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A1 Um Algarve vivo todo o ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2019

Meio: Imagens de Marca Online

URL: https://www.imagensdemarca.pt/artigo/um-algarve-vivo-todo-o-ano/

 
O Turismo assumiu-se como um ativo estratégico para o desenvolvimento económico de Portugal e ao
longo dos últimos anos, os números não param de crescer.
 
Em 2018, voltou a bater-se um recorde: mais de 21 milhões de turistas visitaram Portugal e o Algarve
continua a ser um destino de eleição no país, quando se fala de sol e praia.
 
Mas aquele que é considerado o "segredo mais famoso da Europa" também sofre de sazonalidade e
está a apostar numa estratégia clara de diversificação de produtos para atrair também novas
tipologias de turistas e aumentar a atratividade do Algarve, todo o ano.
 
Não é por isso de estranhar que a emissão desta semana se foque na Cultura, no Cicloturismo e na
Gastronomia como eixos que o Turismo do Algarve está a trabalhar para colocar a região em
destaque, durante todo o ano.
 
Do Barlavento ao Sotavento são centenas o número de eventos do 365 Algarve que levam a cultura
aos residentes, mas que atraem também milhares de turistas. De peças de teatro, passando por
festivais que reavivam tradições esquecidas a festivais modernos que dão novas formas à luz, o cartaz
oferece uma nova dinâmica à região entre outubro e maio.
 
É também ao longo de todo o Algarve que as ciclovias ganham destaque na paisagem e que
pretendem atrair um turista apreciador do ar livre, de um estilo de vida saudável e que comunga com
a natureza.
 
O "produto" é cada vez mais importante para diversificar a oferta e conta também com um novo
aliado: a gastronomia. As Algarve Cooking Vacations querem atrair um turista ávido de conhecer
todos os segredos dos sabores algarvios e pretendem ocupar um lugar de relevo a nível de oferta de
um mercado turístico que está em crescimento.
 
Imagens de Marca
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Tendências & Tecnologia: A pedalar pelas rotas do sul

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f5736851-ed2f-45d7-8fc7-

bb8362a009e0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É sobre duas rodas que já se percorrem trilhos por toda a Europa, mas de onde quer que se parta é
certo que muitos caminhos passam pelo Algarve.
Comentários de João Fernandes, pres. Região Turismo Algarve; Pedro Pereira da Silva, administrador
Aldeia da Pedralva; Ricardo Rodrigues, sócio gerente BikeSul.

 
Repetições: SIC Notícias - Imagens de Marca , 2019-11-24 10:41
 SIC Notícias - Imagens de Marca , 2019-11-24 04:37
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Pessoas & Lugares: Todos os dias são dias de cultura

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=407b180d-8959-4245-8b21-

0c9a339c86d9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É uma região turística por excelência e continua a atrair cada vez mais visitantes, mas o Algarve não
se pode desenvolver apenas com sol, mar e praia. Para quebrar a sazonalidade e diversificar o tipo de
turista que chega ao sul, a estratégia passa por novos eixos como o cicloturismo, a gastronomia e a
cultura. Uma cultura que enriquece toda a região do Barlavento ao Sotavento, todos os dias do ano.
Comentários de Anabela Afonso, comissária 365 Algarve; Beau McClellan, artista/designer; Giacomo
Scalisi, codiretor artístico Lavrar o Mar.

 
Repetições: SIC Notícias - Imagens de Marca , 2019-11-24 10:36
 SIC Notícias - Imagens de Marca , 2019-11-24 04:32
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Estilo de Vida & Bem Estar: A que sabe o Algarve?

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a5157e1f-f335-41db-b8dd-

0e1a2b2a4839&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O tempo parece passar devagar em Loulée. Entre a calma aparente do centro, os sons dão mais ritmo
á zona do castelo. Refletem uma arte típica do Algarve que quase se perdeu. Hoje a produção de
cataplana, as tradicionais em cobre, ganha forma através dos poucos mestres caldeireiros algarvios. O
Algarve Cooking Vacations cria rotas turísticas com programas onde se aprende a cozinhar e produzir
vinho.
Comentários de Analide do Carmo, caldeireiro; Margarida Vargues, chef; João Amaro, pres. Direção
Tertúlia Algarvia; Mário Santos, sócio-gerente Quinta da Tôr.

 
Repetições: SIC Notícias - Imagens de Marca , 2019-11-24 10:45
 SIC Notícias - Imagens de Marca , 2019-11-24 04:41
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Projeto com três hotéis no Alvor foi revisto
O loteamento da UP3 em Portimão onde participa Pais do Amaral submete novo estudo de impacte ambiental
Foi apresentado esta sema-
na à CCDR-Algarve um novo 
estudo de impacte ambiental 
para o projeto turístico com 
três hotéis de cinco estrelas no 
Alvor, após ter sido chumbado 
em junho um primeiro estudo 
submetido à mesma entidade.

O projeto em causa é o do lo-
teamento da UP3 em Portimão, 
localizado na ponta de João de 
Arens junto às praias do Vau 
e do Alemão, promovido por 
três grupos: a Top Building, à 
qual está ligado o empresário 
Pais do Amaral, a espanhola 
Astronow e a Areia Feliz em 
parceria com a Estoril Investe.

Terrenos junto à falésia 
cedidos ao domínio público

O segundo estudo de impacte 
ambiental já traz diversas al-
terações ao projeto inicial, em 
particular na redução da volu-
metria, áreas de construção ou 
de impermeabilização. O total 
de quartos dos três hotéis pre-
vistos passou de 411 para 353, a 
área de construção foi reduzida 
de 11,5 mil para 8,2 mil metros 
quadrados, e a altura exterior 
baixou de 15 para 12 metros.

Um dos aspetos mais contes-
tados do projeto era o impacto 
que ia gerar sobre a vista de 
praia — o que gerou um movi-
mento contra a perda da “úl-
tima janela para o mar”. Mas 
segundo os promotores, os três 
hotéis vão ficar mais recuados 

da costa que outros edifícios já 
existentes (à distância de 230, 
340 e 450 metros do fim da 
falésia, respetivamente). 

“Vamos entregar à cedência 
da câmara uma zona junto à 
falésia com cerca de 92,5 mil 
metros quadrados, o equivalen-
te de mais de nove estádios de 
futebol. Apesar de serem terre-
nos privados, passarão para o 
domínio público”, adianta João 
Jacinto, um dos promotores  

do projeto turístico no Alvor. 
E frisa que assim continuarão 
a ser de uso público os atuais 
caminhos junto à falésia usados 
pela população para passeios.

“Estes caminhos estão desor-
denados, e podem ser perigosos 
quando chove”, adverte João 
Jacinto, avançando a intenção 
de “reutilizar esta água para 
rega dos jardins, segurando-a 
em pequenos lagos que ficam 
integrados na paisagem”. No 

novo estudo ambiental ficou o 
objetivo de criar um caminho 
organizado e com sinalética, 
substituindo os atuais.

Outro aspeto que levou ao 
anterior chumbo ambiental do 
projeto eram os efeitos na lina-
ria algarviana, um arbusto que 
é uma planta protegida da zona 
do barlavento. “Ficou claro por 
estudos que realizámos que na 
zona onde os hotéis vão nascer 
não há linaria”, garante o pro-

motor. “Não vamos tocar na 
linaria, na fase de construção 
ou da exploração, e vamos con-
tratar uma entidade externa 
para fazer avaliações regulares 
destes impactes.”

Os promotores esperam ob-
ter com estas alterações a De-
claração de Impacte Ambiental 
necessária ao projeto, cujo Pla-
no de Urbanização foi aprovado 
em 2008, e para o qual já foram 
contactadas marcas internaci-

onais. Segundo João Jacinto, 
tem havido “muita desinforma-
ção” sobre este projeto, que se 
propõe ser “uma referência em  
ecoturismo e sustentabilidade” 
para o Algarve. “A ideia antiga 
de fazer hotéis em torres já não 
existe, hoje o turista de cinco 
estrelas quer a experiência de 
estar em territórios cuidados”, 
conclui.

Conceição Antunes
cantunes@expresso.impresa.pt

Antevisão dos três hotéis do projeto turístico em João de Arens, assinalados na imagem ainda sem a arquitetura final 

FO
T

O
 D

.R
.

O QUE SE ALTEROU

 ^ O total de quartos dos três 
hotéis, que no plano inicial era 
411, passa a 353

 ^ Altura máxima baixou de 15  
para 12 metros, ficando cada 
hotel com dois andares, não se 
vendo construção pelo mar

 ^ Área de construção reduziu-
se em 4 mil m2, passando de 
2,5% para 1,8% dos 46 hectares 
do plano de urbanização

 ^ Será criado junto à falésia 
um caminho organizado e com 
sinalética para uso público

 ^ Garantir que os hotéis 
nascem em zonas onde não há 
a planta linaria algarviana
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Turismo residencial A Associação Portuguesa  
de Resorts fez as contas do investimento previsto no sector 

Portugal alvo  
de investimento  
de €1200 milhões  
em resorts

Texto Helder C. Martins 
Foto Tiago Miranda

O
s resorts nacionais 
vão investir cerca 
de €1200 milhões 
nos próximo cinco 
anos, disse ao Ex-
presso Rui Meneses 
Ferreira que, desde 
agosto, é o novo pre-
sidente da Associa-

ção Portuguesa de Resorts. 
“São projetos que se dividem em 

unidades de turismo residencial, que 
têm consolidação por via de hotéis e 
outras infraestruturas”, acrescentou.

O volume de investimento previsto 
resulta de um apanhado feito pela 
APR junto das suas duas dezenas 
de associados que possuem mais de 
30 resorts em Portugal. “Não estão 
incluídos novos resorts. Trata-se de 
expansão, melhoramento, requali-
ficação e desenvolvimento, porque 
muitas unidades estão ainda numa 
fase embrionária”, acrescentou Pedro 
Fontainhas, diretor executivo da APR. 

“O maior volume de investimento 
previsto está no Algarve, que repre-
senta 70% do total. Seguem-se a cos-
ta alentejana e a região de Lisboa, 
que repartem, de forma equitativa os 
30% restantes”, explica Rui Meneses 
Ferreira.

O Ombria Resort, no interior do 
concelho de Loulé, o Palmares Oce-
an Living & Golf, na Meia Praia 
(Lagos), e novos desenvolvimentos 
dentro do perímetro de Vilamou-
ra e de Vale do Lobo são algumas 
das unidades que deverão entrar em 
funcionamento no Algarve em 2020-
2021. O Sonae Troia Resort e o novo 
desenvolvimento do Belas Clube de 
Campo levado a cabo pela Alrisa, 
imobiliária do grupo Alves Ribei-
ro, são outros exemplos da carteira 
de investimentos prevista. O Grupo 
Pestana, Vilalara Pine Cliffs, Shera-
ton Cascais, Herdade da Comporta e 

o artigo 50 (29 de março de 2017) — 
teve um reflexo limitado no mercado 
português. “O ‘Brexit’ será muito mais 
suave do que antecipámos. E Portugal 
pode ser uma oportunidade de refúgio 
para investimentos em euros”, diz 
Meneses Ferreira. “O principal fator 
de preocupação é a evolução da libra. 
Se cair muito, pode ser problemático”, 
acrescenta Pedro Fontainhas.

“Como há um conjunto importante 
de projetos a sair do papel nos pró-
ximos dois a três anos, é natural que 
exista um aumento significativo da 
procura. Prevemos que o nível de tran-
sações acompanhe o nível de inves-
timento”, explica Meneses Ferreira.

Os compradores estão cada vez 
mais exigentes. Procuram, além de 
uma arquitetura diferenciada, todo 
um conjunto de serviços, lazer e de 
acessibilidades. Não existe uma tipo-
logia padrão de residências que seja 
a mais procurada. “Muito do turismo 
residencial hoje é feito numa lógica de 
utilização parcial. Por isso, a tipologia 
tem que enquadrar-se numa lógica de 
ocupação hoteleira. Usa-se o imóvel e 
rentabiliza-se o investimento no resto 
do ano”, explica Meneses Ferreira. O 
presidente da APR salienta que mui-
tos resorts estão associados a uma 
componente hoteleira de marca in-
ternacional que permite alavancar o 
investimento no turismo residencial. 
“Pode não ser um hotel no sentido 
clássico, mas branded residences — 
residências com marca — que todas as 
grandes cadeias hoteleiras possuem.” 

Apesar da concorrência internacio-
nal, Pedro Fontainhas destaca que as 
unidades portuguesas ganham em 
muitos itens em relação a congéneres 
estrangeiras. Refere um estudo inde-
pendente feito pela Savills em 2018 
em nove países que atribui o primeiro 
lugar a Portugal, com 63,4 pontos. 
Seguem-se Chipre (62,3), Espanha 
(57) e Turquia (56,4), sendo o melhor 
desempenho de Portugal registado 
nas categorias “Regime Fiscal e In-
centivos” — especialmente no critério 

Custos de Aquisição de Propriedade, 
“Governança Mundial” — que inclui 
critérios como Estabilidade Política, 
Qualidade Regulatória, ou Controlo 
da Corrupção, e “Facilidade de Negó-
cios” — com uma taxa de desemprego 
inferior à média dos países analisados.

Vistos gold e Fisco

A questão de alterações na fiscalidade 
e nos chamados vistos gold, nome pelo 
qual é conhecido a Autorização de 
Residência para Atividade de Investi-
mento, é pacífica para os responsáveis 
da APR. Porém, não deixam de expres-
sar algumas interrogações quanto às 
críticas que se levantam e quanto ao 
facto de estar em estudo a limitação 
do investimento dos vistos gold para 
fora dos grandes centros urbanos. Esta 
medida permitiu a entrada de cerca de 
€4.900 milhões em Portugal, 90% dos 
quais em aquisição de imobiliário. 

