
tugal. Ontem, numa conferên-
cia de imprensa que aconteceu 
depois de um encontro da Comis-
são Interministerial da Seca, tan-
to João Pedro Matos Fernandes, 
ministro do Ambiente e Ação 
Climática, como Maria do Céu 
Albuquerque, ministra da Agri-
cultura, deixaram claro que ape-
sar de hoje a situação ser "melhor  

do que no período homólogo de 
2017", continua a existir um pro-
blema que é estrutural, sobre-
tudo a sul do Tejo. 

Segundo anunciado, tanto o 
Ministério do Ambiente como o 
da Agricultura começarão a par-
tir do fim deste mês a realizar 
encontros com representantes 
do poder local, da agricultura e 
do turismo do Algarve, conside-
rados responsáveis por uma par-
te significativa do consumo. Só a 
agricultura absorve cerca de três 
quartos do total da água usada 
em Portugal. Quanto ao turismo 
do Algarve, em causa está sobre-
tudo a rega dos campos de golfe. 

"Parece claro a todos os que 
estiveram na reunião que, em 
consenso e em diálogo com todos 
os setores, temos mesmo de 
mudar o perfil de consumo em 
Portugal", afirmou ontem o minis-
tro do Ambiente e Ação Climá-
tica, referindo-se aos represen-
tantes dos três setores - autar-
quias, agricultura e turismo -
como "parceiros principais". 

A ministra da Agricultura salien-
tou que neste setor há duas situa-
ções preocupantes. Quanto à 
pecuária, "existe o problema do 
abeberamento dos animais -
criou-se em 2017 um conjunto 
de pontos de abastecimento e  

também transporte em cister-
na de água pública, de albufei-
ras, para fazer o abastecimento 
aos animais". A outra preocupa-
ção, salientou, são "as culturas 
- a garantia das culturas exis-
tentes". 

SUSPENSÃO DE NOVOS FUROS 

NO SUL DO PAIS Matos Fernan-
des revelou ainda que para redu-
zir os efeitos da seca nas regiões 
do Algarve e do Alentejo serão 
suspensas "novas captações de 
água subterrânea em algumas 
massas de água no sul do país, 

Governo está 
a acompanhar 

situações 
mais críticas das 
albufeiras do sul 

Ministra da 
Agricultura destacou 
como preocupações 

a pecuária 
e as culturas 

NIAFALDA GOMES 

respeitando naturalmente aqui-
lo que são os compromissos que 
vêm de trás". 

Para já, e tendo em conta as 
previsões meteorológicas, não 
haverá qualquer tipo de limita-
ção de água para a agricultura, 
mas o cenário não está de todo 
excluído. 

O ministro adiantou, no entan-
to, que será intensificada "a pro-
moção da reutilização daquilo 
que é o consumo de água ao nível 
do uso urbano e para a rega". 
Até, porque, lembra já não ser 
possível pensar que se pode gerir 
a chuva de alguns anos para 
compensar a falta de água nou-
tros. "Não nos enganemos com 
a chuva que caiu nas últimas 
horas e que vai continuar a cair", 
avisou. Neste momento, as albu-
feiras têm reservas para um ano 
se se tiver em conta o consumo 
verificado nos últimos tempos. 

Quanto às albufeiras situadas 
a sul do país e que são já consi-
deradas casos críticos, o gover-
nante assegurou que estão a ser 
acompanhadas. "Estamos a acom-
panhar ao dia aquilo que são as 
situações mais críticas, um con-
junto de albufeiras que se loca-
lizam quase exclusivamente no 
sul do país". 
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Em outubro entraram menos turistas alemães e holandeses 
no Algarve, quando comparativamente a período homólo-
go de 2018. Estes dois mercados tiveram uma descida de 
-20,3% e -10,2%, respetivamente, de acordo com os dados 
provisórios divulgados pela AHETA.
Já do lado oposto, o mercado britânico registou uma subida 
de 7,2%.  A taxa de ocupação global média/quarto foi 71,1%, 
ligeiramente abaixo da verificada em 2018 (-0,5%).
O volume de vendas apresentou uma ligeira subida face ao 
mesmo mês do ano anterior (+0,6%) e regista um aumento 
acumulado de +2,8% desde o início do ano.

Mercado alemão  
e holandês em queda 
no Algarve
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FaLta Pouco Mais de uM Mês para 
encerrar o ano e os balanços começam já a ser 
feitos. 2019  fez-se de recordes para a região do 
Porto e Norte, que tem liderado o ranking do 
crescimento turístico nacional, com uma per-
formance que tem vindo a subir degraus nos 

últimos anos. Até agosto, o destino ultrapas-
sou os 7,2 milhões de dormidas, um salto de 
9,7%, face a 2018. A praça hoteleira continua 
a engordar, apresentando um total de 1400 
empreendimentos turísticos que representam, 
no seu conjunto, a oferta de mais de 55 mil 

_

Luís Pedro 

MartiNs 

Presidente TPNP

luís pedro Martins, presidente da TpNp, reflete sobre os principais desafios 
da região e lança os dados para 2020.

Texto Rute Simão Fotografia Gonçalo Villaverde

“este ano o nosso 
‘norte’ foi o de  
reerguer, apaziguar 
e reconquistar”
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camas. No Porto, o Alojamento Local (AL) 
não perde o passo e a cidade tem já uma fa-
tia de 13 mil camas, correspondendo a 8440 
unidades de alojamento. Luís Pedro Martins, 
presidente da entidade regional de Turismo do 
Porto e Norte de Portugal (TPNP), encontrou 
a casa desarrumada, em janeiro, quando assu-
miu o cargo. Este foi o ‘’ano zero’’ dedicado a 
“reerguer, apaziguar e reconquistar confiança 
e credibilidade”, explica. Onze meses depois, e 
com bons resultados entre mãos, o responsável 
passa rapidamente os olhos pelo estado atual 
do turismo e hotelaria na região e traça os ob-
jetivos para 2020’.*

o Porto e Norte é o destino que mais 
tem crescido a nível nacional. Quais são 
os produtos da região que têm tido uma 
melhor performance turística? e que pro-
dutos têm ainda um elevado potencial de 
desenvolvimento?
Considerando o peso da marca Porto no des-
tino, um dos produtos que mais tem crescido é, 
de facto, o City and Short Break. Contudo, um 
dos produtos que tradicionalmente gera maior 
impacto positivo na Região, no que diz respeito 
ao contributo para a distribuição de fluxos, o 
combate à sazonalidade e o crescimento em 
valor, é o Touring Cultural e Paisagístico, as-
sente em visitas relacionadas com o património 
cultural e natural. Quanto a elevado potencial 
de crescimento, destacamos o Turismo de Na-
tureza e, sem dúvida alguma, o segmento Eno-
turismo dentro da gastronomia e vinhos. 

assumiu a presidência da entidade re-
gional do tPNP em janeiro. Perto de che-
gar ao final do ano, que balanço faz? 
Mais do que falar sobre a situação em que se 
encontrava a TPNP o importante é falar sobre 

o presente e as perspetivas de futuro. O ano de 
2019 está a ter excelentes resul-tados. É uma 
tendência de crescimento sustentado, fruto do 
excelente trabalho que tem vindo a ser desen-
volvido por todos os players, demonstrando 
que esta é uma região com capacidade real 
para atrair turistas, que está a ser capaz de lhes 
dar res-posta e que, portanto, tem ainda per-
spetivas de crescimento. Diria que uma marca 
que é hoje inquestionável na nova dinâmica é 
a aposta na promoção dos subdestinos mais 
afastados das “portas de entrada” de turistas 
na Região, nomeadamente o Dou-ro, Trás-os-
Montes e Minho. Penso que também tem sido 
claro para todos que apos-tamos em projetos 
intermunicipais e que potenciem a internacio-
nalização do destino. Somos claramente anti 
“capelinhas” até porque defendemos que “Jun-
tos Somos Mais Norte”. 

Quais são os maiores constrangimentos 
ao turismo da região? 
Temos o desafio de conciliar a estratégia dos 
municípios no contexto do desenvolvimento 
turístico das comunidades intermunicipais, e 
em conjunto dos respetivos subdestinos. Temos 
ainda o desafio de procurar conciliar os objeti-
vos dos negócios do turismo e o das políticas 
públicas deste setor, que nem sempre se en-
contram alinhadas. Nesta matéria, é essencial, 
como já veiculado anteriormente, reforçar o 
trabalho entre as duas organizações de turismo, 
TPNP e ATP, a operar no território, de modo 
a não dispersar recursos e a otimizar a relação 
com os stakeholders públicos e privados a op-
erar na região. Em complemento, atuar na atra-
tividade dos destinos, harmonizar e consolidar 
a qualidade do produto turístico e reduzir as 
assimetrias. 

Quais serão as principais mudanças com 
a fusão da entidade regional do tPNP e 
da atP?
Não se trata de uma fusão, o que estamos é 
a construir um caminho comum para o Porto 
e Norte em termos de estratégia de promoção 
turística, estamos a dialogar, sem pressa, dentro 
dos timings de ambas as entidades, para que a 
exemplo do que acontece nas outras regiões do 
país, não exista uma liderança bicéfala no turis-
mo da região. No entanto, independentemente 
deste objetivo, existe hoje um relacionamento 
bastante saudável entre a TPNP e a ATP.

Que vantagens sublinha?
Vantagens estratégicas e operacionais. Desde 
logo, a concretização de uma estratégia inte-
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grada que potencie os esforços dos atores do 
turismo em oposição a uma série de estratégias 
potencialmente dispersas e que não beneficiam 
a ação do setor público e do setor privado do 
turismo. Só agindo concertadamente entre 
a gestão e o marketing do destino é possível 
assegurar o consumo dos diferentes produtos 
turísticos regionais a partir dos principais pon-
tos de acesso para os mais afastados, localiza-
dos nas áreas rurais e urbanas circundantes. 
Já para não falar das inúmeras vantagens que 
advém da otimização de recursos financeiros, 
físicos, materiais e humanos, por via da não so-
breposição de competências e ações. 

como vê a oferta de alojamento na re-
gião? 
Estamos perante uma oferta vasta e diversi-
ficada, que nos permite satisfazer diversos seg-
mentos da procura turística. O número de em-
preendimentos turísticos, mostra um parque 
hoteleiro qualificado. Se a este cenário jun-
tarmos a oferta de AL, que no Porto e Norte 
já ultrapassou, as 15200 unidades, estamos 
perante uma oferta diversificada que cobre 
quase todos os municípios da Região. No en-
tanto, e porque ainda temos alguns municípios 
sem qualquer oferta de alojamento, temos de 
promover esse investimento. Os novos em-
preendimentos turísticos que têm vindo a sur-
gir na região são todos de qualidade superior 
e muitos dos já existentes, que necessitavam 
de alguma atualização, entraram em processo 
de reconversão para subirem de categoria. A 
abertura de novos mercados, alavancada pelas 
novas rotas, está a trazer para a região um 
perfil de turista muito mais exigente e muito 
mais focado na qualidade de serviço que lhe 
é prestado. Muito foi feito, mas há sempre es-
paço para crescer e melhorar. 
 
como olha para o crescimento do aL no 
Porto?
Referindo-nos ao alojamento local na cidade 
do Porto, estamos perante a oferta de 8.440 
unidades de alojamento e mais de 13 mil cam-
as. De facto, se compararmos com as 7.111 
camas nos 106 hotéis existentes na cidade, 
parece-nos um valor excessivo. Contudo, te-
mos de atender ao facto de que o AL chegou 
ao mercado para atingir segmentos de procura 
que os hotéis não cobriam, concretamente a 
oferta em estabelecimentos de hospedagem, 
como são exemplo os hostels, os apartamen-
tos, ou ainda as moradias. Acresce que, se não 
fosse o alojamento local, teríamos ainda mais 
dificuldade em atingir o objetivo da coesão 

territorial na Região, e permitir que o fluxo 
turístico se fixe para lá dos centros de maior 
atração turística das cidades do litoral. Mesmo 
olhando para a cidade do Porto, se não fosse o 
AL não teríamos a oferta das mais de quatro 
mil camas  que vieram acrescentar atratividade 
a outras áreas da cidade, para onde o turismo 
nunca tinha olhado, para lá da Baixa e do Cen

-

tro Histórico. Não obstante, estamos consci

-

entes da necessidade de gerir o destino para 
não deteriorar a qualidade de vida da popula

-

ção local. 

Quais são os objetivos para o próximo 
ano? Qual será a estratégia em cima da 
mesa e em que medida se vai diferençar 
da aplicada este ano?
Este ano o nosso “norte” foi o de reerguer, 
apaziguar, reconquistar confiança e credibi

-

lidade e iniciar um percurso de trabalho de 
enorme transparência, onde uma das priori

-

dades é a organização interna da entidade. Este 
ano foi o ano zero. Estamos, neste preciso mo

-

mento, a trabalhar o plano e orçamento para 
2020. A nossa prioridade será a de consolidar 
a nova estrutura organizativa da TPNP em 
virtude da aprovação da alteração dos nossos 
estatutos. Desta alteração surgem a criação de 
três núcleos operacionais, concretamente um 
de desenvolvimento, dinamização e promoção 
turística, um outro que se dedicará ao market

-

ing e comunicação do destino e um terceiro à 
gestão das lojas interativas de turismo e I&D. 
Com esta nova estrutura operacional, estare

-

mos preparados para trabalhar os programas 
estratégicos, concretamente o lançamento das 
bases para a criação de um masterplan regional 
que permita cruzar a estratégia da região para 
o turismo, com a dos municípios com maior 
atração turística e respetivas comunidades in

-

termunicipais dos nossos quatro subdestinos: 
Porto, Minho, Douro e Trás-os-Montes. Será 
atualizado o Plano de Marketing Regional, de 
acordo com a Estratégia Turismo 2027, e fei

-

ta a respetiva implementação anual de modo 
articulado com a o Turismo de Portugal e a 
Agência Regional de Promoção Externa. Con

-

tinuaremos a trabalhar no sentido de apoiar a 
atividade dos nossos empresários e a promover 
o aparecimento de novos projetos de interesse 
turístico na Região e daremos continuidade 
aos projetos transfronteiriços de cooperação e 
promoção, concretamente com a Galiza e Cas

-

tela e Leão. h

*Entrevista realizada via email
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A ofertA hoteleirA na Região Autó-
noma (RA) dos Açores tem vindo a crescer a 
passo moderado, nos últimos cinco anos. Até 
setembro, as nove ilhas contavam com 103 uni-
dades hoteleiras tradicionais, num total de 10 
950 camas, um aumento de 19,8% e 17,6%, 
respetivamente, face a 2014. O Governo Regio-
nal dos Açores revelou à Publituris Hotelaria 

que há, atualmente, 174 novos projetos apro-
vados pela Direção Regional do Turismo e que 
reúnem condições para incrementar a oferta 
turística da região, sendo que 73 dizem respeito 
à hotelaria tradicional. A informação foi adian-
tada sem, no entanto, serem revelados porme-
nores relativamente a prazos, localizações ou 
valores de investimento. 

Texto Rute Simão Fotografia Frame it e DR

 Governo dos Açores 
aprova 73 novos hotéis 
e entrega 100 milhões 
de euros em apoios  
ao turismo

A Direção Regional do Turismo aprovou 174 projetos de oferta turística. O número de 
unidades de AL disparou 591,9%, nos últimos cinco anos.

_

Até setembro

as nove ilhas tinham 

103 hotéis
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O perfil da atual oferta de alojamento nos Aço-
res faz-se de traços comuns: unidades de peque-
na e média dimensão, associados a conceitos 
culturais locais e obedecendo a critérios sus-
tentáveis, que valem aos Açores a certificação 
de destino sustentável ao abrigo da Earthcheck, 
entidade acreditada pelo Global Sustainable 
Tourism Council. 
Já o Alojamento Local (AL) está a ganhar peso 
no arquipélago. “O crescimento da oferta hote-
leira tem evidenciado uma dinâmica interessan-
te na maior parte das ilhas dos Açores mas, na-
turalmente, a um ritmo inferior ao AL, que tem 
muito mais agilidade nas fases de planeamento 
e execução do investimento”, explica a secretá-
ria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, 
Marta Guerreiro. 
O número de unidades de AL disparou 591,9%, 
nos últimos cinco anos. Se, em 2014 a oferta 
era de 358 unidades e 2014 camas, em setem-
bro deste ano contavam-se 2477 unidades e 12 
977 camas. “[O AL] Não só foi a resposta mais 
rápida do lado da oferta a um aumento de pro-
cura substancial, fruto do reforço de ligações 
aéreas diretas como foi também a resposta da 
oferta a uma gradual alteração dos padrões de 
consumo dos turistas, mais jovens, mais inde-
pendentes e à procura de experiências únicas”, 
enumera a porta-voz do Governo Regional que 

refere ainda que o crescimento do AL permitiu 
a reabilitação urbana, bem como uma “maior 
equidade na distribuição dos proveitos que este 
desenvolvimento turístico proporciona”.

Governo Regional dos Açores entregou 
100 milhões de euros em apoios ao  
turismo 
Além dos novos projetos, a praça hoteleira 
açoriana tem também lavado a cara. “Houve 
importantes investimentos de renovação e re -
qualificação em diversos hotéis e o surgimento 
de novas unidades diferenciadoras”, evidencia 
Marta Guerreiro. O Programa Competir+, 
sistema de incentivos para a competitividade 
empresarial, em vigor desde 2014, é um dos 
mecanismos financeiros ativados pelo Governo 
Regional e que tem vindo a sustentar alguns 
destes investimentos. No total, já foi entregue 
uma fatia de 100 milhões de euros a projetos 
turísticos, relativos a alojamento, restauração e 
animação turística. Desde que foi implementa -
do, foram aprovadas 255 candidaturas para o 
setor turístico e 145 projetos relacionados com 
alojamento. A ampliação do Hotel Azor, em 
Ponta Delgada, a construção do Hotel Cruzei -
ro, em Angra do Heroísmo ou do recentemente 
inaugurado Hotel Verde Mar & Spa, na ilha de 
São Miguel, são alguns dos exemplos de uni -

_

UnidAdes 

de pequena e média 

dimensão são a 

generalidade dos 

projetos
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dades hoteleiras que usufruíram dos apoios do 
Competir+. 
Com a tónica assente na hotelaria e restauração, 
o Programa de Apoio à Restauração e Hotelaria 
para a Aquisição de Produtos Açorianos, cria-
do em 2013, tem sido outro dos mecanismos 
de incentivo aos empresários do arquipélago. 
O objetivo visa a promoção da competitividade 
e inovação no setor da restauração e hotelaria 
açoriana, através da utilização predominante 
de produtos regionais. Através deste programa, 
os estabelecimentos de restauração e hotelaria 
poderão beneficiar de um apoio financeiro de 
10% nas despesas efetuadas com a aquisição de 
produtos certificados com o selo Marca Açores. 
No caso de produtos regionais com certificação 
“Indicação Geográfica Protegida IGP”, “De-
nominação de Origem Protegida – DOP”, “De-
nominação de Origem Controlada – DOC” ou 
“Artesanato dos Açores”, o apoio financeiro é 
majorado em 40%, sendo, deste modo, a taxa 
de comparticipação a aplicar de 14%. Este 
apoio não pode exceder anualmente, o mon-
tante de cinco mil euros por estabelecimento e 
de 15 mil  euros por empresa. Até à data, foram 
já apresentadas 1425 candidaturas por parte de 
300 empresas deste setor de atividade tendo 
sido já atribuídos 1,5 milhões de euros.

Desafios no turismo dos Açores  
e objetivos
A taxa de sazonalidade é apontada pela secre-
tária Regional da Energia, Ambiente e Turismo 
como um dos constrangimentos principais do 
arquipélago afirmando-se como “um constran-
gimento para a estabilidade laboral no setor 
do turismo e da própria economia em todas as 
ilhas”, explica. A taxa de ocupação segue-se na 
lista de desafios para o turismo da região. “Me-
lhorámos de uma taxa de ocupação-cama mé-
dia anual em 2014 de 34,5%, para 47,7% em 
2018. Ainda assim, continuam a existir muitos 
desafios para melhorar este indicador, princi-
palmente assegurando uma maior estabilida-

de da ocupação durante todo o ano”, indica. 
Desviar as atenções para fora de São Miguel é 
outro dos objetivos traçados. “Há uma natural 
apetência pelos operadores turísticos e consu-
midores pela ilha de São Miguel, ilha que regis-
tou, em 2018, uma taxa de ocupação de 54,3% 
(o que compara com ilhas como o Corvo com 
15,1% ou Santa Maria com 20,4%). Mas todas 
as nove ilhas dos Açores são diferentes entre 
si, e têm produtos turísticos complementares 
e verdadeiramente excelentes, pelo que, não só 
estamos a trabalhar em assegurar reforço de flu-
xos diretos para outras ilhas, como a incentivar 
cada vez mais programas excecionais de combi-
nados com visitação a várias ilhas e aos vários 
produtos turísticos especialistas em cada ilha”, 
elucida Marta Guerreiro que sublinha a proble-
mática da acessibilidade aérea direta.
A estratégia passa pela diversificação de mer-
cados emissores e de operadores turísticos e 
aéreos que operam na Região. A Alemanha, 
Espanha, França, Reino Unido, Holanda, Bél-
gica, Suíça, Itália e Escandinávia são os mer-
cados com mais potencial para os Açores. “Te-
mos vindo a trabalhar com algum sucesso os 
segmentos de clientes que procuram viagens 
de natureza ativa e de aventura, mas também 
natureza soft (tranquilidade), em especial junto 
das novas gerações de consumidores amantes 
de viagens, que procuram destinos ainda pou-
co conhecidos, que proporcionem fotos, vídeos 
e experiências únicas e que promovam a sua 
saúde e bem-estar”, aponta a governante que 
atesta que, atualmente, os produtos com me-
lhor performance são os percursos pedestres, a 
observação de cetáceos. De destacar ainda as 
restantes atividades ligadas ao mar, como mer-
gulho, passeios de barco, iatismo, surf/windsurf/
bodyboard, os passeios de bicicleta e também o 
termalismo e a gastronomia. 
Sobre os principais desafios para o próximo ano, 
Marta Guerreiro sublinha a sustentabilidade 
como um eixo prioritário e traça as principais 
diretrizes. “Focados em manter a dinâmica e o 
equilíbrio entre a oferta e a procura, e de forma 
a manter uma tendência de crescimento sus-
tentada, resultante do trabalho que tem vindo 
a ser desenvolvido em conjunto por entidades 
públicas e privadas, nos últimos anos, a nossa 
estratégia assenta em três eixos prioritários: 
sustentabilidade, promoção e qualificação do 
destino, através do desenvolvimento de ações 
em consonância com o PEMTA – Plano Estra-
tégico e de Marketing do Turismo dos Açores e 
com o POTRAA – Programa de Ordenamento 
Turístico da Região”, conclui. h

_

mArtA

GUerreiro

secretária Regional 

da Energia, 

Ambiente e Turismo
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RAUL MARTINS, 
presidente AHP - Associação da Hotelaria de Portugal 

"Prevemos que este ano se volte 
a bater um novo recorde de turistas" 

VIAJAR - O Turismo em Portugal continua 

em alta apesar do fim de ciclo ditado por 
muitos e que o senhor contrariou ao afir-

mar à VIAJAR, no início do ano, que o que 
"temos é um destino mais maduro". Ainda 

prevalece com a mesma opinião? 