“Por cada mil imóveis vendidos em 
2018, só sete é que são atribuíveis a 
vistos gold, e representam 3% do va-
lor total”, diz Meneses Ferreira. Os 
responsáveis da APR lembram que, 
segundo o INE, no ano passado re-
alizaram-se 178.691 transações de 
imóveis num valor total de €24,1 mil 
milhões. No mesmo ano, foram atri-
buídos 1332 vistos para investimento 
imobiliário num total de €762,4 mi-
lhões. Ou seja, com um investimen-
to médio de €572 mil por cada visto 
concedido, 0,007% das transações a 

nível nacional corresponderam a 3% 
do valor transacionado.“É uma fatia 
demasiado pequena. Dizer a este tipo 
de investidores que deixam de poder 
investir nas cidades e só podem fazer 
no campo, pode ser um tiro no pé”, 
acrescenta Fontainhas.

O diretor executivo da APR cita um 
estudo feito pela associação e pela PwC 
que conclui que cada novo residente 
que realize investimento direto de, por 
exemplo, €500 mil numa moradia, gas-
ta um total de €1,6 milhões, só no pri-
meiro ano. Para o Estado vão €44.700 
só em impostos diretos e são criados 
2,12 empregos na construção e 2,03 na 
exploração e manutenção dos imóveis.

Quanto ao regime fiscal para residen-
tes não-habituais (RNH), em vigor desde 
2009, Fontainhas lembra que o Estado 
arrecadou €133,9 milhões de coleta lí-
quida de IRS em 2016 e 2017. Para grupo 
de trabalho das Finanças, terão deixado 
de entrar €870,7 milhões devido aos 
benefícios atribuídos. O RNH abran-
ge pessoas que não tenham residência 
fiscal há mais de cinco anos e aplica-se 
inclusivamente a portugueses, ora se as 
supostas perdas de imposto originarem 
a sua extinção, deixavam de entrar um 
único euro nos cofres do Estado. “A 
instalação de um novo residente tem um 
efeito multiplicador mais vasto do que 
a coleta de impostos diretos”, salienta. 
Dos cerca de 29 mil beneficiários deste 
regime, 73% têm profissões de elevado 
valor acrescentado.

hmartins@expresso.impresa.pt

Praia D’El Rey são alguns dos outros 
associados.

Para os dois responsáveis da associa-
ção, Portugal está na moda e “a nossa 
expectativa é que o turismo residen-
cial vai continuar a crescer em Por-
tugal”. Além das razões tradicionais, 
as infraestruturas são também muito 
relevantes. “Portugal é muito compe-
titivo tanto a nível rodoviário, como 
de telecomunicações e em alguns ser-
viços públicos como a saúde, onde em 
2018 éramos o 12º a nível mundial”, 
destaca Pedro Fontainhas.

‘Brexit’ e domínio britânico

O Reino Unido continua a ser o mer-
cado mais importante para o turismo 
residencial. “Depende das zonas, mas 
no eixo Albufeira-Loulé representa 
mais de 50% dos compradores. O mer-
cado sueco também tem crescido nos 
últimos anos, em particular na zona 
de Lagos, onde começam a destronar 
os britânicos. Já na costa alentejana 
serão os franceses que começam a 
substituir os britânicos”, diz Rui Me-
neses Ferreira.

“Algumas zonas do país começam 
também a ter compradores espanhóis, 
mas queremos desenvolver esse mer-
cado ‘natural’, pois ainda não tem a 
expressividade que gostaríamos”, 
acrescenta.

O processo de saída do Reino Unido 
da União Europeia, anunciado em 
junho de 2016, apesar de ter gerado al-
guma ressaca no mercado de turismo 
residencial — sobretudo no momento 
pós-referendo e quando foi acionado 

PREVÊ-SE QUE O NÍVEL 
DE TRANSAÇÕES 
ACOMPANHE  
O DO INVESTIMENTO
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bpiexpressoimobiliario.pt

NÚMEROS

650
milhões de euros é o volume  
de negócios gerado pelos cerca  
de 30 resorts representados na APR

60
mil é o número de camas sob  
gestão dos associados da APR

4500
trabalhadores permanentes  
no conjunto de unidades  
de turismo residencial

7,6
milhões de euros foi o mais alto 
preço por moradia registado  
no eixo Albufeira-Loulé  
no primeiro semestre de 2019

O presidente da Associação 
Portuguesa de Resorts,  

Rui Meneses Ferreira (à esq.),  
e o diretor executivo, 

Pedro Fontainhas
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E C O N O M I A
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OPINIÃO PESSOAS

A TAP  
tem 
futuro?
LUÍS MARQUES E11

A inglória 
luta  
da saúde 
pública
 
RICARDO REIS E5

O truque de Centeno  
nos salários da Função Pública
FRANCISCO LOUÇÃ E5

É 
um dos temas 
do momento: o 
englobamento dos juros e 
das rendas no rendimento 
pessoal e familiar para 
efeitos de apuramento 

de IRS. Ocupar-me-ei, hoje e aqui, 
apenas dos juros.

Estou consciente de que a 
Constituição aponta no sentido 
do englobamento de todos os 
rendimentos, juros incluídos, para 
afeitos de apuramento de IRS. Por 
alguma razão não foi cumprida, 
nesta como noutras determinações, 
nos 43 anos e meio que leva de vida. 
Pergunto-me porquê pretender 
cumpri-la justamente agora, neste 
preciso ponto.

Portugal tem como um dos seus 
maiores problemas coletivos a falta 
de poupança — isto julgo eu, não 
sabendo se quem nos representa no 
Parlamento é da mesma opinião. 
O juro resulta, nas suas expressões 
mais simples (depósitos bancários, 
obrigações públicas e privadas de 
risco o mais baixo possível), das 
aplicações mais singelas que se 
oferecem a quem poupa. É hoje 
em todas estas aplicações negativo 
ou praticamente nulo, razão a que 
se atribui, entre outras, a queda da 
poupança.

Estou consciente também de 
que há aplicações financeiras que 
oferecem o que a opinião pública 
considera um juro mais elevado. 
Em rigor, não se trata de um juro, 
mas da soma de um juro e de um 
prémio de risco, conduzindo-nos a 
implicações que não gostaria de ver 
para aqui chamadas.

Englobar os juros, hoje, para os 
tributar mais pesadamente em IRS? 
Fará algum sentido? Se for para 
passar a incluir na minha conta de 
IRS os juros negativos que suporto 
em alguns dos instrumentos 
financeiros que detenho, ficarei 
muito grato...

O 
Englobamento 

Se for para passar a incluir 
no IRS os juros negativos 
que suporto em alguns dos 
instrumentos financeiros, 
ficarei muito grato

Pela 5ª vez consecutiva 
Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.

      Melhor Private Bank 
em Portugal 2020

> João Vargas  
é o novo líder  
da Associação  
de Empresas 
de Bebidas 
Espirituosas 
E36

> Dicas Quatro passos 
para uma carreira 
internacional E36

€1200 MILHÕES EM 
RESORTS O maior 
volume daquele 
investimento (70% 
do total) irá para 
o Algarve e será 
realizado ao longo 
dos próximos cinco 
anos E22

Maioria dos 
estudantes 
não declara 
as rendas  
no IRS E6

Novo 
Banco: já há 
oposição a 
antecipação 
de capital E11

Contas  
da Web 
Summit 
continuam 
por revelar
Governo não revela 
gastos totais com o 
evento. Conhecem-se 
apenas os €11 milhões 
anuais e os €4,7 milhões 
adicionais pagos este 
ano por Lisboa

Custos dispersos com segu-
rança, limpeza e gestão de 
resíduos não estão contabili-
zados. Opacidade nas contas 
estende-se ainda às receitas, 
custos e impostos que Paddy 
Cosgrave tem com a cimeira 
em Portugal. Negociações 
para a expansão da FIL fo-
ram reabertas e estão a ser 
lideradas pelo ministro da 
Economia. E14

> Estatísticas dos automóveis por concelho revelam discrepâncias face ao rendimento  
> Há 56 municípios onde marcas de luxo e premium são mais de 20% do total E8

Dados dos carros dos 
portugueses levantam 
suspeitas de fuga ao Fisco
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Eric Maskin Nobel da Economia em 2007

“Precisamos  
de mais Draghis” E12

Brad Smith Presidente da Microsoft

“A internet tornou-se 
um tsunami que  
nos engoliu a todos” E10
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GASTOS DOS TURISTAS. 
EM ALOJAMENTO 
EM MIL MILHÕES DE EUROS 

2014 1 6 

2015 1,8 

2016 2,1 

2017 2,5 

2018 3 

t 

DORMIDAS 
POR REGIÃO 

Norte 
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e nos Açores (14%). A subida foi 
menos acentuada, mas ainda as-
sim expressiva, no Algarve 
(9,4%) e na Madeira (5,5' 

A maior a t ratividade de Portu-
gal enquanto destino turístico 
ajuda a explicar o crescimento 
das receitas ao nível cio aloja-
mento e essa realidade, segundo 
c) estudo cia Deloitte, faz também 
com que a hotelaria esteja em 
alta. [)e um inquérito feito a in-
vestidores deste setor, os autores 
do estudo concluem que cerca de 
metade dos participantes "assu -
me que o mercado se encontra no 
pico de investimento e que, até 
2020, as cidades de Lisboa e Por 
to vão continuar a ser as mais 
atrativas para o investimento 
hoteleiro". 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA Fe100 EM PAPEL 

I 

TURISMO 

Centro 
Só em Lisboa os hotéis faturaram, durante o ano passado, 996 milhões de euros com os turistas que visitaram a capital, mostra o 'Atlas da Hotelaria' 

JOÃO MALTEZ 

S turistas gastaram em 
Portugal ao longo de todo 
o ano passado cerca de 

três mil milhões de euros em lio • 
féis e unidades de alojamento, 
mais meio milhão do que no ano 
anterior. Trata-sede a uma subi-
da de 20% face a 2017 e dá segui 
mento ao ores -
cimento do se-
tor nos últimos 
cinco anos (ver 
gráfico). 

Os dados referidos são revela-
dos no 'Atlas cia 1 lotelaria 2019' 
cia consultora Deloit te, em que é 
feito o balanço ao comporta 
mento do setor no ano transato. 
De acordo com este estudo, o 
destino turístico que mais amei - 
lhou em 2018 com os gastos dos 
visitai] tes em alojamento foi are-

  

gião de Lisboa, em que o setor 
hoteleiro faturou cerca de 996 
milhões de euros, quase mil terço 
do valor nacional. A subida foi de 
18' face aos 812 milhões de eu-

 

ros cio ano anterior. 
O maior crescimento percen-

tual em receitas foi, contudo, rc - 
gistado no Alentejo. Dos 69,4 mi - 

filões de euros 
em 2017, a re-
gião passou 
para os 105 mi 
1 h ões no ano 

passado. O volume de negócios 
dos hotéis alentejanos cresceu, 
assim, 34"/,.. 

Importa referir que todas as re-
giõesclo País assistiram a uma su 
bida das receitas com o aloja - 
mento& turistas, sendo este au -
mento na ordem dos dois dígitos 
no Norte (28'1.) no Centro (19%) 

Há 144 mil quartos 
para alojamento 
turístico no País 

O número total de quar-
tos para alojamento turís-
tico totalizava, no final de 
2018, as 144 mil unidades, 
um aumento de 12% com-
parativamente ao ano an-
terior, segundo 'Atlas cia 
1-lotelaria de 2019' da con-
sultora Deloitte. Esta ten-
dência é acompanhada 
por um crescimento do 
número de empreendi-
mentos turísticos, que no 
ano passado superou, pela 
primeira vez, as duas mil 
unidades. o 

Lisboa 

Alentejo 

Madeira 

f  3 Í Algarve 

L 
122]  Fonte Mas da Hoteiaris da consultora Delollte 

r. 

• 

- 

Região algarvia destacou-se 

Algarve com vinte 
milhões de dormidas 
13 O Algarve destaca-se entre 
os destinos mais atrativos, ten-
do em conta o número de dor-
midas em hotéis e outras uni-
dades de alojamento. Em 2018, 
o número atingiu 20,2 mi-
lhões, mais três milhões (ou 
6%) no total das dormidas face 
a 2017. Dados que se traduzi-
ram também num aumento 
das receitas, de 761,8 milhões 
em 2017 para 840,8 milhões em 
2018, ou seja, mais 9,4'x,.: 

Turistas gastaram mais 
meio milhão em hotéis 
ALOJAMENTO C5  Montante arrecadado com as dormidas em unidades hoteleiras subiu num ano 20 <>/o 
para três mil milhões de euros REGIÕES Maior crescimento das receitas (+34%) ocorreu no Alentejo 

SETOR HOTEL 
LISBOA UMA F 
DE 996 MILHÕ 

FIRO  TEVE EM 
ATURAÇÃO 
ES DE EUROS 
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É “inconcebível” não haver 
políticas coordenadas de turismo 

A declaração inicial de Xoân Mao 

estabelece rapidamente um ponto 

de partida para a conversa: “Turis-

mo sim, mas não qualquer turismo”, 

a rmou o secretário-geral da asso-

ciação luso-galaica de municípios 

Eixo Atlântico. Quando a quantidade 

ganha o braço-de-ferro com a quali-

dade, avisa, está a cometer-se “um 

erro” e o turismo maciço pode ser 

“um cancro” para as cidades. Foi 

para compreender o fenómeno da 

economia colaborativa no turismo e 

fazer uma fotogra a das geogra as 

que integram o eixo que a associação 

encomendou a quatro investigado-

res, portugueses e galegos, um estu-

do. Impacto do turismo na morfologia 

urbana dos municípios do Eixo Atlân-

tico, apresentado ontem na Câmara 

de Matosinhos, explana “medidas 

preventivas e correctivas” para dar 

resposta àquilo que para uns é já um 

problema e para outros pode vir a 

ser. 