RAUL MARTINS - As estatísticas assim o 
confirmam, prevemos que este ano de 2019 
se volte a bater um novo recorde de turistas, 
com um aumento de 6/7%. O Turismo vai 
continuar a crescer, mas não podemos 
esperar que cresça ao mesmo ritmo de 2016 
e 2017. Temos um destino mais maduro e 
continuamos a crescer tanto em preço como 
em receitas. Para além disso, somos, confor-
me anunciado pelo Turismo de Portugal em 
dezembro de 2018, dos países do Mediter-
râneo, aquele que tem a sazonalidade mais 
baixa (36,5%). 

V - Acha que agora com o novo governo, 

apesar de as figuras do setor continuarem 

a ser as mesmas, alguma coisa irá alterar 

em relação aos programas em desenvolvi-
mento para o setor? 

RM - O ministro da Economia é o número 
dois do atual governo, mas há uma nova se-
cretária de Estado. Esperamos que haja uma 
maior interligação com os outros Ministérios, 
por forma a reformularmos a legislação, 
nomeadamente a revisão do Regime Jurídico 
dos Empreendimentos Turísticos, para que 
o denominado Alojamento Local "coletivo", 
como os Hostels, Guesthouses e Estabeleci-
mentos de Hospedagem, seja integrado nos 
Empreendimentos Turísticos. 

V - É defensor de um aumento da estada 

média no país para tentar combater a 

redução de dormidas. É ainda defensor da 

criação de campanhas nesse sentido. O 

que é que a AHP tem vindo a desenvolver 

com as AT's neste sentido? 

RM - O aumento da estadia média é fun-
damental para a sustentabilidade do setor 
e poder aumentar as taxas de ocupação 
numa altura em que o transporte aéreo está 
fortemente condicionado à expansão da 
capacidade aeroportuária de Lisboa. A pro-
moção de Portugal e dos destinos turísticos é  

p 

um tema estratégico para o Turismo e todas 
as ações devem ser enquadradas na atuação 
concertada entre o Turismo de Portugal e 
as Agências Regionais. A AHP o que faz é 
propor, como aconteceu o ano passado com 
a campanha que propusemos à ATL. 

"PENSO QUE O MONTIJO 
SE VAI CONCRETIZAR" 

V - Acha que o Montijo ainda vai para a 

frente ou é cada vez mais difícil acreditar 

nessa realidade? 

RM - Penso que o Montijo se vai concretizar 
com as necessárias medidas compensatórias 
definidas no estudo de impacto ambiental. 

RAUL MARTINS ACREDITA QUE O TURISMO EM PORTUGAL IRÁ CON-

TINUAR A CRESCER, EMBORA A UM RITMO MAIS REDUZIDO. DO NOVO 

GOVERNO ESPERA UMA "MAIOR INTERLIGAÇÃO" PARA CONSEGUIREM 

CONCRETIZAR A REVISÃO DO REGIME JURÍDICO DOS EMPREENDIMEN-

TOS TURÍSTICOS. ACREDITA QUE "O MONTIJO SE VAI CONCRETIZAR" E 

ASSEGURA QUE ESTÃO A ACOMPANHAR "COM PREOCUPAÇÃO" O CASO 

DA THOMAS COOK. 

POR SÍLVIA GUIMARAES 

"0 Turismo vai 
continuar a crescer, 

mas não podemos esperar 
que cresça ao mesmo ritmo de 
2016 e 2017. Temos um destino 

mais maduro e continuamos 
a crescer tanto em preço 

como em receitas." 

,# re  
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No entanto, este atraso traz-nos preocu-
pação, pois provoca constrangimentos ao 
aumento do turismo. O esgotamento do Ae-
roporto Humberto Delgado afeta todo o país, 
uma vez que é a principal porta de entrada 
em Portugal. Portela + Montijo vai permitir 
passar de 29 milhões passageiros/ano para 
50 milhões, o que permitirá o aumento de 
turistas a nível nacional de mais de 30%. 

V - Como é que a AHP está a acompanhar 
o caso de falência do tour operador inglês 
Thomas Cook? Há risco de alguns hotéis, 
sobretudo nos grandes destinos de sol e 
mar, como é o caso do Algarve e Madeira, 
virem a encerrar portas? 
RM - A AHP acompanha com preocupação 
esta falência, que tem grandes impactos 
particularmente no Algarve e Madeira. Era um 
grande operador, com agências e operadores 
em vários mercados emissores, particu-
larmente no Reino Unido, e que merece a 

confiança dos consumidores e dos empre-
sários do Turismo. A questão da quebra de 
confiança não é secundária! Cremos que a 
quebra de negócio futuro é mais importante 
do que os prejuízos presentes, embora haja 

grupos que tenham sofrido um grande im-

pacto. Felizmente os grupos hoteleiros com 
perdas maiores tinham seguro de crédito. A 
não ser assim a situação era bem mais grave, 

porque as hipóteses de recuperar dívida nas 
insolvências é, como sabemos, baixíssima. 

Para o momento presente, o governo salva-
guardou situações de maior sufoco com a 

criação de uma linha de apoio com um mon-
tante até 1,5 milhões de euros para financiar 

necessidades de tesouraria. 

Frr 

V - Tem uma estimativa dos prejuízos cau-
sados pelo desaparecimento da Thomas 
Cook na hotelaria portuguesa? Acha que 
alguma vez será possível a recuperação 
de algum desse valor? Como? 
RM - A média da dívida situa-se entre os 70 e 

os 100 mil euros, pelo que os credores terão 

de reclamar estes valores junto do seguro ou 

ao administrador da insolvência. 

REVIVE E VALORIZAR 

V - O Programa Revive, lançado, pela 
secretária de Estado do Turismo, Ana 
Mendes Godinho, reabilitou o património 
e levou a hotelaria, na maioria de luxo, 
a diversas zonas do país. Considera 
este um programa fundamental para o 
desenvolvimento da hotelaria no interior 
do país? 
RM - Foi um dos programas de referência 
do anterior governo e fundamental para a 

preservação e reabilitação do património pú-

blico, que resultou no "casamento perfeito" 

entre o Turismo e a Cultura e abrange todo 

o território nacional e não apenas o interior 

do país. O sucesso foi tal que, em setembro 

deste ano, foi alargado ao Revive Natureza, 

que pretende reabilitar imoveis como antigas 

casas de guardas florestais e antigos postos 
fiscais e, por outro lado, criar emprego em 

meios mais pequenos. 
Em termos de desenvolvimento no interior 

do país, houve outro programa que teve 

mais peso, que foi o Programa Valorizar, que 

apoiou projetos como a valorização turística 

do interior, a sustentabilidade ou a captação 

de congressos e eventos. 

V - Tem conhecimento se as novas regras 
sobre o Alojamento Local têm estado a ser 

aplicadas? De que forma? 

RM - Os nossos associados de Alojamento 

Local — Hostels, Guesthouses e Estabele-

cimentos de Hospedagem - já cumpriam a 

maior parte dessas regras, pelo que não hou-

ve problemas de maior. Quanto aos demais 

não acompanhamos. 

V - Foi recentemente dado a conhecer 

que nos primeiros seis meses de 2019 
entraram 166 empreendimentos turísticos 

em processo de licenciamento, dos quais 
com maior incidência no Norte e Alentejo. 
Como vê esta questão? 

RM - Para já não se sabe quantos des-

tes são efetivamente empreendimentos 
turísticos. Estes números são baseados nos 

pré-certificados energéticos emitidos pela 

ADENE. Estes números abrangem todo o tipo 

de projetos de uso turístico, sejam Empreen-

dimentos Turísticos ou não, desde hotéis a 

hostels, apart-hotéis, residenciais, pousadas, 

aldeamentos turísticos, unidades de turismo 

rural ou parques de campismo, entre outros. 

Pelo que não é correto dizer que se encon-

tram 166 Empreendimentos Turísticos em 

processo de licenciamento. 

"NÃO SE PODE FALAR EM CRESCIMENTO 
DESMESURADO DA HOTELARIAI" 

V - Se é verdade que o Turismo em Portugal 
poderá entrar em ciclo contrário o que é que 

a AHP acha que poderá vir a acontecer a 
este crescimento desmesurado da hotelaria, 

sobretudo nos grandes centros urbanos? 
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"0 Parque 
hoteleiro vai crescer em 

2019, mas de forma modera-

 

da, com a taxa de ocupação 
a crescer no Norte, Centro, 

Alentejo e Açores e a estagnar 
em Lisboa, Algarve e Madeira, 

em resultado do aumen-

 

to da oferta." 
• 
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31° CONGRESSO NACIONAL 
DA HOTELARIA E TURISMO 

"PREPARAR O AMANHÃ"  -  (Viana do Castelo) 

RM - Não se pode falar em crescimento 

desmesurado da Hotelaria! Desde logo, 

a experiência da AHP demonstra que as 

aberturas anuais ficam muito aquém das 

previsões quando se faz um balanço. No 

início de 2018, previam-se 61 novos hotéis, 

maioritariamente nas cidades de Lisboa 

(25) e Porto (10). No final de 2018 consta-

támos que as intenções de aberturas não 

se confirmaram. Afinal abriram apenas 26 

dos 61 hotéis inicialmente previstos (10 

hotéis em Lisboa e no 5 no Porto). 

Neste ano de 2019, as previsões aponta-

vam para um aumento da oferta, com 65 

hotéis em carteira para este ano. Todavia, 

no primeiro semestre abriram 17 novos 

hotéis (sendo 5 na cidade de Lisboa e 5 na 

cidade do Porto). Portanto, para se con-

cretizarem as previsões de janeiro teriam 

de abrir, de julho a dezembro, 48 novos 

hotéis, o que não é razoável. 

O Parque hoteleiro vai crescer em 2019, 

mas de forma moderada, com a taxa de 

ocupação a crescer no Norte, Centro, 

Alentejo e Açores e a estagnar em Lisboa, 

Algarve e Madeira, em resultado do au-

mento da oferta. 

V - "Portugal: Preparar o Amanhã" é o 

tema do 31° Congresso da AHP. A as-

sociação ao escolher este tema está a 

preparar os hoteleiros para dificuldades 

que poderão surgir nos próximos anos? 

go, 
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RM - O Turismo vai continuar a crescer, 

tanto em Portugal como no mundo. 

Todavia, confrontamo-nos com um quadro 

macroeconómico e geopolítico mundial 

que requer uma atenção especial. Mas, 

também, a nível nacional há fatores que 

poderão ter um impacto muito signifi-

cativo na atividade. Mas o Turismo tem 

ciclos de expansão e contração, períodos 

de maturação, concorrência de outros 

destinos, pelo que temos de debater e 

antecipar o que o futuro nos irá trazer. 

Temos, por isso, todos os ingredientes 

necessários para fazer deste, que já é um 

ponto alto da agenda do setor, um grande 

congresso. 

V - A entrarmos na fase final de 2019, 

que balanço faz do Turismo em Portu-

gal? 

RM - Portugal reúne as melhores condi-

ções para continuar a crescer e competir 

com os melhores players internacionais; 

empresários inovadores e bem prepara-

dos; um povo orgulhoso da sua história e 

património e um quadro político conscien-

te de que o Turismo é essencial. Com a 

ampliação da capacidade aeroportuária 

de Lisboa, estarão reunidas as condições 

para que a nossa indústria dê o maior 

contributo para a afirmação de Portugal, 

podendo, a partir de 2022, fazer crescer, 

até 3 pontos percentuais, o PIB nacional.  

20 NOVEMBRO 
19h - Get Together, Forte de 
Santiago da Barra 

21 NOVEMBRO 
SESSÃO DE ABERTURA 
9h - Leitura da Mensagem 
de S. Exa. O Presidente 
da República por Luís Ferreira 
Lopes, Assessor para 
os Assuntos de Economia, 
Empresas e Inovação 
I Raul Martins, 

presidente da AHP 
I José Maria Costa, 

Presidente da Câmara 
Municipal de Viana 
do Castelo 

9h30 - Pedro Siza Vieira, 
Ministro de Estado, 
da Economia e da Transição 
Digital 

1° PAINEL 
10h - "Investimento hoteleiro 
em Portugal" 
Mesa Redonda 
I Jorge Rebelo de Almeida, 
Presidente Grupo Vila Galé 

I Manuel Proença, 
Chairman Grupo Hoti Hotéis 

I António Trindade, 
Presidente Grupo PortoBay 

I José Roquette, 
Administrador Grupo Pestana 

I Carlos Silva Neves, 
Administrador SANA Hotels 

11h30- Coffee Break 

2° PAINEL 
12h - "Convergência Ibérica. 
As oportunidades de Portugal 
em Espanha - Como seduzir 
Espanha?" 

Mesa Redonda 
I Daniela Santiago, 
Correspondente RTP 
em Espanha 

I Javier Martin, Corresponden-
te El Pais em Portugal 

I Mafalda Bravo, Country 
Manager Portugal Ávoris 
Group 

I Maria de Lurdes Vale, 
Coordenadora do Turismo 
de Portugal em Espanha 

13h30 - Almoço 
15h - Francisco Calheiros, 
Presidente da CTP - Confede-
ração do Turismo de Portugal 

3° PAINEL 
15h15 -"Desafios 
da comercialização digital" 
Mesa Redonda 
I Paulo Duarte, Diretor 
de Operações Memmo Hotels 

I Rik Plompen, Director of 
Distribution Technology 
& Channel Analytics 
Design Hotels  

I Sofia Brandão, Diretora de 
Operações AlmaLusa Hotels 

16h30 - Coffee Break 
17h - "Game Changing: 
a transformação da Indústria 
da Aviação e as implicações 
para Portugal" 
Keynote speaker 
I Gavin Eccles, Consultor 
e Professor Universitário 

Mesa Redonda 
TAP Portugal I EasyJet I Jet2 

I Apresentação ANA Aeroportos 
I Francisco Pita, Administrador 
ANA Aeroportos 

20h15 - Jantar, 
Quinta do Carvalho 

22 NOVEMBRO 
9h - "An awesome amenity 
for every type of guest", 
by PressReader 

5° PAINEL 
9h15 - "Crescer a Norte" 
Keynote Speaker 
I Luís Pedro Martins, 

Presidente da Entidade 
Regional de Turismo do Porto 
e Norte 

Mesa Redonda 
I Mário Ferreira, 

CEO da Douro Azul 
I João Gomes da Silva, 

Chief Sales and Marketing 
Officer Sogrape 

I Bernardo D'Eça Leal, 
Managing Partner do The 
Independente Collective 

I Paulo Garcia da Costa, 
Owner do Vila Foz Hotel 
& Spa 

11h30 - Como avaliar e 
valorizar o meu hotel: a visão 
de um investidor", by Aura REE 

6° PAINEL 
11h45 -As Oportunidades 
que Temos no Novo Mercado 
do Luxo: A Nossa Singula-
ridade 

Keynote Speakers 
I Rodrigo Machaz, 
fundador da Memmo Hotels 

I Pedro Santa-Clara, 
Professor universitário 

Mesa Redonda 
I Miguel Guedes de Sousa, 

Founder e CEO "JNCQUOI" 
Amorim Luxury Group 

I Luís Sousa, 
Mr Travel Portugal 

I Samuel Torres de Carvalho, 
STC Arquitetos 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
13h15 - Raul Martins, 
Presidente da AHP 
I Rita Marques, Secretária 
de Estado do Turismo 
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BERNARDO TRINDADE, 
administrador do Grupo PortoBay 

"Portugal está mais preparado 
para ►receber um leque de turistas 
mais alargado" 

APOSTAR NA QUALIDADE E EM PRODUTOS DIFERENCIADORES É O QUE 

O ANTIGO SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO DEFENDE PARA QUE O 

TURISMO EM PORTUGAL POSSA CONTINUAR A CRESCER. ESCUSANDO-

SE A FALAR DO CASO SAIA, BERNARDO TRINDADE ACREDITA QUE ATÉ 

2022 VENHA A EXISTIR MESMO UM PLANO DE CONTINGÊNCIA DA 

PORTELA. 

VIAJAR - Os dirigentes de algumas das 
principais associações do Turismo em Por-
tugal, e até mesmo o senhor, já têm vindo a 
afirmar desde o ano passado que "esta-
mos num fim de ciclo" ou numa "inversão 
de ciclo". O que acha que poderá estar a 
travar o contínuo crescimento do Turismo 
no país? A falta do aeroporto do Montijo? 
A recuperação de outros países como a 
Tunísia ou a Turquia? 
BERNARDO TRINDADE - Bom início de 
conversa. Concordo. Por um lado, a inca-
pacidade em aumentar fluxos de procura 
em resultado do congestionamento da 
nossa principal infraestrutura. Aqui com 
reflexos em todas as regiões do país e não 
só Lisboa. E, por outro lado, a recuperação 
dos destinos da Bacia do Mediterrâneo 
em resultado do regresso de uma acalmia 
política a que se junta a utilização de fatores 
de competitividade como sejam a desvalo-
rização da moeda (como exemplo, desde o 
referendo do Brexit a libra desvalorizou 14% 
em relação ao euro e simultaneamente a lira 
turca desvalorizou 40%) ou a desvalorização 
salarial. 
De qualquer forma, sinto que hoje Portugal 
está mais preparado para receber um leque 
de turistas mais alargado, sobretudo os 
provenientes de outras geografias. 

V - Então, o que é necessário fazer-se 
para que esta inversão de ciclo não surja a 
curto prazo, sobretudo quando o Montijo 
ainda é apenas uma miragem? 
BT - Continuar a apostar na qualidade e 
em produtos diferenciadores. Aqui sem 
falsas modéstias, julgo que o grupo Porto-
Bay tem sido contribuinte, acompanhando 
uma tendência nacional visível em todas as 
regiões. 

POR SÍLVIA GUIMARÃES 

"O BAIXAR DE PREÇOS 
NUNCA FOI UMA OPÇÃO" 

V - Baixar os preços poderá ser uma possi-
bilidade? Porquê? 

BT - O baixar de preços nunca foi uma 
opção. Há quem faça isso de forma mais 
competente do que Portugal. Os preços 
devem estar de acordo com a 
qualidade do produto. Para 
isso, um bom planeamen-
to financeiro, uma boa 
estrutura de capitais 
deve proporcionar a 
almofada necessária 
para prevenir perío-
dos menos consegui-
dos. Preços baixos 
conferem no consu-
midor uma expectativa 
de menos qualidade. Ora 
não é essa a imagem do 
nosso país. 

V - Depois de tantos entraves considera 

que o Aeroporto do Montijo vai mesmo 

avançar? Se não vier a acontecer poderá 

ser mesmo o início do fim para o Turismo 

em Portugal Continental? 

BT - A minha convicção é que até 2022, 
como se prevê, tenhamos um plano de con-
tingência da Portela que permita não perder 

aquilo que temos perdido em termos 
de `slots' requeridas pelas com-

panhias aéreas. Estima-se 
que estejam a ser recusa-

dos perto de dois milhões 
de passageiros por ano 
e isso não é aceitável. 

V - Como vê a situação 
da SATA? Acha que po-

derá correr o risco de 
falência caso a situação 

não se altere? 

BT - Como vogal da TAP não 
devo pronunciar-me em relação 

1, 1 

4 
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"O baixar de 
preços nunca foi uma 

opção (...) Os preços devem 
estar de acordo com a qua-

 

lidade do produto (...) Preços 
baixos conferem no consu-

 

midor uma expetativa de 
menos qualidade" 
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"O grupo 
PortoBay opera num 

segmento muito exigente, 
pois procuramos fazer hotéis 

sempre no topo de cada catego-

 

ria, seja ela 4 ou 5 estrelas. É 
aqui que queremos continuar 

a posicionar as novas 
unidades" 

à situação da SATA, ainda que reconheça a 
importância do seu papel. 

V - Isso poderá ser catastrófico no que res-
peita à vinda de turistas de dois grandes 
mercados para Portugal, como é o caso 
dos Estados Unidos e do Canadá? 
BT - Independentemente do que aconteça, 

acredito que existirão sempre alternativas 

e que se encontrarão soluções para que o 

mercado seja o menos afetado possível por 

qualquer alteração que exista. 