Dentro do Eixo Atlântico, identi-

caram os autores, há duas linhas 

de análise quando se fala em aloja-

mento local (ou vivendas de uso 

turístico (VUT), no caso de Espanha. 

Uma é a adoptada para o Porto e 

Santiago de Compostela, onde o 

turismo atingiu já consideráveis 

dimensões, a outra é a necessária 

para as restantes 32 cidades, onde 

ainda não há signi cativas conse-

quências negativas do sector (e 

onde se podem potenciar as positi-

vas). Os cenários português e espa-

nhol são diferentes, pela legislação 

que enquadra o sector e diferentes 

competências dadas aos municí-

pios, mas na hora de desenhar polí-

ticas pode haver encontros. 

As autarquias, acredita a investi-

gadora Carmen Pardo, têm as mãos 

atadas em algumas matérias, mas no 

essencial têm margem de manobra. 

E devem usá-la mais. Entre as várias 

recomendações, produzidas ao lon-

go de um ano, os investigadores pro-

põem a criação de um regulamento 

para o AL e VUT em todas as autar-

quias, a realização de um plano espe-

cial de ordenamento destas ofertas 

Estudo faz fotogra a de 34 cidades do Norte de Portugal e Galiza e propõe medidas preventivas e 
correctivas. Turismo maciço pode ser “um cancro”, avisa secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoân Mao

está a acontecer (ou já aconteceu 

noutras geogra as), para ajudar a 

fazer caminho para um “turismo 

sustentável e responsável”. 

Criar um registo municipal de alo-

jamentos turísticos que incluam AL 

e VUT, cobrar uma taxa turística, 

controlar a posse de licença de acti-

vidade, fazer inspecções periódicas 

municipais ou conceber um número 

de telefone ou web anónima que per-

mita denunciar incumprimentos são 

outras propostas feitas. Alguns muni-

cípios já deram esses passos. Mas os 

desa os são constantes. 

Neste momento, em Santiago de 

Compostela, com a chegada prevista 

de dez milhões de visitantes em 2021, 

ano de Xacobeu, a cidade está a 

transformar-se num “parque temá-

PAULO PIMENTA

Norte de Portugal e Galiza vão superar os 30 mil quartos no final deste ano

tico”. Há gente a adaptar casas para 

VUT, fazendo diminuir a oferta de 

habitação, e os estudantes debatem-

se já com um problema de alojamen-

to. Até ao nal do ano, as 34 cidades 

do eixo vão superar os 30 mil quar-

tos. 

Em Matosinhos, considerou o 

vice-presidente Fernando Rocha, 

ainda não existe um problema ins-

talado e procura aprender-se com 

“os erros dos outros”. Falando do 

“bom senso” como medida primor-

dial, defendeu que “a fúria do turis-

mo não pode servir para descarac-

terizar as cidades”, mesmo que seja 

uma tentação apostar nessa “gali-

nha dos ovos de ouro”.

Eixo Atlântico
Mariana Correia Pinto

mariana.pinto@publico.pt

turísticas e a inclusão dos impactos 

da actividade nos planos de mobili-

dade das cidades. 

Para Xoân Mao, é “inconcebível” 

que não haja coordenação das polí-

ticas entre as diferentes cidades do 

Eixo Atlântico. “O que falha numa 

cidade vai falhar nas demais”, argu-

menta, pedindo aos autarcas para 

fazerem “política cidadã e não par-

tidária”. 

As cidades de hoje, lamenta, são 

arrastadas para lógicas que gerem 

empresas low cost como a Ryanair. 

E isso é “perigosíssimo” porque 

estas não desenham modelos turís-

ticos criadores de urbes equilibra-

das. “Vivemos na ditadura das esta-

tísticas — e não se fala de qualidade 

quando se fala de estatística”, a r-

mou, dizendo que não lhe interessa, 

por exemplo, saber quantos milhões 

de passageiros passam pelo Aero-

porto Sá Carneiro, no Porto, mas 

antes se as ligações aeroportuárias 

ajudam a desenhar “sistemas de 

turismo” que levem o visitante a 

permanecer. E a dar corpo a um slo-

gan ensaiado há uns anos no Eixo 

Atlântico: “Dois países, um desti-

no.” 

Carmen Pardo recorda ser recente 

a visão do turismo como “algo mau” 

– por descaracterizar, fazer desapa-

recer o comércio tradicional, expul-

sar moradores, diminuir a oferta 

habitacional ou alterar a morfologia 

das cidades. O estudo, sublinha, 

“não é uma crítica à economia cola-

borativa”, mas uma fotogra a do que 

Página 10
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DISCURSODIRETO 

Elidérico Viegas: Pres. da Ass. dos Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos do Algarve 

"ESTE FIM DE ANO VAI SER 
COMO O DO ANO PASSADO" 
El CM - Como acha fi 
que vai ser o fim de 
ano no Algarve? 
ElidéricO Viegas - 
Acho que vai ser 
mais ou menos 
idêntico ao do ano 
passado, atraindo 
sobretudo turistas nacionais. 
Mas como não coincide nem 
com um fim de semana nem 
com uma ponte, é possível 
que venha menos gente ou 
que as pessoas façam esta-
dias mais curtas ou direcio-
nadas só para o Réveillon. 
- Além dos turistas nacio-
nais, que estrangeiros pas-

  

7, sam cá o fim de ano? 5, 

- Não há urna gran-
de procura nesse 
sentido, não há essa 
tradição. Mas nessa 
altura contamos ter 
cá, como é habitual, 

  além dos portugue-
ses, britânicos, alemães, ho-
landeses e irlandeseS. 

Esses turistas aderem às 
festas de rua? 
- Nem por isso. Essas festas 
são mais para os residentes e 
nacionais. Os estrangeiros, 
na sua maioria, preferem fi-
car nos hotéis onde estão 
alojados. •A.P. 
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Basílicas 

Sarda Luzia 
(Viana do Castelo) 

Bom Jesus 
da Monte (Braga) 

Congregados  (Braga) 

Nassa Senhora 
do Samarra  (Braga) 

Sé Catedral de Santa 
Maria de Braga  (Braga) 

São Bento 
da Porta 
Aberta 
(Terras de Muro) 

VIANA  

00 CASTELO 

 BRAGA 

Santo 
Crista 
cie Outeiro 
(Bragança) 

BRAGANÇA 

Sagrado Coração 
de Jesus  (Póvoa de Varzim) 

 

/ PORTO 

São 
Torcato 

(Guimarães) 

São Pedro . 

(Guimarães) 

Nossa Senhora 
do Rosário (Fátima) 

   

   

Santissima 
Trindade  (Fátima) 

    

     

Santa Quitaria 
da Meca  (Alenguer) 

Nossa Senhora 
e Santo António 
(Mafra) 

SANTARÉM 

LI$40A 

ÉVORA 

Nossa Senhora 
doa Mártires  (Lis)oa)  

Sagra40 Oração 
de Jesus da Estrela  — 

(Lisboa) 
Sá Catedral 
de  Nossa 
Senhora 
da Assunção 
(Évora) 

Basilica Real 
(Castro Verde) 

INFOGRAFIA „IN 

 

 

Proposta de elevação do 
templo de São Torcato partiu 

do arcebispo de Braga 
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Qual a diferença en-
tre uma basílica e 
uma igreja? 
Ao contrário de uma 
igreja, que é o local 
onde o pároco exerce 
influência sobre uma 
paróquia, uma basílica é 
um templo com estru-
tura para receber o 
Papa. Deve ser impo-
nente e ter riqueza his-
tórica junto da sua co-
munidade. 

• • 

Braga é o distrito 
com mais basílicas 
em Portugal 
Elevação do santuário de São Torcato premeia devoção e riqueza de 
tradições. Só Lisboa, com quatro, se aproxima das sete da região bracarense 

O que ganha um 
templo com essa 
elevação? 
Além do reconhecimen-
to e dividendos turísti-
cos, a elevação a basílica 
faz com que o santuário 
passe a gozar de certos 
privilégios na Igreja Ca-
tólica. Além de poder 
receber o Papa, também 
deixa de estar submeti-
da à jurisdição eclesiás-
tica local, o que lhe con-
fere um estatuto inter-
nacional. 

a 

Delfim Machado 
locais@jn.pt 

RELIGIÃO  Bom Jesus, Sé, 
Congregados, Sameiro, São 
Bento, São Pedro e agora São 
Torcato. O distrito de Braga 
reforçou o estatuto de re-
gião com mais basílicas de 
Portugal com a recente no-
tícia da elevação do santuá-
rio de São Torcato, em Gui-
marães, a basílica. 

A distinção do Papa Fran-
cisco só vai ser consumada a 
27 de fevereiro, mas o anún-
cio já foi feito, premiando a 
riqueza das tradições daque-
le templo e as centenas de 
milhares de fiéis que ali 
acorrem todos os anos. 

De todas as basílicas, a Sé 
de Braga é a mais antiga e 
importante na hierarquia 
da Igreja Católica. É consi-
derada a Sacrossanta Basíli-
ca Primacial da Península 
Ibérica, por ser sede do bis-
pado mais antigo de Portu-
gal e Espanha, motivo pelo 
qual o arcebispo de Braga, D. 
Jorge Ortiga, também é de-
signado de primaz das Espa-
nhas, ou simplesmente ar-

  

cebispo primaz de Braga. O 
arcebispo considera que a 
elevação do santuário de 
São Torcato a basílica é "um 
estímulo e uma responsabi-
lização" para tomar o espa-
ço "acolhedor e fraterno", 
de espiritualidade, onde "é 
possível um encontro com 
Cristo mediante a oração, a 
eucaristia e a reconciliação". 
Só o distrito de Lisboa se 
aproxima do de Braga e, 
com a elevação de São Tor-
cato a basílica, a capital fica 
mais longe. 

CORPO DO SANTO 

Na parte de trás do altar da 
basílica de São Torcato, jaz 
incólume o corpo de Torca-
to Félix, o santo. Foi arcebis-
po de Braga, mas também 
do Porto e Dume. Padroeiro 
das dores e doenças da cabe-
ça, é visitado por milhares 
de fiéis que fazem questão 
de beber da água da fonte 
que, diz a lenda, brotou no 
local onde foi encontrado 
morto depois de ferido pelo 
golpe da espada de um gene-
ral muçulmano, no ano de 
734. • 

Quem faz e quem 
aprova a candidatura? 
Cabe apenas ao Papa 
aprovar a elevação de 
uma catedral ou santuá-
rio a basílica e a candi-
datura é feita pelo re-
presentante da Igreja 
nesse local. No caso de 
São Torcato, foi uma 
missiva do arcebispo 
primaz de Braga, D. Jor-
ge Ortiga, que solicitou 

•e alcançou a distinção. 

4 

Quando é elevada a 
igreja de São Torcato 
a basílica? 
A cerimónia de elevação 
do santuário de São Tor-
cato a basílica será no 
dia 27 de fevereiro de 
2020, coincidindo com 
o Dia de São Torcato. 

11111 mu 11111 

CURIOSIDADES 

= 

Iii 
,:))) g 

milhares de fiéis 
Segundo carta enviada 
ao Vaticano por D. Jorge 
Ortiga, há "mais de 750 
mil peregrinos e fieis" 
que iumam ao -.antuarío 
de Sao forcato, •ir Gui-
maraes, anitalmente, em 
bu,sca de '>Ditic,ao para 
problema; na cabeça. 

(Q) 

basílicas 
Em Portugal, ha 18 basi• 
ficas católicas. Braga, 
Lisboa e Santatém sio 
os dbilitos que têm 
mais dique uma. A uni 
ca de uma aldeia é a do 
Santo Cristo de Outeiro, 
em Bragança. 
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Lei que protege 
animais de circo 
ficou na gaveta 
Governo deixou ultrapassar prazo 
para regulamentar entrega de espécies 

Entidade que efetuará apreensões está 
por criar. Bichos ficam em risco Pagmas4e 5 

zt. 

Taça de1 

 

Vinícius salva. Benfiea em Vizela (2-1) R. 

 

- +é 

Jesus no cé 
Gabigol marca dois e vira final 
da Libertadores. Treinador dedica 
vitória ao povo po êSP.44e46 
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LUTO SEM FIM Zombies dos 
telemóveis 
obrigam 
cidades 
a mudar 

 

 

Jornal de Notícias 

Relatos de vicias suspensas 
por homicídios de familiares que 

a Justies tarda em resolver 

        

Porto 
Solidariedade 
triplica receita 
da Cervejaria 
Galiza P.20 e21 

Religião 
Braga 
é o distrito 
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Nova estrela Michelin no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=25f72f3e-574b-415a-ab62-

b534bb21cc10&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve ganhou uma nova estrela Michelin. O restaurante Vistas em Vila Nova de Cacela está pela
primeira vez no prestigiado guia. A região passa agora a ter 7 restaurantes dignos dos chamados
Óscares da gastronomia.
Comentários de Rui Silvestre, chef no restaurantes Vistas.

 
Repetições: TVI - Jornal da Uma , 2019-11-24 13:34
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Diferenciação 
sustenta 
agências 
de viagem 

Apesar da concorrência 
do online, as agências 
tradicionais estão 
a crescer, adaptando-se 
à nova realidade. 

Longe vão os tempos em que para 
marcar uma viagem as pessoas ti-
nham de ir a um agência de via-
gem. Com o apogeu da intemet é 
cada vez mais simples fazer uma 
reserva online. O negócio das agên-
cias de viagem aprendeu, contudo, 
a conviver com essa realidade. "Há 
dois anos, fizemos um estudo mi-
nucioso do setor que mostra que 
este cresceu, de 2012 a 2017, a ta-
xas superiores à da economia por-
tuguesa e do turismo", diz Pedro 
Costa Ferreira, presidente da Asso-
ciação Portuguesa das Agências de 
Viagens e Turismo (APAVT). "O se-
tor das viagens está a crescer o que 
permite a quem cria valor dentro 
dele crescer." 

Margarida Blattulann, diretora 
de marketing da Springwater (dona 
da TopAtlântico e Geostar), defen-
de que "os últimos anos foram bas-
tante positivos" graças à recupera-
ção económica e "a partir do mo-
mento em que o poder de compra 
aumenta isso reflete-se nas via-
gens". Quanto ao futuro acredita 
que "a perspetiva é positiva se as 
empresas aproveitarem esta fase 
de prosperidade para investirem 
em ferramentas que assegurem o 
futuro". E nota que o que diferen-
cia as agências das plataformas di-
gitais é "termos uma cara por trás. 
Somos nacionais, temos um servi-
ço que pode acrescentar valor. 
O essencial é assegurar que temos 
produto, competitividade de preço 
e criamos diferenciação se o clien-
te o quiser". 

A ideia partilhada por Carlos 
Baptista, administrador da Bestra-
vel: "as agências de viagem conti-
nuam a consolidar o volume total 
de vendas. Há segmentos de mer-
cado que são exclusivos das agên-
cias, como toda a componente de 
operações charter no mercado na-
cional. Há também outros seg-
mentos como os circuitos e via-
gens de maior complexidade em 
termos de produto" e para as quais 
os clientes recorrem mais a uma 
agência. 

— Ana Laranjeira. 
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sus. "Queremos 
trabalhar com o mercado dos EUA" 

Secretário do Turismo diz c ue, no ano passado, os ventos só tornaram o aeroporto 
da Madeira inoperacional c urante três dias. Região quer chegar a novos mercados. 

—ANA LARANJEIRO 
ana.laranjei ro@d n hei rovivo. pt 

O número de turistas que visitou a 
Madeira até setembro é inferior ao 
de 2018, estando a atividade a ser 
pressionada pela falência de com-
panhias aéreas. Em entrevista ao 
DV, o secretário regional do Turis-
mo e Cultura, Eduardo Jesus, não 
esconde que a aposta no mercado 
britânico e alemão é para manter, 
mas quer explorar novas geografias. 

Que retrato faz do turismo na re-
gião? 
A Madeira, como qualquer outro 
destino, passa por ciclos e importa 
ver que razões levam a que os ci-
clos possam abrandar ou crescer. 
Há razões de ordem interna e ex-
terna. No aspecto interno, nunca, 
como nos últimos anos, a Madeira 
programou a sua atividade. Temos 
urna estratégia definida de 2017 a 
2021. Somos a única região do país 
que tem um plano de ordenamen-
to do Turismo e está em curso um 
plano de requalificação do setor. 
Mas o turismo não depende só do 
destino; depende do mercado. 
Como destino insular temos uma 
porta de entrada: o aeroporto. 
Aí tem a questão dos ventos... 
Os ventos não têm sido um pro-
blema em 2019. Neste ano, o aero-
porto apresenta 1,74% de inopera-
cionalidade, o que é muito reduzi-
do. É pouco mais de três dias. E três 
dias de inoperacionalidade num 
aeroporto é considerado normal. O 
ano de 2018 foi francamente pior. 
E é isso que está na memória dás 
pessoas, o que afeta a competitivi-
dade. O que aconteceu, e para nós 
foi terrível, foi a falência de com-
panhias aéreas. Desde os finais de 
2016 até agora, foram 14 as compa-
nhias que operavam na Europa 
que faliram, das quais nove afeta-
ram a Madeira. E em mercados que 
são muito importantes: o inglês e 
o alemão. A falência da Germânia 
teve um impacto grande, porque 
tinha uma rede ligando aeroportos 
não principais à Madeira. 
O que a região pode fazer? 
A Madeira está a reunir com linhas 
aéreas e com operadores e estamos 

Um repetente 
no turismo 
da Madeira 

Licenciado em Gestão de Empre-
sas, António Eduardo de Freitas 
Jesus, de so anos, é o secretário 
regional do Turismo e Cultura da 
Madeira. Esta não é, contudo, a 
primeira experiência em cargos 
públicos. Entre abril de 2015 e 
20 de outubro de 2017 - primei-
ra metade do mandato de Mi-
guel Albuquerque na liderança 
do governo regional - foi secre-
tário regional da Economia, Tu-
rismo e Cultura. Regressa agora 
ao governo regional numa altura 
em que a Madeira tem visto o 
número de hóspedes cair e pro-
cura captar novas rotas.  

a desenvolver um trabalho para 
consolidar o mercado inglês e o 
alemão. 
Os dois mercados-chave... 
Qualquer um dos dois tem 20% do 
nosso mercado. Não é possível 
perspetivar um mercado que ve-
nha a ter este peso começando 
a trabalhar hoje. No orçamento da 
promoção para 2020 temos o re-
forço específico para cada um 
deles. 
Quanto é que a Madeira perdeu 
com a falência da Thomas Cook? 
A perceção é que o impacto na Ma-
deira não foi na dimensão do que 
aconteceu no Algarve. Houve im-
pacto, mas os relatos que tenho in-
dicam que não colocou em causa a 
sobrevivência das empresas nem 
motivou despedimentos. 
Estão a trabalhar na captação de 
novas rotas? 

Não há nada mais importante do 
que reforçar as acessibilidades. Es-
tamos a conversar, negociar e a 
montar operações. 
De onde? 
O mercado nórdico é importante e 
está muito mal servido de ligações. 
Temos a noção de que a notorieda-
de da Madeira cresceu bastante 
nestes países; há pessoas que que-
rem viajar para cá e não têm como. 
Temos também o desejo de come-
çar a trabalhar com o mercado nor-
te-americano e o Canadá. 
Com quem? 
Pode ser de várias formas, mas há 
umas que são um pouco mais evi-
dentes. 
Com a TAP? 
Temos conversado e reunido com 
a TAP e manifestámos este nosso 
desejo de, também através da TAP, 
conquistar o mercado americano. 
Mas para fazer esse trabalho, en-
tendemos que tínhamos de co-
nhecer o mercado. Foi adjudicado 
um trabalho, que está em curso e 
que termina dentro de semanas, 
para tipificar a preferência de con-
sumo do viajante para decidirmos 
de forma quase cirúrgica onde va-
mos investir a nossa promoção. 
O que é que preciso para atrair 
mais turistas para a Madeira? 
Há um aspecto que não tem sido 
focado: o ressurgir de destinos 
onde os operadores por excelência 
para a Madeira têm fortes interes-
ses. Toda a bacia mediterrânica foi 
afetada por fenómenos geopoliti-
cos e esses são territórios onde al-
guns dos nossos grandes operado-
res têm interesses diretos. Por isso, 
agora, a prioridade fica focada nou-
tro espaço geográfico o que nos 
leva a perder a dianteira. 
Daí a diversificação... 
A Madeira tem vindo a fazer um 
trabalho notável na conquista de 
públicos mais jovens sem nunca 
perder esta perceção de que é um 
bom destino para seniores. Quere-
mos cada vez mais esse mercado; 
dá-nos muita confiança, muito 
conforto, porque permite uma 
sustentabilidade a longo prazo. 
E outro segmento onde apostamos 
fortemente é o do golfe. 

Jornalista na Madeira a convite da APAVT. 
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Cidade de Viana do Castelo tem crescido mais do que a média nacional no setor do turismo, defende o autarca 

• 11 • IiiütmodoTu 

Viana do Castelo pede 
mais hotéis de 4 estrelas 
NECESSIDADE O  Edil fala em crescimento de turistas. Houve dificuldade com congresso de hotelaria 
EXENIPLO O  Vem aí nova unidade de uma cadeia francesa, com uni investimento de 12 a 13 milhões 

SÉRGIO PEREIRA CARDOSO* 

p recisamos de mais hotéis 
de quatro estrelas em 
Viana do Castelo". José 

Maria Costa resume assim a ne-
cessidade da capital do Alto Mi-
nho em receber investimento 
de unidades hoteleiras. O au-
tarca vianense falou no âmbito 
do Congresso Nacional de Ho-
telaria e Turismo e até o próprio 
evento serviu de exemplo para 
umproblema latente. 

"Foi necessário vir um navio 
com 60 quartos, do empresário 

MARCELO  INTERVEIO NO 
EVENTO ATRAVÉS DE UMA 
MENSAGEM ESCRITA 

Mário Ferreira, para dar apoio", 
descreveu José Maria Costa, 
adiantando que, para 2020, já 
estão agendados mais nove 
congressos na cidade. 

O setor do turismo tem cresci-
do "acima da média nacional" 
nos últimos anos, destacando a 
subida nos mercados espanhol, 
alemão, francês e inglês. Neste 
momento, está "em fase de na-
moro" um novo investimento 
de "12 a 13 milhões de euros" na  

construção de um "hotel três 
estrelas de uma cadeia france-
sa", com 80 quartos e que ficará 
situado na área urbana de cida-
de. Além desta, o autarca disse 
estarem "atualmente em curso 
três unidades hoteleiras, num 
total de 300 quartos e num in-
vestimento total de cerca de 25  

milhões de euros." 
No mesmo evento, o Presi-

dente da República, através de 
uma mensagem escrita, apelou 
à interação dos vários setores da 
economia na definição da es-
tratégia para o futuro do turis-
mo, que deverá colocar a fas-
quiada qualidade mais alta para  

os próximos dez anos. "Se ante-
vemos hoje alterações de ciclo, 
é altura de estarmos alinhados 
quanto ao caminho que vamos 
percorrer, cooperar mais e ino-
var melhor. É a hora de colocar 
a fasquia da qualidade mais 
alta", considerou Marcelo Re-
belo de Sonsa. s *COM LUSA 
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B
arómetro

IPAM e a Faculdade de Turismo e Hospitalidade da Universidade Europeia, em conjunto com o jornal Pu-
blituris, desenvolveram um barómetro para avaliar o sentimento dos profissionais do setor do turismo. A 
avaliação do sentimento foi realizada pela medição dos níveis de confiança no setor do turismo. Partici-

param no estudo todos aqueles que trabalham numa empresa ou organização do setor do turismo e que recebem as 
newsletters do Publituris. Foram, assim, enviados e-mails com o inquérito para assinantes online do Publituris. Do uni-
verso de 18000 participantes obtiveram-se 440 respostas válidas. Valor que num intervalo de confiança de 95% permite 
concluir sobre os níveis de confiança no setor e perspetivar a sua evolução. 

1. O Questionário
Utilizaram-se quatro questões para avaliar o sentimento dos profissionais do setor do turismo.

1.1 Perspetivas de investimento da empresa para o próximo ano 
Pergunta-se, apenas aos participantes com responsabilidade nas decisões de investimento, quais os seus planos de in-
vestimento para o próximo ano: aumento, manutenção ou redução de investimento.   

1.2 Perspetivas de investimento do setor do turismo 
Perguntou-se a todos os participantes qual a sua opinião relativamente aos níveis de investimento do setor do turismo. 
Na sua perspetiva os investimentos do setor do turismo irão aumentar, manter-se ou reduzir.

1.3 Perspetiva para os próximos 3 anos da atividade 
Pergunta-se aos participantes do estudo se têm uma “muito boa”, “boa”, “má” ou “muito má” perspetiva relativamente ao 
setor do turismo para os próximos 3 anos. 

1.4 Perspetiva de futuro para o setor do turismo
Avaliou-se a perspetiva futura do setor do turismo perguntando aos participantes se recomendariam a um familiar ou 
a um amigo, uma profissão numa empresa a operar no setor do turismo. Esta questão foi baseada na metodologia Net 
Promoter Score (NPS). O inquirido dispõe de uma escala de 0 a 10. Se escolher as opções 10 ou 9 é classificado como 
promotor de uma profissão no setor do turismo, 8 ou 7 é neutro/passivo, isto é,  indiferente a uma profissão no setor. De 
6 até zero é classificado como detrator, não recomenda uma profissão numa empresa no setor do turismo. Alcança-se o 
valor absoluto de NPS subtraindo os detratores aos promotores.  