V - O Grupo PortoBay, em menos de um 
ano, inaugurou duas unidades no Porto, 
uma de quatro e outra de cinco estrelas. 
Pode-se dizer que a boa onda do turismo 
também se repercutiu ao vosso grupo? 
BT - O crescimento do grupo tem sido sus-
tentado e sempre dissemos que o objetivo 
passava por crescer em Portugal. Claro que 

o bom momento do turismo ajuda nessa 
estratégia. 

CRESCIMENTO BASEADO EM PRODU-
TOS DIFERENCIADOS 

V - Atualmente, com 15 unidades hoteleiras 
(12 em Portugal - 7 na ilha da Madeira, 1 

no Algarve, 2 em Lisboa e 2 no Porto - e 3 
unidades no Brasil - Rio de Janeiro, Búzios 
e São Paulo), o grupo tenciona continuar a 
expandir em Portugal e além-fronteiras? 
BT - Queremos crescer com produtos 

fortemente diferenciados e que julgamos 
corresponder às tendências de futuro da 

oferta turística. Temos em carteira neste 
momento dois projetos, um no Funchal - 

Old Town na zona velha da cidade - e outro 

no Algarve. Neste último destino, a opção 
é, para já, fazer tudo de raiz, adquirindo um 

ft>, • • ' - \ 

terreno formidável em Lagos, onde temos 

previsto um hotel 5 estrelas com cerca de 

100 quartos. É uma oportunidade rara no 

Algarve porque o terreno é muito grande, 

quase 40.000 metros, tocando as areias 

de duas praias e ainda com um elemento 

histórico muito diferenciador. Isto vem ao 

encontro do que temos refletido acerca do 

Algarve, um destino com enorme potencial 

mas onde faltam produtos novos, moder-
nos, com capacidade para atrair e encantar 

uma faixa de clientes muito exigente e com 

elevado poder de compra. 

V - Está em aberto a hipótese de inves-
tirem noutros países que não apenas o 
Brasil? 

BT - O grupo PortoBay opera num segmen-

to muito exigente, pois procuramos fazer 

hotéis sempre no topo de cada categoria, 

seja ela 4 ou 5 estrelas. É aqui que que-

remos continuar a posicionar as novas 

unidades. Por isso, temos de ser muito 

criteriosos na escolha dos novos locais até 

porque, embora tenhamos um conjunto de 

standards bem definido, temos muita aten-

ção na localização, ou seja, cada unidade 

precisa de fazer parte da identidade do 

seu lugar antes de tudo. Isto obriga a um 

trabalho enorme, somos muito "paternais" 

com os nossos hotéis e pode dizer-se que 

isso nos atrasa quando comparamos com 

outros grupos. Claro que novos destinos são 

importantes e PortoBay precisa de diversi-

ficar os mercados em que tem oferta, até 

para reduzir risco sobretudo de investimen-

to. Vamos iniciar em breve uma nova fase de 
procura, não estamos seguros exatamente 

onde isso se vai materializar, mas como já 

temos vindo a dizer, Espanha certamente 

estaria no topo das prioridades.  

1 ou mi 
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V - Em 2018, terminaram o ano com 

receitas superiores a 82 milhões de euros. 

Pensa ser possível ultrapassarem este ano 
essa fasquia recorde para o grupo? 

BT - É natural que o consigamos, até porque 

adicionamos inventário com a aquisição de 

duas unidades no Porto e a recente inaugu-

ração das Suites at the Cliff Bay no Funchal. 

V - A entrarmos na reta final de 2019, pode 

fazer um balanço de como está a correr 
2019 para o PortoBay? 
BT - Ano positivo, com novos projetos e 

desafios. Novos colaboradores a integrarem 

a família PortoBay prontos a responder a uma 

estratégia ambiciosa ainda que muito realista. 

V - "Portugal: Preparar o Amanhã" é o 

tema do 31° Congresso da AHP. Com este 

tema verifica-se que os hoteleiros estão 

mesmo preocupados com o que virá. O 

que considera fundamental ver-se debati-

do durante o congresso? 

BT - Com uma cada vez maior profissiona-

lização do setor. Preparar o amanhã é um 

ato de gestão consciente. Quanto melhor 

prepararmos o amanhã, menos surpresas 

encontraremos nas mudanças de ciclo que 

falámos. 

3'.4" 
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ESPECIAL 
CONGRESSO 

APAVT 
111111101-

 

MADEIRA 
CONGRESSO NACIONAL APAVT 2019 

14/17 Nov. 

TURISMO, OPÇÕES ESTRATÉGICAS 
AVIAÇÃO COMERCIAL E TURISMO MAGAZINE PARA PROFISSIONAIS 

NOVEMBRO 2019 N° 374 

ESPECIALISTAS DEBATEM 

a 

JURIS 
1 

«O• 

ENTREVISTA 

EDUAR o JES S 
SECRETÁRIO REGIONAL DE TURISMO E CULTURA DA MADEIRA 

IML
atentft*s 

1111I 
"Temos que estar o 
e ler com maiorlábidez as entrelinhas" 

D D 
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LIGA ALCOUTIM A SAGRES 

Corrida de 300 quilómetros 
B  Cruzando o Algarve de uma 
ponta à outra, a Algarviana Ul-
tra Trail é a prova de trail run-
ning (corrida em trilhos) contí-
nua mais longa de Portugal é vai 
realizar-se entre os dias 28 des-
te més el de dezembro. 

A prova irá começar em At-
eou tim e terminará no Cabo de 
São Vicente, em Sagres, num  

total de .300 km de percurso. 
Estão inscritos 92 atletas de todo 
o mundo, que irão ter pela fren -
te 6680 metros de desnível ao 
longo de toda a prova. Quase 
todo o percurso irá realizar-se 
pela Via Algarviana. A organi-
zação está a cabo cia Associação 
Algarve Trail Running e doTu-
rismo do Algarve. *R.a Prova já tem 92 atletas inscritos 
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ALBUFEIRA. ESTUDO 

Alojamento 
local analisado 
G  Um estudo sobre aloja-
mento local será apresentado 
pela Associação da Hotelaria, 
Restauração de Portugal, a 5 
de dezembro, em Albufeira. 
Apresenta a caracterização de 
proprietários, alojamentos e 
hóspedes, assim como do ira - 
pacto económico. 
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AHP 2019: Hoteleiros chamam a atenção da tutela
 
Destaque Nov 21, 2019 0
 
O
presidente da AHP - Associação da Hotelaria de Portugal, Raul Martins, enumerou
14 pontos de agenda que a nova secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, deverá
ter em consideração máxima no mandato que agora inicia.
 
O
dirigente associativo, durante o seu discurso de abertura do 31º Congresso
Nacional da Hotelaria e Turismo, referiu a importância de se "ultimar o
processo de revisão da portaria de classificação de hotéis: desburocratizar,
liberalizar requisitos, permitir maior flexibilização e soluções inovadoras".
Para isso, Raul Martins deixou presente que a AHP "entregou à Secretaria de
Estado do Turismo uma proposta em 31 de março de 2017, fruto de um trabalho que
reuniu os contributos dos mais importantes grupos hoteleiros portugueses e de
hotéis independentes".
 
Regulação dos requisitos dos estabelecimentos de alojamento
 
Por
outro lado, o presidente da AHP frisou ser fundamental "finalizar o processo de
regulação dos requisitos dos estabelecimentos de alojamento local e assumir que
os estabelecimentos "coletivos" (...) a partir de certo volume de quartos, com
gestão e serviços integrados, devem fazer parte do elenco dos empreendimentos
turísticos e estar sujeitos a iguais obrigações".
 
O
hoteleiro mencionou ainda a relevância de "introduzir alterações ao Regime
Jurídico da Edificação e Urbanização, bem como ao Regulamento Geral das
Edificações Urbanas, de modo a ultrapassar constrangimentos no que toca aos
usos de prédios urbanos e permitir o mix
use", bem como "preparar o quadro orientador para os Municípios atribuírem
a utilidade turística aos Empreendimentos Turísticos, que era da competência do
Governo e passou para os municípios".
 
IVA
 
Raul
Martins chamou ainda a atenção de Rita Marques para a necessidade da alteração
do "regime da recuperação do crédito do IVA sobre empresas insolventes, particularmente
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difícil para as PME", assim com "publicar a Portaria prevista na Lei das
Finanças Locais que irá determinar os critérios de distribuição do denominado
IVA Turístico". Neste último caso, não deixou de relembrar a secretária de
Estado que "esta medida é fundamental, pois fará cair pela base as taxas
turísticas que as Câmaras Municipais se têm precipitado a aprovar.
 
Grandes plataformas online
 
O
dirigente associativo disse ainda que a tutela deverá "agir ativamente no
acompanhamento do Booking e outras OTAS". Desta forma, adiantou que "perante o
desequilíbrio de posições relativas, é fundamental que a tutela do Turismo seja
mais ativa no acompanhamento dos dossiers da distribuição hoteleira pelas
grandes plataformas online, particularmente no caso da Booking.com, intervindo,
sempre que necessário, em defesa dos hoteleiros nacionais". No tempo presente considera
que "é necessário estabelecer legalmente a proibição das cláusulas de paridade;
obrigar à transparência das relações da Booking com outros operadores e das
condições das tarifas "booking basic"; reforçar a obrigação de cumprimento
pontual dos contratos com os hoteleiros; e obrigar a Booking a passar faturas
quando vende através do "booking basic".
 
Acessibilidades
 
Relembrando
a questão da acessibilidade, defende que se deve "apostar fortemente nas
infraestruturas e equipamentos ferroviários e aeroportuários, desde logo
perante o estrangulamento em Lisboa, cuja falta de capacidade inviabiliza o crescimento
de todo o país e gera mau serviço, que impacta a imagem de Portugal; depois
pela necessária dinamização da procura para o Algarve e ainda intervir na
situação de gestão e operação do aeroporto do Funchal".
 
Aproveitando
ainda a presença do presidente do Turismo de Portugal na sala, Luís Araújo, o
presidente da AHP diz ser significativo "apostar no crescimento mais acelerado
de outros mercados emissores que sirvam para colmatar perdas atuais e
previsíveis por parte dos dois mercados externos mais importantes para Portugal
(Reino Unido e Alemanha) e incentivar com ações promocionais o aumento da
estada média dos turistas em Portugal".
 
Recursos humanos e formação
 
E
uma vez mais os recursos humanos e a sua formação qualitativa foi um dos temas
levantados pela AHP. "Desenvolver um programa de fundo para captar e formar
recursos humanos para trabalhar no Turismo, começando por adequar a rede
formativa, lançar as bases para a dignificação das profissões ligadas à
hotelaria e turismo; agilizar procedimentos com vista à concretização de quotas
de imigrantes, entre outras medidas", referiu.
 
Já
no que toca ao fim das concessões de jogo e à eventual abertura de
procedimentos concursais, Raul Martins opina que a tutela deverá "garantir que
as verbas oriundas do Jogo sejam mantidas sob controlo e gestão do Turismo de
Portugal, canalizando-as para os fins de apoio às empresas e à atividade deste
Instituto que são destinadas à promoção".
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Criar
um "sistema centralizado que recolha as informações prestadas às várias
entidades que solicitam informação periódica às empresas hoteleiras (INE; Banco
de Portugal; Turismo de Portugal;
 
Autoridade Tributária, entre tantas outras) e que as faculte depois às
diversas autoridades, evitando que as empresas desperdicem tempo e recursos a
facultar os mesmos dados a diversas entidades públicas", foi outro dos pontos
de importância definidos pelo hoteleiro.
 
Para
terminar, Raul Martins frisou a necessidade de "implementar com a ASAE um
sistema que passe por uma primeira advertência/intimação quando são detetadas
desconformidades com a lei, previamente à instauração de um processo por contraordenação,
à semelhança do que se verifica em Espanha" e ainda de "dotar o Turismo de
Portugal de meios que lhe permitam acompanhar devidamente os temas que estão em
discussão na União Europeia e que impactam o turismo, direta ou indiretamente,
e agir em articulação com o setor".
 
[Additional Text]:
Raúl Martins AHP
 
Silvia Guimaraes
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Congresso AHP: Raul Martins indica que os próximos dois anos serão de decréscimo
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"Portugal - Preparar o amanhã" é o tema do 31.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo,
organizado pela Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) e o Centro Cultural de Viana do Castelo é o
palco deste encontro que reune cerca de 400 hoteleiros até amanhã, dia 22 de novembro.
 
Na sessão de apresentação, o presidente da AHP, Raul Martins fez questão de agradecer "às mais de
quatro centenas de participantes", sublinhando que o 31.º aniversário do Congresso é a altura certa
para "balanço. Habituámo-nos, em poucos e recentes anos, a crescer fortemente", sublinhou Raul
Martins, ao referir-se aos sucessivos "recordes. Ganhámos prémios e notoriedade, posicionámos o país
na primeira linha dos destinos turísticos mundiais", referiu.
 
O presidente da AHP lembrou que, até agosto de 2019, "os dados recolhidos em Portugal mostram
que as receitas, o volume de turistas e dormidas e o peso do Turismo nas exportações continuou a
crescer", apesar do "abrandamento do crescimento" que se registou na hotelaria. "A taxa de ocupação
nos hotéis, caiu ligeiramente (meio ponto percentual). O preço médio, que no último ano tinha
crescido 7%, até agosto deste ano, cresceu, sim, mas apenas 2%", enumera Raul Martins. No
entanto, a oferta no alojamento cresceu "inequivocamente. "Desde o início do ano, abriram ou
reabriram 36 hotéis", sustenta, acrescentando que o mercado tem disponíveis "205.816 camas
hoteleiras" e 523 mil camas no alojamento local, "mais do dobro da hotelaria".
 
"Ocupar esta oferta a preços que não degradem o destino", além do facto de o setor se manter como
"o motor da economia do país", leva o responsável a realçar outros desafios, como é o caso do
aeroporto de Lisboa, com um "estrangulamento" que vai ser "agravado nos próximos anos pelas obras
de remodelação, que nos leva a recusar dois milhões de passageiros por ano", além da " dependência
do Algarve da tour operação e as paralelas insolvências de grandes operadores, online e offline; a
debilidade da operação aérea no Funchal; o abrandamento do crescimento económico da Europa; a
recuperação de outros destinos de sol e mar; a escassez de recursos humanos para trabalhar no
turismo; a muito sensível questão da quebra de dois grandes mercados para Portugal, para enunciar
apenas alguns, obrigam-nos a ser muito dinâmicos, atentos às tendências, rápidos nas decisões",
frisa, alertando que "os próximos dois anos serão de decréscimo da ocupação", até que o aeroporto do
Montijo esteja construído e, dessa forma "comece a fazer aumentar o número de passageiros e
turistas".
 
Raul Martins foi absoluto quanto a "pontos negros" apontados no ranking do World Economic Forum.
Apesar de, entre 140 países, ocupar a 12.ª posição dos países mais competitivos em Turismo, no
segmento de Business Environment, Portugal ocupa a 54.ª posição. "Está muito aquém daquele a que
aspiraríamos", diz. Para esta posição, contribuem vários fatores como o "tempo necessário para obter
um licenciamento para construção; o tempo para começar um negócio; os incentivos ao investimento;
e, nos impostos em geral e sobre os rendimentos laborais, em particular. E, pior, estamos no lugar
número 116 no que respeita ao tempo de resposta da justiça para a resolução de litígios", alerta.
Portanto, para o responsável, há "muito caminho a percorrer. Temos, como país, de querer estar na
linha da frente na captação de investimento e no crescimento".

Página 29



 
Raul Martins aproveitou o discurso para apresentar uma "agenda", já entregue à secretária de Estado
do Turismo. No documento, a associação defende como "fundamentais" 14 medidas, como a ultimação
de revisão da portaria de classificação dos hotéis, finalizar o processo de regulação dos requisitos dos
estabelecimentos de alojamento local, alterar o regime da recuperação do crédito do IVA sobre
empresas insolventes, apostar no crescimento mais acelerado de outros mercados emissores e, ainda,
apostar nas infraestruturas e equipamentos ferroviários e aeroportuários. "Muito temos feito, e
continuaremos a fazer, para ajudar a concretizar estas propostas, porque temos a firme convicção que
as mesmas são fundamentais para ajudar o Turismo a crescer sustentavelmente em Portugal",
descreve o presidente da AHP, destacando a formação dada aos associados ou o programa HOSPES.
"Como sempre, poderão contar com a lealdade, saber e disponibilidade da Associação da Hotelaria de
Portugal e também com a nossa inquebrável defesa das aspirações e dos interesses legítimos do nosso
setor", finalizou.
 
Cristiana Macedo, no 31º Congresso da AHP, Viana do Castelo
 
Cristiana Macedo
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Governo reforça Programa VIP para captação de rotas aéreas com 10 milhões
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Programa VIP.pt destina-se à promoção e captação de rotas aéreas de operações turísticas.
 
O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse hoje, em Viana do Castelo, que o
Governo vai reforçar o programa VIP.pt, para captação de rotas aéreas, com uma dotação de 10
milhões de euros.
 
"Vamos reforçar o Programa VIP, que permitiu investir na captação de rotas e operações aéreas nos
últimos quatro anos. Para os próximos quatro anos vamos reforçá-lo em 10 milhões de euros", disse,
Pedro Siza Vieira, no 31.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da
Hotelaria de Portugal (AHP), que começa hoje em Viana do Castelo.
 
Segundo a Resolução do Conselho de Ministros, publicada em Diário da República em 27 de setembro
de 2017, no âmbito da aprovação da Estratégia para o Turismo 2027, o Programa VIP.pt destina-se à
promoção e captação de rotas aéreas de operações turísticas.
 
Para esta dotação de 10 milhões de euros, haverá um novo período de aceitação de candidaturas e,
segundo disse o ministro, haverá a possibilidade de estender o apoio por um período de quatro anos
(a anterior versão apoia até três anos de operação), no caso de baseamento de aeronaves nos
aeroportos dos Açores, Madeira e Algarve.
 
Haverá ainda "o reforço do apoio de campanhas de 'marketing' em novas operações para os destinos
Açores e Madeira, o reforço do apoio de campanhas de 'marketing' em novas operações que incluam o
período de Inverno para o destino Algarve e o estímulo à entrada de novos concorrentes em
operações aéreas já existentes, provando-se o seu potencial de procura", afirmou.
 
Especificamente, o Programa VIP.PT apoia medidas, ações e projetos de promoção turística, que visem
a valorização e divulgação da oferta turística nacional dirigidos aos canais de distribuição nos diversos
mercados emissores, mediante a realização de campanhas de 'marketing' de destinos regionais.
 
"É um programa que se tem revelado essencial na captação e dinamização de novas operações aéreas
para os diversos destinos em Portugal", reforçou Pedro Siza Vieira.
 
O 31.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de
Portugal (AHP), conta com 450 participantes, sob o tema "Portugal: Preparar o Amanhã".
 
*** A jornalista viajou a convite da AHP ***
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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O Turismo de Portugal devia fazer mais promoção junto do mercado espanhol, que já tem Portugal
como primeiro destino estrangeiro. Porque "nuestros hermanos" estão a viajar mais e porque os
constrangimentos no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, nos próximos anos vão travar a
chegada de mais turistas. Esta é a posição que foi assumida esta quarta-feira, em conferência de
imprensa, pelo presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Raúl Martins, a horas de
início do congresso da associação, que decorre até sexta-feira, em Viana do Castelo.
 
O hoteleiro defendeu, também, uma maior cooperação ibérica na captação de mercados longínquos. E
chamou a atenção para a necessidade de se avançar para a construção de um novo Centro de
Congressos em Lisboa, que possa receber grandes eventos.
 
Turismo de Portugal devia fazer mais promoção junto do mercado espanhol
 
Com os constrangimentos no Aeroporto de Lisboa, que deverão prolongar-se pelos próximos dois a
três anos, a AHP considera que é preciso fazer mais promoção do país junto do mercado espanhol.
 
Até porque estes turistas recorrem muito ao automóvel ou às excursões de autocarro para se
deslocarem ao nosso país. "Tem havido promoção em Espanha, mas se calhar não é a suficiente
porque sempre a demos por adquirida", afirma Raúl Martins.
 
O líder dos hoteleiros nacionais reforça os seus argumentos com o facto dos espanhóis estarem a
viajar cada vez mais, devido à recuperação económica. E se o seu próprio país é o primeiro destino,
Portugal surge logo a seguir. O ano passado o mercado espanhol gerou cerca de dois milhões de
hóspedes, 4,8 milhões de dormidas e 2,2 mil milhões de euros de receitas turísticas, 13% da receita
global. Números que refletem um crescimento em relação a 2017.
 
"Mas o Turismo de Portugal está é preocupado com os novos destinos", critica Raul Martins.
 
O mesmo tom se aplica à cooperação entre os organismos de promoção turística de Portugal e
Espanha para a divulgação do mercado ibérico em mercados longínquos da Ásia e América, captando
outros segmentos de turismo com maior poder económico.
 
"Mas, se estamos à espera do Turismo de Portugal e de Espanha, esqueçam". E diz que era
importante que as agências de viagens portuguesas e espanholas se entendessem. Para Raúl Martins,
o que faz sentido é que sejam as agências a ter a iniciativa e, "depois, cá estão os hotéis disponíveis".
 
As queixas contra o Turismo de Portugal continuam relativamente à estadia média que "continua a ser
relativamente pequena e precisamos que aumente". Como se faz? Questiona o hoteleiro, ao mesmo
tempo que propõe a adoção de um programa "Stopover" que levasse os turistas a permanecer mais
tempo no país.
 
Por outro lado, Raúl Martins considera que as regiões têm um papel fundamental: não se vai ver
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especificamente uma cidade, mas sim toda uma região onde está inserida.
 
Grandes eventos à espera do prometido novo Centro de Congressos
 
O novo Centro de Congressos de Lisboa já devia estar em funcionamento para acolher a última edição
do Web Summit, mas ainda nem sequer foi começado.
 