2. Características da amostra
A amostra é composta maioritariamente por elementos da direção geral ou administração de empresas do setor do 
turismo, representando 30% da amostra. Funcionários dos departamentos comercial representam 20% da amostra e os 
participantes do departamento de marketing representam 12% da amostra. Os participantes do front desk representam 
também 12% da amostra. A amostra é ainda composta por alunos e professores, os quais representam 6% da amostra. 
O restante da amostra é composto por elementos do departamento de recursos humanos, departamento financeiro e 

Barómetro
Clima Turismo

O
João Freire, Professor e Diretor da Licenciatura Marketing Global no IPAM
Antónia Correia, Diretora da Faculdade de Turismo e Hospitalidade 

»»
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por operacionais de diferentes áreas. Existem também participantes que per-
tencem ao setor publico.
 A amostra é composta por profissionais que trabalham em diferentes regiões 
de Portugal. Contudo a região de Lisboa representa 50% da amostra e os resi-
dentes do Porto e Norte de Portugal representam 19% da amostra. Os partici-
pantes da região Centro de Portugal e do Algarve representam cada um deles 
10% da amostra. Os participantes do Alentejo e Ribatejo representam 5% da 
amostra enquanto que os Açores apenas 3% da amostra, sendo os participan-
tes da Madeira os menos representados, sendo apenas 2% da amostra.

Estes quadros são maioritariamente mulheres (52%) com idades compreendi-
das entre os 35-54 anos ( 56%). Com formação superior (85%) ou pelo menos 
secundário (14%) os respondentes desempenham funções no setor público 
(11%), em micro (28%) ou grandes empresas (27%) ou em médias empresas 
(16%).  

1. Resultados
> Perspetiva para setor do turismo para os próximos 3 anos.
A maioria dos participantes apresenta uma perspetiva positiva relativamen-
te à atividade do setor do turismo para os próximos 3 anos. Perto de 90% da 
amostra tem uma perspetiva boa ou muito boa para o setor do turismo para 
os próximos 3 anos. Apenas 10% da amostra tem uma perspetiva negativa ou 
muito negativa para o setor do turismo para os próximos 3 anos.   

A perspetiva negativa relativamente ao setor do turismo está associada aos 
profissionais da região da Madeira. A insularidade e a fragilidade do ecossis-
tema podem justificar o ceticismo. O Algarve é a segunda região onde existem 
mais participantes com uma perspetiva negativa, porém, ainda assim 78% 
antecipam uma evolução positiva. O Porto é a terceira região com algumas 
dúvidas relativamente à evolução do setor, ainda assim 86% declaram-se oti-
mistas. Lisboa, Alentejo, Centro e Açores são as regiões com uma perspetiva 
mais positiva (90%). 

> Perspetivas de investimento no setor do turismo
Relativamente ao investimento no setor, existem mais participantes com opi-
nião que o investimento irá aumentar do que aqueles que afirmam que irá 
diminuir. De facto, 30% dos participantes acredita que o investimento irá au-
mentar e 20% da amostra afirma que irá haver uma redução do investimento. 
Ainda assim, metade dos participantes não antecipa evolução, afirmando que 
o investimento no setor se irá manter. 
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GRUPO ETÁRIO
18-25 7%

26-34 20%

35-54 56%

55-64 12%

65 ou mais 6%

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
Ensino superior 85%

Ensino secundário 14%

Ensino básico 1%

DIMENSÃO DA EMPRESA
Setor público/educação 11%

Grande empresa 27%

Média Empresa 16%

Micro Empresa 28%

Perfil dos respondentes
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73%

16%

Muito má Má

Boa Muito boa

Perspetiva para o setor 
do turismo para os próximos 3 anos
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> Perspetivas de investimento no próximo ano
Metade dos participantes com responsabilidade ao nível de decisões de inves-
timento afirma que irá manter o seu nível de investimento. Contudo, existem 
mais participantes a afirmarem que irão aumentar o seu nível de investimento 
do que aqueles que planeiam diminuir. Apenas 8% da amostra afirma que irá 
diminuir o seu investimento comparando com 42% que afirmam ir aumentar 
os seus investimentos. Os cenários de investimento são semelhantes indepen-
dentemente da localização da empresa ou sua dimensão. Pode-se concluir que 
existe claramente uma fase de otimismo no setor que é acompanhado por 
uma vontade de aumentar ou manter os investimentos. 

A vontade de manter o investimento próprio, e a perspetiva de que no setor o 
investimento tende a manter-se, sugere o início duma fase de consolidação do 
crescimento turístico que, face às perspetivas declaradas, supõe o desenvolvi-
mento dum setor que ancora a economia portuguesa.

NPS
O indicador com a pior performance é aquele que avalia o potencial de uma 
carreira profissional numa empresa a operar no setor do turismo. De acordo 
com os resultados, 41% dos inquiridos são detratores, ou seja, apresentam 
reservas na altura de recomendar uma carreira profissional em empresas no 
setor do turismo. Apenas 15% recomendaria uma profissão no setor do tu-
rismo. Desta forma, o valor do NPS é -26, o que sinaliza que os participantes, 
globalmente, não recomendam uma carreira profissional numa empresa do 
setor do turismo. 

Assim, apesar da maior parte dos participantes terem uma perspetiva posi-
tiva relativamente à atividade no setor do turismo, apenas 15% da amostra 
recomendaria uma carreira profissional no setor. 
Observando por região onde o participante desempenha a sua profissão po-
de-se constatar que os participantes da região Porto e Norte de Portugal são 
aqueles que melhor imagem têm do setor do turismo. Em contrapartida os 
participantes da Madeira são aqueles que menos recomendam uma carreira 
profissional no setor do turismo. 

Por regiões ou nacionalmente o desfasamento entre o desenvolvimento tu-
rístico que antecipam e a renitência em recomendar uma profissão no setor 
revela a necessidade de investir na valorização das profissões no setor. Por-
que numa industria de pessoas para pessoas o recurso humano é a pedra 
fulcral da excelência que se antecipa, mas não se recomenda.  P

»»
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A
lojamento

Hoti Hotéis está entre os cin-
co maiores grupos hoteleiros 
portugueses. Como tem sido 

este crescimento da cadeia hoteleira?
O  crescimento da Hoti Hoteis en-
quanto cadeia hoteleira tem 20 anos 
apenas, com o primeiro hotel que fi-
zemos em 1998 na Expo 98, embora 
em termos de atividade começou bas-
tante mais cedo, digamos que a nossa 
organização existe desde 1978. A fase 
de 1978 a 1998 foi uma fase de experi-
ência. Começámos com um hotel em 
1978, estávamos inseridos no grupo 
Pinto Magalhães, que tinha o Hotel 
D. Henrique, no Porto, para o qual me 
convidaram para gerir. Baseado nessa 
realidade, pegámos no hotel com con-
trato de arrendamento e começou aí 
propriamente a atividade de hotelaria. 
Estamos a falar há 21 anos. 
Durante esses primeiros 20 anos 
aprendeu-se muito, fizemos muitas 
experiências, estivemos em muitos 
hotéis em várias modalidades, desde 
arrendamento a gestão hoteleira. Pos-
to isto julgo que devo ser das pessoas 
que tem experiência em mais hotéis. 
Tivémos intervenção em 45 hotéis. Tí-
nhamos contratos de gestão, porque 
na altura não tinha capital para fazer 
hotéis, ou seja, posso dizer que sou 
dos empresários que partiu do zero e 
a partir do zero foi-se construindo. Em 
1998, surge a oportunidade de adqui-

“O crescimento da oferta está 
imparável”

Manuel Proença, chairman da Hoti Hotéis, 
fala dos planos da cadeia hoteleira e a sua 
apreensão quanto ao futuro da hotelaria.

Que hotéis têm em desenvolvi-
mento?
No próximo ano, no Parque das Na-
ções, abre portas o Moxy Oriente com 
222 quartos, que é uma parceria feita 
com a Marriott International. Depois 
temos em Braga, um hotel no centro 
da cidade, que ainda não tem nome, 
vai ter 110 quartos e tem abertura pre-
vista para 2021, vai ser o nosso segun-
do hotel na cidade. Depois temos Via-
na do Castelo e Famalicão, ambos com 
120 quartos e da marca Meliá, com 
abertura prevista para final de 2021. 

rir um terreno que era bastante barato, 
com uma boa localização. Comprou-se 
o terreno e fez-se o hotel, que abriu na 
Expo 98 para fazer o alojamento das 
comitivas que estiveram presentes. 
Depois começámos a fazer investi-
mento, porque também tivemos a 
facilidade com taxas de juro muito 
favoráveis e aí foi uma fase de alguma 
audácia da nossa parte fomos fazendo 
sempre hotéis numa estratégia que 
hoje existe, e que vai continuar, que é o 
crescimento contínuo.  Ou seja, estare-
mos sempre disponíveis para aumen-

tar e fazer mais hotéis, mesmo que 
existam períodos da economia em 
que se pode crescer e outros em que 
não, mas estamos sempre abertos ao 
crescimento. Em 20 anos temos prati-
camente uma média de um hotel por 
ano, em termos globais é isso. 

Atualmente, quantos hotéis fazem 
parte do portefólio da Hoti Hotéis?
Em pipeline, temos sete hotéis. No fi-
nal destes cinco anos, estaremos nos 
25 hotéis, com compromissos já assu-
midos em relação a várias unidades. 

A
Raquel Relvas Neto / rneto@publituris.pt • Fotos: Frame It

Manuel Proença, Chairman da Hoti Hotéis
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prio CCB, onde está a piscina, lojas e a 
parte comercial, e depois o edifício que 
sai  desse embasamento já para uma 
altura de cinco pisos. O hotel possui 
uma parte relacionada com conferên-
cias e exposições, o prevendo-se que 
seja forte nesse segmento. É um pouco 
como o Meliá Braga com salas de con-
ferências e reuniões, muito virado para 
esse conceito de hotel.

O Moxy Oriente vai ser a primeira par-
ceria com a Marriott International, 
que é o maior grupo hoteleiro a nível 
mundial. O que significa?
Temos uma parceria com a Meliá 
Hotels International que vai agora 
celebrar 25 anos. O nosso parceiro de 
sempre é e continuará a ser a Meliá. 
Simplesmente, pretendíamos focar 
também no segmento das três estre-
las, onde estamos com a marca Star 
Inn, mas, casualmente, um fundo bel-
ga com interesse na área da hotelaria 
contactou-nos para um hotel no seg-
mento das três estrelas, muito prático, 

Também temos uma unidade para a 
avenida da Boavista, no Porto, que vai 
ter 250 quartos, será um Meliá e conta 
com um investimento similar ao que 
vamos fazer no hotel no CCB, em Lis-
boa, que resulta de uma parceria com 
a Mota Engil, e também vai ser um Me-
liá, de cinco estrelas com 172 quartos e 
um investimento de 30 milhões de eu-
ros. Em Aveiro, vamos abrir a nossa se-
gunda unidade, um Star Inn com cerca 
de 100 quartos e um investimento de 
18 milhões de euros.  Isto soma mais 
de mil quartos e um investimento na 
ordem dos 105 milhões de euros. 

Este projeto do CCB é especial e é uma 
continuidade da parceria que têm já 
no Hotel da Música também com a 
Mota Engil. O que esperam para esta 
unidade?
Foi bem sucedida no Hotel da Música, 
esperamos que esta também seja. Ob-
viamente, a Mota Engil tem interesse 
na construção. O projeto não envolve 
só hotel, tem serviço residencial, co-

mercial e escritórios. A construção do 
hotel é totalmente ao nosso encargo. 
É um contrato de concessão de explo-
ração para os próximos 50 anos. É um 
hotel Meliá de cinco estrelas virado 
para as artes. Tentamos fazer sempre 
que cada hotel se ligue com o contexto 
do local onde está instalado e o que faz 
sentido ali é um hotel que esteja liga-
do às artes. 

Em Lisboa, o grupo tem investido em 
hotéis menos centrais. Porquê?
Também fomos candidatos ao concur-
so para o Quartel da Graça, mas não 
ganhámos. 
Em vez de estarmos com hotéis mais 
pequenos no centro da cidade, prefe-
rimos fazer hotéis de maior dimensão 
mesmo que não seja no centro, mas 
em pólos atrativos para os clientes.
Quanto ao CCB, ainda não temos data 
definida porque não é só o hotel, temos 
que coordenar com o resto. O hotel em 
si é muito interessante porque tem um 
embasamento que alinha pelo pró-

“Preferimos fazer 
hotéis de maior 
dimensão mesmo 
que não seja no 
centro, mas em pólos 
atrativos para os 
clientes”

...
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jovem, millennial. Só que a Meliá, por 
razões estratégicas, não tem interesse 
no segmento das três estrelas, man-
tém-se só no segmento das quatro es-
trelas para cima. A Marriott Internatio-
nal procurava parceiros também para 
este tipo de segmento ‘millennial’, no 
qual estão já em crescimento na Eu-
ropa, prevendo-se a construção de 150 
hotéis deste tipo. São hotéis práticos, 
com ‘self check in’, os quartos são re-
lativamente pequenos, na ordem dos 
18 metros quadrados, e o lobby que é 
o centro do hotel. A Marriott achou in-
teressante fazer um acordo connosco. 
O investimento é nosso em conjunto 
com um fundo belga, sendo a gestão 
inteiramente nossa. Considerámos o 
conceito muito interessante que, aliás, 
não é muito diferente do Star Inn, que 
também está dentro deste segmen-
to, mas junto aos aeroportos. Este é 
um segmento mais internacional e 
com uma maior dimensão. Fizemos a 
parceria e, provavelmente, para mais 
hotéis deste tipo, no Porto, onde mui-
to brevemente faremos também um 
Moxy. 

O grupo está a negociar com mais al-
guma marca internacional?
Não. Em termos de parceria interna-
cional, estamos basicamente com a 
parceria com a Meliá e excepcional-
mente, neste segmento, com a Mar-
riott. No resto temos as nossas marcas, 
o Star Inn, o Hotel da Música, que são 
conceitos que desenvolvemos. 