Na opinião do presidente da AHP, está a fazer falta para receber grandes eventos, com milhares de
pessoas. "Capacidade hoteleira, há. Falta o Centro de Congressos, que já devia estar pronto, e o
aeroporto: "se a ANA desse resposta a todas as companhias interessadas em voar para Lisboa,
poderíamos ter mais dois milhões de turistas", conclui Raul Martins.
 
Em pano de fundo neste congresso da Associação da Hotelaria de Portugal vão estar vários dados do
setor, como os 69% de taxa de ocupação hoteleira, de janeiro a agosto, menos 1% que no mesmo
período do ano passado, segundo o Hotel Monitor, um programa de análise estatística e económica da
operação hoteleira que recolhe dados operacionais de estabelecimentos hoteleiros em todo o país.
 
O preço médio por quarto (ARR) foi de 97 euros e o rendimento por quarto disponível (RevPAR) de 68
euros.
 
Um total de 77% dos turistas vieram a Portugal em lazer e 15% em negócios.
 
Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), no primeiro semestre deste ano, houve 32 milhões
de dormidas, mais 35% do que no mesmo período de 2018. Os estrangeiros garantiram mais de 70%
dessas dormidas.
 
Os destinos mais procurados foram o Algarve, Área Metropolitana de Lisboa e Norte.
 
Quanto a infraestruturas, nos primeiros seis meses do ano Portugal ganhou mais 17 hotéis, um terço
dos quais, na região Norte. Em agosto, Portugal tinha 1.506 hotéis com um total de 205.816 camas. A
Área Metropolitana de Lisboa tem 301 hotéis, 204 dos quais na cidade de Lisboa. No total, asseguram
54 mil camas.
 
Contando com o Alojamento Local registado, o número de camas mais do que triplica para 156 mil, na
Área Metropolitana.
 
Ana Carrilho
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Turismo de Portugal deveria investir mais na promoção em Espanha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=97eda3cb-d6dd-4dcf-8704-

3ad13915de09&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Turismo de Portugal deveria investir mais na promoção em Espanha. Posição defendida pelo
presidente da AHP, Associação de Hotelaria de Portugal, em conferência de imprensa na véspera do
congresso da associação que decorre amanhã e sexta-feira em Viana do Castelo. Raul Martins sublinha
importância da aposta já que nos próximos 2/3 anos, o país vai continuar a ter problemas com o
aeroporto da Portela.

Página 34



A35

Linha de Apoio à Qualificação da Oferta turística vai contar com mais 250 milhões de
euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/11/2019

Meio: ECO - Economia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=691a4b17

 
O reforço da Linha de Apoio à Qualificação da Oferta, sindicada entre o Turismo de Portugal e 12
instituições de crédito, para os próximos quatro anos é de 250 milhões de euros.
 
O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse esta quinta-feira, em Viana do Castelo,
que o Governo vai prorrogar e reforçar a Linha de Apoio à Qualificação da Oferta turística com
orçamento adicional de 250 milhões de euros.
 
"Vamos reforçar a Linha de Apoio à Qualificação da Oferta [LAQO] para os próximos quatro anos, com
mais 250 milhões de euros" para apoiar as empresas de turismo, disse, Pedro Siza Vieira, no 31.º
Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal
(AHP), que começa esta quinta-feira em Viana do Castelo.
 
A Linha de Apoio à Qualificação da Oferta é uma linha de crédito sindicada entre o Turismo de Portugal
e 12 instituições de crédito, que termina a sua vigência no final do ano.
 
Segundo dados do ministério de Pedro Siza Vieira, desde 2016 até hoje, a LAQO apoiou 270 projetos
de investimento, com 375 milhões de euros de investimento associado. Assim, com esta prorrogação,
as empresas do turismo terão à sua disposição esta linha de crédito, com uma disponibilidade
orçamental reforçada com mais 250 milhões de euros.
 
A LAQO tem como foco "estratégias de investimento que privilegiem o trabalho em rede por parte das
empresas e a coesão do território" e que, segundo o ministério, aportem "a requalificação e
reposicionamento competitivo das empresas, o desenvolvimento de projetos de investimento
inovadores e o desenvolvimento de estratégias que incorporem a dimensão do digital e o valor da
sustentabilidade (que promovam a transição energética, a descarbonização da economia e a economia
circular)".
 
Antes, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital tinha anunciado que o Governo vai
reforçar o programa VIP.pt para captação de rotas aéreas com uma dotação de 10 milhões de euros.
 
O Programa VIP.PT apoia medidas, ações e projetos de promoção turística, que visem a valorização e
divulgação da oferta turística nacional dirigidos aos canais de distribuição nos diversos mercados
emissores, mediante a realização de campanhas de 'marketing' de destinos regionais.
 
O 31.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de
Portugal (AHP), conta com 450 participantes, sob o tema "Portugal: Preparar o Amanhã".
 
Lusa
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O restaurante Casa de Chá da Boa Nova em Leça da Palmeira, Matosinhos, ganhou esta noite uma 2ª
estrela Michelin. O anúncio foi feito durante a cerimónia de apresentação da edição do ano que vem
deste guia, no que toca à Península Ibérica. A par desta 2ª estrela, em Portugal há 4 melhores
restaurantes na lista.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-11-20 22:14
 TSF - Notícias , 2019-11-20 23:07
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Guia Michelin 2020: acabam de ser atribuídas duas estrelas a um restaurante português e uma a
quatro estabelecimentos, Viseu em estreia. O chef Rui Paula chega às duas estrelas.

 
Repetições: Renascença - Notícias , 2019-11-20 23:04
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Estrelas Michelin

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a5db0f23-bb7e-4cf4-9342-

372672535cd6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal tem um novo restaurante com duas estrelas Michelin e outros quatro com uma. Na cerimónia
de ontem à noite, em Sevilha, o chef Rui Paula da Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira,
conquistou a segunda estrela Michelin.
Declarações do chef Rui Paula; Diogo Rocha, chef no "Mesa Lemos"; Vincent Farges, chef no "Epur";
Rui Silvestre, chef no "Vistas".

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2019-11-21 09:53
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2019-11-21 08:15
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2019-11-21 09:53
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Operação Éter: Vice-presidente da Turismo Porto e Norte  é arguido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2019

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b4a651b

 
O Ministério Público deduziu, a 25 de outubro, acusação contra 29 arguidos (21 pessoas individuais e
oito entidades coletivas), incluindo o ex-presidente da TPNP, Melchior Moreira, que se encontra em
prisão preventiva desde 18 de outubro de 2018.
 
Inácio Ribeiro (PSD) , vice-presidente da Turismo do Porto © Global Imagens O vice-presidente da
Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Inácio Ribeiro (PSD), e ex-presidente da Câmara de
Felgueiras, é um dos arguidos no âmbito da investigação às Lojas Interativas de turismo (LIT) da
TPNP, confirmou à Lusa fonte ligada ao processo. O atual vice-presidente da Comissão Executiva da
Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) foi eleito para aquele cargo a 18 de janeiro deste ano
para um mandato de cinco anos pela lista única encabeçada por Luís Pedro Martins. José Inácio
Ribeiro é também ex-presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, cargo que exerceu durante dois
mandatos, entre 2009 e 2017, tendo a inauguração da LIT daquele município ocorrido no seu
executivo. Para além de José Inácio Ribeiro, são arguidos já conhecidos no âmbito deste processo:
Miguel Alves (presidente da Câmara de Caminha), Manuel Moreira (presidente da Câmara de Amares),
António Vilela (presidente da Câmara de Vila Verde), Júlia Fernandes (vereadora em Vila Verde),
Afonso Barroso (vereador em Vieira do Minho), José Damião Melo (vice-presidente da Câmara de
Tarouca) e uma vereadora da Câmara de Mogadouro, segundo informações destas autarquias à Lusa.
No início de novembro, e questionado pela Lusa, o município de Felgueiras informou que ninguém foi
constituído arguido e que desconhecia se algum técnico foi ouvido no âmbito deste processo. A
investigação sobre a instalação de Lojas Interativas de Turismo (LIT) insere-se no âmbito da Operação
Éter, mas o Ministério Público (MP) decidiu abrir um inquérito autónomo exclusivamente sobre aquela
matéria. Em causa a alegada "imposição", por parte da TPNP, das empresas responsáveis pela
instalação das lojas. Três empresas ligadas a José Agostinho, arguido na Operação Éter, faturaram
mais de 2,9 milhões de euros com Lojas Interativas de Turismo em negócios com pelo menos 53
autarquias e a Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP). No Alto Minho, cinco de oito municípios
com lojas de turismo foram alvo de buscas da PJ, tendo os presidentes das Câmaras de Caminha,
Melgaço, Monção, Ponte de Lima e Vila Nova de Cerveira confirmado a presença de inspetores nos
seus municípios. No distrito do Porto, as Câmaras de Gondomar, Maia, Vila Nova de Gaia, Santo Tirso,
Penafiel e Lousada confirmaram ter sido contactadas no âmbito das investigações às lojas de turismo
feitas na sequência da Operação Éter, sobre alegada corrupção na Turismo Porto e Norte de Portugal.
As câmaras de Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Celorico de Basto, Esposende, Vizela, no
distrito de Braga, também confirmaram que foram investigadas pela PJ no âmbito da Operação Éter,
mas em todos os casos não há conhecimento da constituição de qualquer arguido. A Câmara de Vila
Real revelou ter sido ouvida no âmbito da Operação Éter, mas disse "desconhecer em absoluto" se
"alguém de Vila Real" foi constituído arguido. À semelhança de Vila Real, Mondim de Basto revelou
que membros da autarquia foram ouvidos no âmbito deste processo e também fonte do município de
Boticas contou terem sido pedidos "alguns elementos e documentos" sobre a instalação da loja. No
distrito de Aveiro, Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e Castelo de Paiva indicaram ter sido alvo
de buscas por parte da Polícia Judiciária (PJ) no âmbito da Operação Éter. Os presidentes das câmaras
de Bragança e Torre de Moncorvo confirmaram igualmente investigações da PJ. No âmbito da
Operação Éter, o MP deduziu, a 25 de outubro, acusação contra 29 arguidos (21 pessoas individuais e
oito entidades coletivas), incluindo o ex-presidente da TPNP, Melchior Moreira, que se encontra em
prisão preventiva desde 18 de outubro de 2018. No âmbito da Operação Éter foram ainda constituídos
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arguidos Isabel Castro, ex-diretora operacional da TPNP, Gabriela Escobar, ex-jurista daquela entidade
turística, Manuela Couto, administradora da agência de comunicação W Global Communication (antiga
Mediana), e José Agostinho, da firma de Viseu Tomi World. Melchior Moreira tinha sido reeleito a 04 de
Junho de 2018 para o seu quinto e último mandato na TPNP com 98,36% dos votos para um cargo
que exercia desde 2008. A Lusa tentou ouvir José Inácio Ribeiro, mas tal não foi possível até ao
momento.
 
DN/Lusa
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Vice-presidente da Turismo Porto e Norte Inácio Ribeiro é arguido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/11/2019

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1c0cd41f

 
O vice-presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Inácio Ribeiro (PSD), e ex-
presidente da Câmara de Felgueiras, é um dos arguidos no âmbito da investigação às Lojas Interativas
de turismo (LIT) da TPNP, confirmou à Lusa fonte ligada ao processo.
 