No campo internacional, a Hoti Ho-
téis tem um investimento em Mo-
çambique. Prevê mais alguma unida-
de no destino?
Fizemos o primeiro Meliá fora, em 
Moçambique, o Meliá Maputo Sky, 
que tem funcionado muito bem. Gos-
taríamos de fazer mais hotéis em Mo-
çambique, mas a economia não tem 
ajudado muito, nem o clima social. 
Inevitavelmente, já não será comigo, 
mas quando preenchidas estas cida-
des onde temos hotéis, provavelmente 
o futuro vai passar por Espanha. Como 
estamos a andar ao ritmo dos 20 anos 
– 1978, 1998 e 2018 -, julgo que em 2038 
teremos também a cadeia hoteleira lá 

alguns são em destinos mais para o 
interior do país. É esta a estratégia do 
grupo?
Julgamos que é bom haver esta des-
concentração, há quem chame de 
descentralização. Prefiro desconcen-
tração, pois há esta questão de dizer 
que há turistas a mais ou não, mas, de 
facto, não há turistas a mais, o que há 
são turistas a mais em determinadas 
zonas e o que é preciso é desconcen-
trar, porque se desconcentrar não há 
problema nenhum.  Se toda a gente 
quiser ir para o mesmo sítio e, nas 
grandes cidades, para os mesmos lo-
cais num raio de ação muito concen-
trado, evidentemente cria problemas.   
A concentração traz problemas. 
Devo cumprimentar o senhor pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Lisboa porque, finalmente, fez um 
regulamento em que tenta evitar a 
concentração do Alojamento Local. 
Por enquanto, a chamada hotelaria 
convencional não tem sido o proble-
ma, o problema é quando começa, 
em determinadas zonas, o AL a crescer 
sem controlo. É evidente que há essa 
vantagem de desconcentração. Nós, 
na hotelaria, estamos já a fazê-lo. Lis-
boa está a fazer e o Porto está a seguir 
o mesmo caminho, julgo que as princi-
pais cidades vão, seguramente, seguir 
esse mesmo caminho de não permitir 

fora.  Em princípio há a ideia de alargar 
para Espanha quando já não tivermos 
mais espaço para continuar a fazer ho-
téis em outros sítios [em Portugal].

Outros destinos nos PALOP’s não lhes 
interessam?
Não. Nos PALOP’s já estamos em Mo-
çambique. Não é fácil fazer hotéis 
nestes países, são sempre de alguma 
instabilidade, estes países ainda não 
estão suficientemente maduros para 
cadeias internacionais. 

Constrangimentos
Estes investimentos, de que falou, 

demasiada concentração nos centros 
das cidades.

Neste caso está a congratular uma 
iniciativa de uma autarquia, mas 
existem alguns projetos vossos que 
estão parados, como é o caso do ho-
tel no Largo do Rato, em Lisboa, e em 
Monte Gordo. Que prejuízos estes 
bloqueios têm para o grupo?
No caso do Rato, o projeto estava 
aprovado por todas as entidades, es-
tava tudo em ordem, simplesmente a 
determinada altura acontece sempre 
aquilo que já se sabe, quando existe 
um grupo de cidadãos que acha que 
aquilo está muito mal ou que não quer 
ali o hotel e começa a fazer algum mo-
vimento de contestação. As autarquias 
começam a ter receios relativamente 
aos projetos e vão bloqueando. Ou 
seja, não dão seguimento aos proje-
tos mesmo aqueles que já estão num 
estado avançado e isso cria grandes 
prejuízos, porque naturalmente o di-
nheiro está investido e fica ali o projeto 
parado. Isto leva a que os investidores 
internacionais dificilmente façam 
hotéis de raíz se não estiver tudo ab-
solutamente aprovado. Há sempre 
receios, e temos verificado da parte 
dos fundos, por exemplo, que não se 
envolvem em situações que não es-
tão já totalmente aprovadas, chave na 

“Em princípio há a 
ideia de alargar para 
Espanha quando 
já não tivermos 
mais espaço para 
continuar a fazer 
hotéis em outros 
sítios [em Portugal]”.

...
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mão. Isso cria alguns problemas para 
os promotores.  Temos esses dois, mas 
temos sempre cuidados relativamente 
a tudo, porque isto acontece frequen-
temente com as câmaras municipais 
em Portugal. 

Como é que caracteriza então os de-
safios da aprovação de projetos hote-
leiros em Portugal?
Também existem Câmaras que fun-
cionam de uma forma fantástica. Por 
exemplo, encontrámos agora os presi-
dentes da Câmara de Viana do Castelo, 
de Famalicão e de Aveiro, curiosamen-
te, não sei se é coincidência, mas são 
todos mais para norte, que são uns 
promotores fantásticos. Eles é que 
vêm ter connosco, concedem-nos as 
facilidades, ajudam a resolver os pro-
blemas de uma forma admirável. Por 
exemplo, com os presidentes da Câ-
mara de Viana do Castelo e de Fama-
licão, o interesse que demonstram em 
que haja um projeto e que se façam 
coisas nos seus concelhos, é admirável. 
O que, infelizmente, não acontece em 
todo o lado. Seria bom, porque, de fac-
to, são investimentos de vulto que dão 
efeitos multiplicadores na economia 
dessas cidades.

Quanto às remodelações das unida-
des atuais do grupo, o que é que está 
previsto?
Castelo Branco é o primeiro ‘rebrand’ 
que passa de Tryp Colina do Castelo 
para Meliá Castelo Branco. Acontece 
que alguns hotéis Tryp vão ter o ‘re-
brand’ para Meliá, nomeadamente 
este, o do Parques das Nações e da 
Costa da Caparica e, provavelmente, 
mais alguns. Isto corresponde a uma 
estratégia da desactivação do Tryp, 
que tem a ver com os acordos da Me-
liá com a Wyndham. Deixou de haver 
interesse no desenvolvimento dos 
Tryps, estamos a reconverter alguns 
para Meliá e outros continuam com a 
marca Tryp. 

Resultados
Quanto à operação do grupo como 
correu este ano?
Correu bem. Até outubro, tivemos um 
crescimento, não muito grande, em-

bora também tivéssemos em alguns 
casos, como a Madeira, algum arrefe-
cimento. Mantivemos um crescimento 
de 4,5% em termos globais face a 2018 
e a expectativa é que este número se 
mantenha até ao final do ano. 

Essa quebra na Madeira considera 
que foi devido a que factores?
Tivemos uma quebra de 6,5%. Existem 
problemas operacionais do aeroporto, 
essa é uma razão crucial porque os avi-
ões não aterram, voltam para trás, os 
aviões não levantam. A parte operacio-
nal do aeroporto da Madeira julgo que 
já não estará preparada para os dias 
de hoje, para este movimento e para 
situações em que o clima não oferece 
condições para o movimento aeropor-
tuário. Essa é uma das razões. Depois 
aconteceu o acidente do autocarro que 
ainda teve algum impacto, com aquela 
quantidade de turistas que morreram. 
E alguns operadores também arrefe-
ceram, porque ninguém gosta de estar 
a levar aviões e os aviões não aterram. 
Isto cria prejuízos e há alguma desmo-
tivação da parte dos operadores que 
operam o destino.
Nas outras unidades, Lisboa também 
está um pouco dependente por causa 
da questão do aeroporto. Há aqui al-
gum arrefecimento que é nítido, não 
existe um decréscimo, mas existe um 
arrefecimento, motivado pelas infra-
estruturas. 
Depois há o outro lado da questão 
que é o crescimento da oferta, que 
está imparável. Em termos de hotéis, 
segundo os últimos números que vi 
anunciados, estamos a falar em mais 
de 100 hotéis para abrir nos próximos 
tempos. No Porto, vi esta semana que 
estão 35 projetos de hotéis na Câmara 
do Porto para aprovação, ou seja, há 
aqui, um disparar de oferta, provavel-
mente, a par de algum arrefecimento, 
que causará alguns problemas.

Qual deveria ser a estratégia a adop-
tar pelos hoteleiros no próximo ano?
A nossa estratégia está definida. 
Temos um crescimento contínuo, 
temos uma marca que nos defen-
de, mas naturalmente seremos um 
pouco mais reservados em relação ao Página 25
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A
investimento, pelo menos em locais 
cuja localização seja desfavorável, 
como é o caso do Algarve. Ou seja, es-
tar a investir longe da linha da frente, 
da linha do mar, assim que haja al-
guma contração, são os primeiros a 
ficar pelo caminho.  Há que ter algum 
cuidado, não só com o arrefecimento, 
mas como o aumento da oferta que 
certamente vai criar algumas dificul-
dades nos próximos tempos. 

O preço médio da hotelaria vai po-
der verificar aumentos?
Não vai. Este ano,  o nosso preço mé-
dio anda nos 90 e tal euros, o que é 
um preço fantástico, não é muito 
provável que vá subir. O preço médio 
provavelmente será afectado, sendo 
que o ideal seria manter. 
Que principais dossiers a nova SET 
deve ter em consideração?
Julgo que a prioridade é batalhar a 
questão da qualificação de recursos 
humanos e da oferta das próprias 
unidades. Uma das ameaças que 

temos relativamente ao futuro é a 
questão da massificação, evitar a 
massificação e optar pela qualifica-
ção, tentado manter o preço médio. 
É fundamental que haja uma polí-
tica nesse sentido. E o problema da 
concentração, ou seja, evitar a con-
centração em determinados locais 
como já falamos aqui. Julgo que se 
fizer isto, iremos no bom caminho, se 
não fizermos, iremos ter problemas. 
Desconcentração e a batalha da qua-
lificação, projetos com qualidade, ao 
contrário combater a massificação 

quer seja por demasiada concentra-
ção, quer seja por outros motivos. 
Com a massificação vai-se destruir o 
destino e o preço. 

Vê o próximo ano com alguma apre-
ensão?
Sim, com alguma apreensão. Acredi-
to que grande parte destes projectos 
não vão avançar, se isso acontecer 
haverá aqui alguma estabilização no 
movimento, o que é bom, mas espe-
remos que não haja demasiado oti-
mismo em relação ao que vem, por-

que se toda esta oferta vier cá para 
fora é provável que sim, que sejamos 
afectados. 

Por onde passa o seu futuro?
Foi minha preocupação preparar a 
sucessão. Nomeou-se, já este ano, 
um novo CEO, que é o Miguel Proen-
ça, e passei a ser o ‘chairman’. Tam-
bém temos um concelho estratégico. 
Quero fazer outras coisas, como o en-
sino. Já colaboro com a Universidade 
Católica nos cursos ligados aos Mas-
ters em Braga e no Porto, tenho cola-
borações como professor convidado. 
Na Escola de Turismo e Hotelaria do 
Porto também tenho alguma cola-
boração. Quero fazer algumas coisas 
nessas áreas. 

Quer partilhar conhecimento?
Sim, não só a nível interno, como 
também ao nível académico. Tenho 
feito isso um bocado e queria refor-
çar essa variante e deixar os sucesso-
res continuarem o trabalho.  P

»»

Página 26



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 22,00 x 8,62 cm²

  Corte: 6 de 6ID: 83612951 22-11-2019

Diretora: Carina Monteiro • Ano XLVII • Periodicidade: Quinzenal • Preço: 7.00 euros • Uma publicação PUBLIOTEL | WORKMEDIA

PPUBLIT
U

R
IS

o jornal da indústria do turismo • www.publituris.pt • desde 1968 1406 - 22 novembro 2019

pág. 08-14

“Crescimento 
da oferta está 
imparável”

Turismo de 
Natureza é 
prioridade

Preocupação 
ambiental

Barómetro 
Clima
Turismo

DESTINOS
pág. 16-19

TRANSPORTES
pág. 32-34 pág. 36-40

Players revelam 
expetativas quanto à 
aposta do Governo neste 
produto.

MSC Cruzeiros revela 
estratégia para 
atingir neutralidade 
carbónica.

O IPAM e a Universidade 
Europeia, em conjunto 
com o Publituris, 
analisaram o sentimento 
dos profissionais do 
Turismo.

Manuel Proença faz uma análise 
do setor da hotelaria e fala dos 

planos de expansão da Hoti 
Hotéis, que vai desenvolver o hotel 

no Centro Cultural de Belém, em 
Lisboa, mas também apostar em 

destinos do interior.

ALOJAMENTO 
pág. 26-30

Estocolmo
VIAGENS

TAKE A CHANCE ON

Página 27



A28

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,00 x 31,50 cm²

  Corte: 1 de 4ID: 83612798 22-11-2019

á muito que o turismo de 
natureza é visto como um 
dos produtos com maior 

potencial para fazer crescer a ativida-
de turística nacional. É que, apesar de 
ser um país pequeno, Portugal tem re-
cursos naturais únicos e um potencial 
inegável neste segmento.
Por isso, o turismo de natureza foi um 
dos produtos estratégicos identifica-
dos no PENT de 2007, assim como na 
revisão de 2015 do documento, ainda 
que só recentemente se tenha assu-
mido a vontade de tornar o país num 
“destino de referência no turismo de 
natureza”. A prioridade está inscrita, 
desde final de outubro, no Programa 
do Governo, que veio estabelecer os 
objetivos para a próxima legislatura, 
incluindo também o setor do Turismo.
A inclusão do turismo de natureza nas 
prioridades, deixou os players do setor 
satisfeitos, mas é preciso saber o que é 
que vai, exatamente, ser feito e como 
vai ser feito, já que o turismo de natu-
reza se cruza com outros segmentos 
e está sujeito a legislações apertadas, 
nomeadamente a nível ambiental. 
Foi isso que o Publituris quis saber 
juntos de entidades regionais de tu-
rismo, associações e empresas que se 
dedicam a este segmento turístico e 
que, de forma geral, aplaudem a deci-
são de colocar o turismo de natureza 
entre as prioridades, mas pedem cui-

gressos, Animação Turística e Even-
tos, que tem entre os seus associados 
muitas das empresas que se dedicam 
ao turismo de natureza em Portugal e 
que espera que o Governo olhe para a 
associação como “parte da solução”.

Potencial
Se há algo em que todos concordam, 
é que Portugal tem condições ímpares 
para a aposta no turismo de nature-
za. Como refere Luís Pedro Martins, 
presidente do Turismo Porto e Norte 
de Portugal (TPNP), “no contexto eu-
ropeu, apesar de sermos um pequeno 
país, do ponto de vista da qualidade 
ambiental temos uma das maiores 
percentagens de território classifica-
do pelo Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas (SNAC)”, lembrando que  
na região Norte se encontra uma das 
jóias da coroa do património natural: 
o Parque Nacional Peneda-Gerês.
E potencial é também o que não falta 
ao Centro de Portugal, com Pedro Ma-
chado, presidente do Turismo Centro 
de Portugal (TCP) a referir que “a Na-
tureza é, há muito, um dos pilares es-
tratégicos em que assenta a estratégia 
promocional do Turismo Centro de 
Portugal” e que “o produto turismo de 
natureza é transversal a toda a região, 
onde estão disponíveis mais de 700 
quilómetros de percursos pedestres”.
Já a APECATE considera que “o portal 
do Turismo de Portugal “Portuguese 

dado na hora de definir políticas e, so-
bretudo, legislação. E, já agora, pedem 
também diálogo, especialmente com 
quem está no terreno e conhece, me-
lhor do que ninguém, os desafios que 
esta atividade encerra. “Quando os 
parceiros são efetivamente reconhe-
cidos, são chamados no momento da 
formulação dos problemas e da busca 
de soluções e não no fim do processo”, 
diz ao Publituris a APECATE – Associa-
ção Portuguesa de Empresas de Con-

Inês de Matos / imatos@publituris.pt • Fotos: DR

»»

H

O turismo de natureza é uma das prioridades 
identificadas no Programa do XXII Governo 
Constitucional e o Publituris foi saber que medidas 
esperam entidades regionais de turismo, associações 
e empresas que se dedicam a este segmento.

Turismo de natureza: prioridade 
requer medidas concretas

Destinos

Página 28



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 22,00 x 28,23 cm²

  Corte: 2 de 4ID: 83612798 22-11-2019

Trails” é uma boa montra do existente” 
e defende que “tem havido um grande 
desenvolvimento no que respeita a 
percursos pedestres e cicláveis”, ain-
da que considere que o potencial do 
país “ultrapassa largamente estes dois 
produtos”, até porque o turismo de 
natureza se cruza, por exemplo, com 
o turismo cultural. Por isso, defende a 
associação, o mais importante é “pro-
mover um desenvolvimento sustentá-
vel”,  que equipe “os territórios de uma 
forma continuada” e inspire “as autar-
quias a cumprir o papel que lhes cabe 
nesta matéria”, contribuindo para 
“melhorar as condições de exercício 
das empresas a todos os níveis, tendo 
em atenção que a competição a nível 
mundial é feroz”.  Ou seja, como resu-
me Domingos Pires, da empresa de 
turismo de natureza NaturThoughts, 
a oferta nacional “é ainda bastante 
destruturada, mas o país tem um po-
tencial enorme para se poder afirmar 
enquanto destino de excelência, em 
boa parte porque dispõe de um con-
junto variado de fatores que o tornam 
diferenciador em termos de oferta 
turística durante praticamente todo 
o ano, nomeadamente: variedade de 
paisagens e habitats naturais, biodi-
versidade de fauna e flora, patrimó-
nio material e imaterial riquíssimo, 
segurança, clima ameno durante 
todo o ano, gastronomia, qualidade 
da oferta de alojamento e a grande 
simpatia e hospitalidade”, típica dos 
portugueses.

Expectativas
Ou seja, Portugal tem tudo o que é 
necessário para se afirmar como um 
destino de referência no turismo de 
natureza, mas, para isso, entende Do-
mingos Pires, é preciso agir, até por-
que a expectativa das empresas que 
atuam neste segmento é “elevada”. “As 
políticas que gostaríamos de ver ado-
tadas estão relacionadas com o orde-
namento do território e instrumentos 
de apoio às empresas em termos de 
aquisição de equipamentos, promo-
ção externa e qualificação de recur-
sos humanos”, aponta o responsável, 
numa opinião que coincide com a da 
APECATE, que pede, desde logo, que 

se “acabem de vez as políticas proibi-
cionistas que são ineficazes, injustas e 
só servem para desautorizar o Estado”. 
“Esperamos que os responsáveis pe-
las políticas ambientais interiorizem 
que só se defende o que se conhece 
e se deseja conservar e que abram as 
Áreas Protegidas e Classificadas com 
regras de utilização e fruição simples 
de cumprir, sinalização adequada e 
fiscalização”, explica a APECATE, que 
pede,  no fundo, um SIMPLEX para o 
turismo de natureza. 
Mas as reivindicações da associação 
não ficam por aqui, já que, acrescen-
ta a APECATE, é necessário dotar “as 
Áreas Protegidas de meios materiais 
e humanos que permitam que essa 
simplificação se traduza num melhor 
ordenamento” e assumir, de uma vez 
por todas, que, “se o overtourism pode 
vir a ser problema, é necessário deba-
ter formas inteligentes de o evitar sem 
prejuízo da atividade económica”.
Luís Pedro Martins também concorda 
quanto à necessidade de se definir 
um melhor ordenamento, conside-
rando que “a aposta no turismo de 
natureza impõe desafios ao nível do 
pensamento sobre o território e o res-
petivo equilíbrio com a estratégia de 
competitividade dos destinos turís-
ticos”, motivo pelo qual defende que 
a “gestão integrada e sustentável dos 
recursos naturais é um fator determi-
nante” e deve ser feito “através do ali-
nhamento e articulação estreita com 
os instrumentos de planeamento em 
matéria de ordenamento do território 

e ambiente”, mas também da “coorde-
nação de iniciativas e projetos, que a 
transversalidade do turismo impõe”. 
Por este motivo, o presidente do TPNP 
diz ver com bons olhos que o Progra-
ma do Governo preveja também “uma 
panóplia de outras políticas destina-
das a espessar os fluxos turísticos nos 
territórios que integram o nosso Sis-
tema Nacional de Áreas Classificadas 
(SNAC)”.
Ação é também o que pede o Turismo 
Centro de Portugal (TCP), com Pedro 
Machado a mostrar-se expectante 
que “a intenção do Governo se mate-
rialize em medidas concretas” e que 
se continue “a desenvolver o projeto 
Portuguese Trails, promovendo mas-
sivamente a oferta de todo o território, 
passo que considera essencial para 
a afirmação deste segmento, assim 
como “também o será assegurar a per-
manente manutenção e reabilitação 
dos trilhos existentes em todo o país”.

Desafios
Apesar da visão otimista, há ainda vá-
rios desafios para ultrapassar. Para a 
APECATE, “os desafios são muitos e di-
versos”, mas destaca dois, a qualifica-
ção da oferta e recursos humanos, já 
que, defende, “só assim será possível 
tornar as empresas mais competitivas 
e melhorar a relação preço qualidade”. 
O outro desafio prende-se com o or-
denamento, já que, defende, o “século 
XXI exige uma mudança de pensa-
mento sobre como e qual deve ser o 
ordenamento e organização social. A 
sustentabilidade é um imperativo que 
exige construção consciente, não uma 
imposição sem coerência”.
Já Domingos Pires fala na necessidade 
de se promover uma “estruturação in-
tegrada do produto”, o que, diz, “obri-
ga ao estabelecimento de parcerias 
em diferentes segmentos, como os 
transportes, alojamento, restauração 
e experiências (prova de vinho, azei-
te, etc)”. “A forma de ultrapassar estes 
desafios é criar uma rede de parceiros 
que tenha como valores fundamen-
tais a segurança e satisfação do cliente 
e que apostem muito na qualidade 
dos recursos humanos, produtos e 
serviços”, indica o responsável.

Programa 
de Governo 

Oferta 

Portuguese 
Trails 

No Programa do XXII Governo Consti-

tucional, conhecido desde final de ou-

tubro, afirma-se que Portugal pretende 

tornar-se num “destino de referência no 

turismo de natureza”.

Portugal conta com um vasto potencial 

para se afirmar no turismo de nature-

za, mas as empresas que atuam no setor 

queixam-se que a oferta ainda é ainda 

“bastante destruturada”.

Plataforma do Turismo de Portugal que 

reúne a oferta nacional em termos de 

percursos pedestres e cicláveis é vista 

como uma “boa montra” da oferta que 

Portugal tem neste segmento.

uriosidadesC
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No Centro de Portugal, Pedro Macha-
do aponta ainda “a imponderabilida-
de da própria natureza” como desafio, 
referindo que “incêndios como os 
que assolaram a região em 2017 ou 
furacões como o Leslie, em 2018, dei-
xam cicatrizes que demoram tempo 
a sarar” e que “qualquer empresa que 
tenha o turismo da natureza como 
centro da sua atividade sabe que não 
consegue controlar esses fatores”. Por 
isso, diz, é “essencial que haja respos-
tas rápidas e eficazes por parte do po-
der central, o que nem sempre acon-
tece”. Ainda assim, Pedro Machado 
acredita que, “ao colocar o turismo de 
natureza como prioridade, o Governo 
irá prestar atenção a estas situações”.
Mesmo com a imponderabilidade da 
natureza como desafio, o presidente 
do TCP considera que “a melhor forma 
de auxiliar estas empresas é promo-
ver e dar visibilidade a este produto: 
se os visitantes associarem Portugal 
ao turismo da natureza, como outrora 
associaram ao sol e praia, o mais im-
portante estará feito”, sintetiza. P

No Porto e Norte de Portugal, Luís 
Pedro Martins mostra-se preocupa-
do com a “dimensão micro da esma-
gadora maioria das empresas que 
trabalham este segmento e a con-
sequente fragilidade financeira e de 
financiamento”, ainda que considere 
que existem muitos mais desafios, 
como a sazonalidade que, “apesar 
de hoje já ser menor, permanece um 
desafio”, apontando ainda “a reduzi-
da mobilidade em termos da rede de 
transportes nos territórios de baixa 
densidade”. “Com exceção dos gran-
des eixos rodoviários, que são bons 
e que ligam as principais cidades da 
região, há ainda um investimento a 
realizar, principalmente na recupera-
ção de pequenos percursos, por vezes 
troços de estradas com duas ou três 
dezenas de quilómetros e que podem 
permitir ao turista uma melhor imer-
são na região”, aponta, identificando 
também a necessidade urgente de se 
apostar no “desenvolvimento da fer-
rovia, muito em particular na Linha 
do Douro”. “Só com melhores equipa-

mentos, novos horários, articulados 
com os restantes operadores do terri-
tório e com o prolongamento da linha 
até Barca D’alva, poderemos inverter a 
realidade atual e permitir que os turis-
tas “mergulhem”, de facto, na região e 
possam percorrer um destino, em ter-
ritório português, que passa por três 
Patrimónios Mundiais da Humanida-
de”, considera.
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Impacto do Alojamento Local no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2019

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/impacto-do-alojamento-local-no-algarve/

 
Início Breves Impacto do Alojamento Local no Algarve
 
Impacto do Alojamento Local no Algarve
 
Novembro 25, 2019
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) vai apresentar um estudo
sobre o impacto do Alojamento Local na Região do Algarve no próximo dia 5 de dezembro de 2019, no
Auditório Municipal de Albufeira.
 
O estudo, promovido pela AHRESP no âmbito do seu Programa QUALITY - Valorização e Qualificação
do Alojamento Local, desenvolvido pelo Marketing FutureCast Lab - ISCTE e com o apoio do Turismo
de Portugal, inclui a caracterização dos proprietários, alojamentos e hóspedes de Alojamento Local do
Algarve, assim como o seu impacto económico na região.
 
Este é o terceiro grande estudo sobre Alojamento Local lançado pela AHRESP no âmbito do Programa
Quality, tendo sido realizados estudos sobre Lisboa (2016) e Norte, Centro e Alentejo:
https://quality.ahresp.com/
 
Na apresentação de Albufeira estarão presentes os responsáveis da AHRESP e do Marketing
FutureCast Lab.
 
Para confirmações ou marcação de entrevistas: contacte Irina Marcelino - 939165544 ou
irina.marcelino@ahresp.com até ao dia 2 de dezembro.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Produção vinícola no Algarve na década de 1870 e a brilhante participação na
exposição internacional de Londres
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2019

Meio: Sul Informação Online Autores: Aurélio Nuno Cabrita

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a853f6f5

 
As características do vinhos do Algarve foram menosprezadas durante décadas, mas que renasceram
nos nossos dias
 
O Outono carateriza-se, entre muitos outros aspetos, pela prova do vinho novo. Diz a sabedoria
popular que,  pelo São Martinho, vai à adega e prova o vinho .
 
Nas últimas décadas, no Algarve, a vitivinicultura conheceu um grande incremento, quase proporcional
aos variadíssimos galardões nacionais e internacionais com que os vinhos regionais têm vindo a ser
distinguidos.
 