O vice-presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Inácio Ribeiro (PSD), e ex-
presidente da Câmara de Felgueiras, é um dos arguidos no âmbito da investigação às Lojas Interativas
de turismo (LIT) da TPNP, confirmou à Lusa fonte ligada ao processo. nacional Lusa nacional/vice-
presidente-da-turismo-porto-e-norte_5dd55efaa25c4d02b233a5e2 O atual vice-presidente da
Comissão Executiva da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) foi eleito para aquele cargo a 18
de janeiro deste ano para um mandato de cinco anos pela lista única encabeçada por Luís Pedro
Martins. José Inácio Ribeiro é também ex-presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, cargo que
exerceu durante dois mandatos, entre 2009 e 2017, tendo a inauguração da LIT daquele município
ocorrido no seu executivo. Para além de José Inácio Ribeiro, são arguidos já conhecidos no âmbito
deste processo: Miguel Alves (presidente da Câmara de Caminha), Manuel Moreira (presidente da
Câmara de Amares), António Vilela (presidente da Câmara de Vila Verde), Júlia Fernandes (vereadora
em Vila Verde), Afonso Barroso (vereador em Vieira do Minho), José Damião Melo (vice-presidente da
Câmara de Tarouca) e uma vereadora da Câmara de Mogadouro, segundo informações destas
autarquias à Lusa. No início de novembro, e questionado pela Lusa, o município de Felgueiras
informou que ninguém foi constituído arguido e que desconhecia se algum técnico foi ouvido no
âmbito deste processo. A investigação sobre a instalação de Lojas Interativas de Turismo (LIT) insere-
se no âmbito da Operação Éter, mas o Ministério Público (MP) decidiu abrir um inquérito autónomo
exclusivamente sobre aquela matéria. Em causa a alegada "imposição", por parte da TPNP, das
empresas responsáveis pela instalação das lojas. Três empresas ligadas a José Agostinho, arguido na
Operação Éter, faturaram mais de 2,9 milhões de euros com Lojas Interativas de Turismo em negócios
com pelo menos 53 autarquias e a Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP). No Alto Minho, cinco
de oito municípios com lojas de turismo foram alvo de buscas da PJ, tendo os presidentes das
Câmaras de Caminha, Melgaço, Monção, Ponte de Lima e Vila Nova de Cerveira confirmado a presença
de inspetores nos seus municípios. No distrito do Porto, as Câmaras de Gondomar, Maia, Vila Nova de
Gaia, Santo Tirso, Penafiel e Lousada confirmaram ter sido contactadas no âmbito das investigações
às lojas de turismo feitas na sequência da Operação Éter, sobre alegada corrupção na Turismo Porto e
Norte de Portugal. As câmaras de Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Celorico de Basto,
Esposende, Vizela, no distrito de Braga, também confirmaram que foram investigadas pela PJ no
âmbito da Operação Éter, mas em todos os casos não há conhecimento da constituição de qualquer
arguido. A Câmara de Vila Real revelou ter sido ouvida no âmbito da Operação Éter, mas disse
"desconhecer em absoluto" se "alguém de Vila Real" foi constituído arguido. À semelhança de Vila
Real, Mondim de Basto revelou que membros da autarquia foram ouvidos no âmbito deste processo e
também fonte do município de Boticas contou terem sido pedidos "alguns elementos e documentos"
sobre a instalação da loja. No distrito de Aveiro, Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e Castelo
de Paiva indicaram ter sido alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária (PJ) no âmbito da Operação
Éter. Os presidentes das câmaras de Bragança e Torre de Moncorvo confirmaram igualmente
investigações da PJ. No âmbito da Operação Éter, o MP deduziu, a 25 de outubro, acusação contra 29
arguidos (21 pessoas individuais e oito entidades coletivas), incluindo o ex-presidente da TPNP,
Melchior Moreira, que se encontra em prisão preventiva desde 18 de outubro de 2018. No âmbito da
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Operação Éter foram ainda constituídos arguidos Isabel Castro, ex-diretora operacional da TPNP,
Gabriela Escobar, ex-jurista daquela entidade turística, Manuela Couto, administradora da agência de
comunicação W Global Communication (antiga Mediana), e José Agostinho, da firma de Viseu Tomi
World. Melchior Moreira tinha sido reeleito a 04 de Junho de 2018 para o seu quinto e último mandato
na TPNP com 98,36% dos votos para um cargo que exercia desde 2008. A Lusa tentou ouvir José
I n á c i o  R i b e i r o ,  m a s  t a l  n ã o  f o i  p o s s í v e l  a t é  a o  m o m e n t o .  C C M
( A B C / A C G / A M F / A P M / D Y M C / F Y P / H F I / J D N / J F O / P F T / S V F / V C P ) / /  L I L  L u s a / f i m
 
20 de Novembro de 2019, às 15:34
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Éter. Vice-presidente 
do TPNP arguido 

PORTUGAL O vice-presidente do 
Turismo do Porto e Norte de Por-
tugal e antigo presidente da Câma-
ra de Felguciras, Inácio Ribeiro, 
é arguido no inquérito que inves-
tiga a criação das lojas interati-
vas nos municípios do Norte -
uma investigação que nasceu da 
Operação Éter e na qual são argui-
dos autarcas como os presiden-
tes de câmara dc Caminha, Ama-
res e Vila Verde. Em causa estão 
ajustes diretos a empresas deti-
das por José Agostinho. 
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TURISMO DO PORTO E NORTE 

Ex-presidente 
de Felgueirqs é 
arguido no Eter 
B  Inácio Ribeiro, ex-presi-
dente da Câmara de Felguei-
ras e atual vice-presidente 
da Turismo do Porto e Norte 
de Portugal (TPNP), é argui-
do no inquérito às lojas in-
terativas de turismo - sepa-
rado do processo da Opera-
ção Éter, que levou Melchior 
Moreira à prisão preventiva. 

_.'"* Há outros sete autarcas ar-
guidos na investigação sobre 
a imposição deempresas por 
parte da TPNP para a instala-
ção das lojas. No processo 
principal há 29 arguidos. • 
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Operação Éter: Antigo autarca de Felgueiras é arguido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2019

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f011db44

 
O vice-presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal, Inácio Ribeiro, é acusado em processo
sobre negócios suspeitos de três empresas com pelo menos 53 autarquias e o organismo.
 
O vice-presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Inácio Ribeiro (PSD), e ex-
presidente da Câmara de Felgueiras, é um dos arguidos no âmbito da investigação às Lojas Interativas
de turismo (LIT) da TPNP, confirmou à Lusa fonte ligada ao processo.
 
O atual vice-presidente da Comissão Executiva da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) foi
eleito para aquele cargo a 18 de janeiro deste ano para um mandato de cinco anos pela lista única
encabeçada por Luís Pedro Martins. José Inácio Ribeiro é também ex-presidente da Câmara Municipal
de Felgueiras, cargo que exerceu durante dois mandatos, entre 2009 e 2017, tendo a inauguração da
LIT daquele município ocorrido no seu executivo.
 
Para além de José Inácio Ribeiro, são arguidos já conhecidos no âmbito deste processo: Miguel Alves
(presidente da Câmara de Caminha), Manuel Moreira (presidente da Câmara de Amares), António
Vilela (presidente da Câmara de Vila Verde), Júlia Fernandes (vereadora em Vila Verde), Afonso
Barroso (vereador em Vieira do Minho), José Damião Melo (vice-presidente da Câmara de Tarouca) e
uma vereadora da Câmara de Mogadouro, segundo informações destas autarquias à Lusa.
 
No início de novembro, e questionado pela Lusa, o município de Felgueiras informou que ninguém foi
constituído arguido e que desconhecia se algum técnico foi ouvido no âmbito deste processo.
 
A investigação sobre a instalação de Lojas Interativas de Turismo (LIT) insere-se no âmbito da
Operação Éter, mas o Ministério Público (MP) decidiu abrir um inquérito autónomo exclusivamente
sobre aquela matéria.
 
Em causa a alegada "imposição", por parte da TPNP, das empresas responsáveis pela instalação das
lojas.
 
Três empresas ligadas a José Agostinho, arguido na Operação Éter, faturaram mais de 2,9 milhões de
euros com Lojas Interativas de Turismo em negócios com pelo menos 53 autarquias e a Turismo do
Porto e Norte de Portugal (TPNP).
 
No Alto Minho, cinco de oito municípios com lojas de turismo foram alvo de buscas da PJ, tendo os
presidentes das Câmaras de Caminha, Melgaço, Monção, Ponte de Lima e Vila Nova de Cerveira
confirmado a presença de inspetores nos seus municípios.
 
No distrito do Porto, as Câmaras de Gondomar, Maia, Vila Nova de Gaia, Santo Tirso, Penafiel e
Lousada confirmaram ter sido contactadas no âmbito das investigações às lojas de turismo feitas na
sequência da Operação Éter, sobre alegada corrupção na Turismo Porto e Norte de Portugal.
 
As câmaras de Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Celorico de Basto, Esposende, Vizela, no
distrito de Braga, também confirmaram que foram investigadas pela PJ no âmbito da Operação Éter,
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mas em todos os casos não há conhecimento da constituição de qualquer arguido.
 
A Câmara de Vila Real revelou ter sido ouvida no âmbito da Operação Éter, mas disse "desconhecer
em absoluto" se "alguém de Vila Real" foi constituído arguido. À semelhança de Vila Real, Mondim de
Basto revelou que membros da autarquia foram ouvidos no âmbito deste processo e também fonte do
município de Boticas contou terem sido pedidos "alguns elementos e documentos" sobre a instalação
da loja.
 
No distrito de Aveiro, Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e Castelo de Paiva indicaram ter sido
alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária (PJ) no âmbito da Operação Éter.
 
Os presidentes das câmaras de Bragança e Torre de Moncorvo confirmaram igualmente investigações
da PJ.
 
No âmbito da Operação Éter, o MP deduziu, a 25 de outubro, acusação contra 29 arguidos (21 pessoas
individuais e oito entidades coletivas), incluindo o ex-presidente da TPNP, Melchior Moreira, que se
encontra em prisão preventiva desde 18 de outubro de 2018.
 
No âmbito da Operação Éter foram ainda constituídos arguidos Isabel Castro, ex-diretora operacional
da TPNP, Gabriela Escobar, ex-jurista daquela entidade turística, Manuela Couto, administradora da
agência de comunicação W Global Communication (antiga Mediana), e José Agostinho, da firma de
Viseu Tomi World.
 
Melchior Moreira tinha sido reeleito a 04 de Junho de 2018 para o seu quinto e último mandato na
TPNP com 98,36% dos votos para um cargo que exercia desde 2008.
 
A Lusa tentou ouvir José Inácio Ribeiro, mas tal não foi possível até ao momento.
 
[Additional Text]:
Operação Éter: Antigo autarca de Felgueiras é arguido
 
Lusa
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