Mas será este um sucesso recente? Para os mais distraídos, a resposta surgirá célere e afirmativa.
Todavia, a apetência vinícola da região já sobressaía, no país e além-fronteiras, no século XIX, na
década de 1870.
 
O jornal portimonense  Correio do Meio-dia , na sua edição de 26/7/1874, reproduziu um trecho de
uma reportagem publicada no  Diário de Notícias , correspondente aos néctares algarvios, presentes
na exposição de Londres.
 
O caso não era para menos, afinal os vinhos do Algarve vinham a receber naquele certame vários
louvores  que levavam o jornal de Portimão a conjeturar que tais apreciações deveriam  levantar o
descrédito  associado à vitivinicultura algarvia.
 
Ao que complementava:  somos dos que acreditamos que uma epocha nova se abre aos vinhos
algarvios se os cuidados e empenho dos cavalleiros n'esta questão interessados, souberem fazer bom
uso dos créditos que Londres acaba de estabelecer-lhes em seu auxílio .
 
Para finalizar, escrevia o periódico,  esperamos que a província toda saberá avaliar a importancia
d'esta questão para envidar esforços de grande interesse e máxima utilidade para ella .
 
Inaugurada a 7 de Abril de 1874, a exposição internacional de vinhos de Londres decorreu nos
subterrâneos do Royal Albert Hall e foi alvo de uma reportagem no DN, na secção  Folhetim , nos dias
19 e 20 de julho, daquele já longínquo ano.
 
A exposição decorreu nos subterrâneos do Royal Albert Hall (postal ilustrado)
 
Após tecer duras críticas ao local e organização do certame, Nicolau, autor do folhetim, descreveu a
cella  destinada aos vinhos portugueses, onde estavam presentes os vinhos do Algarve, Alentejo,
Estremadura, Beira Alta, e Madeira, tecendo depois considerações acerca da apreciação dos visitantes
aos néctares nacionais.
 
Os vinhos do Algarve, com 14 qualidades, encontravam-se expostos na ala direita da exposição
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portuguesa. Destes, foram avaliados 12 (dois não reuniam condições), os quais, segundo aquele
autor,  têem tido tantos admiradores quantos provadores , particularizando  como vinhos finos e muito
delicados, os tintos dos Exmos. Srs. T. Magalhães, R. A. Motta e F. P. Mendes, de Portimão, os de M.
M. de Mendonça, de Olhão e os da viúva de A. J. Júdice de Lagôa .
 
Elegendo porém, o de F. Mendes, de Portimão, como  uma das maravilhas que appareceu e que fez
empallidecer e tornar invejosos os melhores provadores estrangeiros que o estudaram . Afinal,
possuía  no maior equilíbrio e elegância todas as diversas qualidades que se podem ambicionar para a
formação de um vinho fino e delicado .
 
No género de vinho maduro e doce, sobressaía o da viúva de A. J. Júdice, de Lagoa. Quanto aos
vinhos brancos, eram apresentados três tipos, não obstante um deles ficar fora da apreciação, os
restantes de M. M. de Mendonça e T. A. da Fonseca, de Olhão foram  muito gabados, com
especialidade o do último cavalheiro, que foi causa dos mais bem merecidos elogios .
 
Afinal, encontrava-se  n'este vinho uma elegância ou finura, que encantava a quantos o bebiam e o
fazia comparar com os bons Sauternes por provadores francezes e completamente insuspeitos, pois
que eram negociantes de vinhos de França! .
 
Os vinhos do Algarve destacaram-se sobremaneira na exposição londrina, autênticos  elixires  do Deus
Baco.
 
Mas que vinhos eram estes? Que quantidades eram produzidas? Quais as castas mais cultivadas? As
questões podiam suceder-se, contudo e ao contrário do habitual, existem respostas para todas elas.
 
José de Beires, diligentíssimo governador civil do distrito de Faro, entre 1871 e 1878, legou-nos um
conjunto de publicações (Relatórios apresentados à Junta Geral do Distrito) que nos permitem
conhecer com detalhe e rigor a realidade algarvia da década de 1870.
 
Em 1875, descrevia aquele magistrado administrativo sobre a região  as condições especiais do seu
solo e clima, que o habilitam a produzir mais e melhor vinho do que nenhum outro districto, quando a
terra seja convenientemente explorada e no fabrico do vinho se empreguem os processos mais
adequados .
 
Ora, em 1873 o Algarve produziu cerca de 280 560 decalitros de vinho. O concelho de Olhão constituiu
o maior produtor, com 61 448 dal., seguiu-se Faro, que atingiu 55 500 dal. e Lagoa, 42 400 dal.
Portimão e Tavira também se destacavam com 38 760 e 32 540 dal. respetivamente. Já Silves e
Albufeira quedavam-se por 12 372 e 9 334 dal. cada um.
 
Nota ainda para Vila Real e Castro Marim, cuja produção ascendia a 8 916, no primeiro caso e 7 530
dal. no segundo e, Lagos, com 7 500 dal..
 
Nos restantes municípios, a colheita era diminuta (Loulé 3 300, Vila do Bispo 600, Aljezur 200 e
Alcoutim 160 dal.) ou mesmo inexistente, como em Monchique.
 
O Algarve - Excerto da Carta de Vinhos para a Exposição de Londres, 1874 (Biblioteca Nacional de
Portugal)
 
Refira-se que o oídio havia atacado com muita intensidade os vinhedos algarvios, levando ao
desânimo os agricultores que decidiram apostar na plantação de figueiras, em detrimento das videiras.
 
Antes do aparecimento daquela praga, havia muitas vinhas nos concelhos de Loulé, Monchique, Lagos
e Aljezur, que só por aqueles anos voltavam a ser plantadas, ainda que paulatinamente.
 
Por isso e dadas as excelentes condições naturais da região, as autoridades lamentavam, em 1873,
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que a vinha ocupasse uma área tão diminuta.
 
Ainda assim, reconheciam que alguns agricultores não haviam abandonado a cultura, criando novos
vinhedos (embora apostassem em castas mais produtivas, mas de inferior qualidade), de forma que a
superfície dedicada a esta cultura aumentava todos os anos.
 
O litoral concentrava a maioria das vinhas, na serra elas eram, à exceção de Loulé, inexistentes. Os
melhores vinhos concentravam-se nas freguesias da Fuzeta, então concelho de Tavira, de
Moncarapacho, Quelfes e Pechão do concelho de Olhão, as quais formavam um centro vinícola
importante.
 
No Barlavento, os concelhos de Lagoa e Portimão também se destacavam, como centro vinícola,
exibindo vinhos finos e generosos , contudo apenas como amostra e  vinhos de meza que poderiam
rivalisar com os primeiros do paíz .
 
Quanto às variedades, eram muitas e diversas, cerca de 31 castas brancas e 26 pretas. As brancas
mais comuns eram  assario, mantheúdo, boal, tamarez, e olho de lebre , já as menos frequentes
sabro, perrum, boal de hespanha, moscatel, Crato, diagalves, D. Branca, boal cachudo, gallego,
bugarrem, beba, arintho, pau ferro, godilho, mourisco, penso, tenedeira, alminhaca, alvilha, pérola, 7
espigas, valle Barreiros, tamarez, leira, assarião e terrantes .
 
Por sua vez, compreendiam as castas tintas mais vulgares a  negra molle, pau ferro, alicante pexem,
monvedro, tamarez . Depois evidenciavam-se as  bastardo, tintureira, breal, coração de gallo,
bastardinho, espadeiro, chapasro, caroncha, arintho, bocalrão, languedor, ferral tâmara, citima, tinta,
Crato, trincadeira e argenção .
 
Um dos grandes problemas do vinho algarvio prendia-se com o processo de vinificação, o que levava à
frequente classificação de  altamente defeituosos . Esta resultava do  pessymo systema de fabrico:
mal fermentados, não tinham as qualidades de vinho licoroso, nem as de vinho de pasto; muito
sujeitos a fermentações anormaes e extemporaneas, só se podiam conservar à força de alcohol
addicional .
 
Olhão (Postal ilustrado)
 
Uma realidade que o agrónomo Alexandre de Sousa Figueiredo, à frente da Estação Agrícola Distrital,
criada em 1873, vai tentar mudar. Não só percorre toda a região, em conferências públicas, ensinando
aos agricultores o processo de vinificação, as melhores castas a aplicar de acordo com as
caraterísticas dos solos, a poda correta, como publica vários trabalhos sobre o tema, e até mesmo um
Jornal dos Agricultores do Algarve , em 1875.
 
A ação deste técnico, que incidiu particularmente na modernização da cultura da vinha, por considerar
que o solo do Algarve era um dos melhores do mundo para o efeito, fez-se sentir nos anos seguintes.
 
Em 1877,  a cultura de vinha no Algarve vae de anno para anno augmentando consideravelmente ,
constituindo então a  predilecção  dos agricultores, de tal forma que a Junta Geral do Distrito de Faro
tinha  bem fundada esperança de que, n'um futuro não muito remoto, a maior riqueza do Algarve há
de provir da produção dos seus vinhos .
 
Contudo, o vaticínio não se concretizou, pouco depois, por diversos motivos (onde se incluíram as
pragas, como a filoxera), os agricultores reduziram a sua aposta na viticultura, e inexoravelmente
diminuiu a produção de vinho.
 
Pese embora esta realidade, as caraterísticas intrínsecas dos vinhos algarvios estavam reveladas e
comprovadas pelo sucesso alcançado na exposição internacional de Londres. Caraterísticas
menosprezadas durante décadas, mas que renasceram nos nossos dias, promovidas e fomentadas por
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técnicos especializados à frente das diversas explorações vitivinícolas existentes, um pouco, por toda a
região.
 
Técnicos que honram hoje a memória do agrónomo Alexandre Figueiredo (1837-1908), seu precursor
e, quiçá confirmarão um dia o prognóstico, lavrado há mais de 140 anos, da Junta Geral do Distrito:  a
maior riqueza do Algarve há de provir da produção dos seus vinhos .
 
Autor: Aurélio Nuno Cabrita é engenheiro de ambiente e investigador de história local e regional, bem
como colaborador habitual do Sul Informação.
 
Nota: Nas transcrições, respeitou-se a ortografia da época.
 
Aurélio Nuno Cabrita
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Porto e Norte. A "Região Sensação" do turismo que ainda tem um longo caminho para
percorrer
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2019

Meio: Renascença Online Autores: Ana Carrilho

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e5e037aa

 
A Região de Turismo do Porto e Norte de Portugal foi uma das que mais cresceu nos últimos anos, por
isso o presidente da entidade regional, Luís Pedro Martins, não hesita em chamar-lhe "Região
Sensação". Mas admite que ainda há muito a fazer para levar os turistas mais além do Porto, Gaia ou
Matosinhos.
 
No painel "Crescer a Norte", no último dia do Congresso da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP),
que decorreu em Viana do Castelo, diversos empresários do setor defenderam um maior envolvimento
e investimento de entidades públicas e privadas e também das populações para mostrar e fazer
"experenciar" o que de melhor a região tem: mesmo o mais inesperado, como as nortadas de
Caminha.
 
Mais conteúdos únicos e irrepetíveis, precisam-se, para acrescentar um valor que se prolonga muito
para além da estada em Portugal e na Região do Porto e Norte.
 
"Durante muitos anos o Turismo de Portugal investiu na promoção dos destinos Algarve, Madeira e
Lisboa. Mais recentemente, mudou e passou a promover mais o Centro, o Alentejo e o Norte,
assinalou o presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte.
 
Foi o que determinou o crescimento destas regiões. O ano passado chegaram 4,5 milhões de turistas,
mas três quartos ficaram em alojamentos do Porto, Gaia ou Matosinhos, 21% foram para o Minho e só
4,5% ficaram no Douro. A Trás-os-Montes chegaram 2,5% desses turistas.
 
Por isso, Luís Pedro Martins não dúvida que há um longo caminho para percorrer. O Porto alavancou o
Norte, agora temos que fazer o que o Turismo de Portugal fez com as regiões".
 
Obras no aeroporto do Porto ajudam. Aposta na ferrovia é absolutamente estratégica para o Douro
 
Trinta companhias aéreas operam no Aeroporto Francisco Sá Carneiro para 98 mercados (87 da
Europa, 3 de África, 4 da América do Norte, 3 da América do Sul e 1 da Ásia).
 
Vai também beneficiar de obras (como o de Lisboa), que o presidente da Região de Turismo agradece,
lembrando que esta infraestrutura pode ir até ao limite de 40 milhões de passageiros, "uma
oportunidade para se tornar um hub". Tem uma área de influência de 5 milhões de pessoas e é a
referência para o Norte e Galiza. "É maior que os três aeroportos da Galiza e quando abre uma nova
rota, fecham duas ou três naqueles aeroportos espanhóis".
 
Mas para Luís Pedro Martins, a aposta na ferrovia é absolutamente estratégica para a distribuição dos
fluxos de turistas a partir do Porto para o resto da Região e para o Douro, em particular. "É preciso
valorizar a Linha do Douro para que os turistas se percam no Douro. E com uma ligação a Barca
d'Alva, de 40 milhões de euros, poderíamos atrair também os espanhóis". Em discussão com a
homóloga de Castilla y Leon (revelou) está a valorização de quatro patrimónios mundiais: o Douro, o
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Douro Vinhateiro, as pinturas rupestres do Vale do Côa e Salamanca.
 
Conteúdos únicos, irrepetíveis e até inesperados, mas com valor acrescido precisam do envolvimento
de todos
 
Os turistas procuram cada vez mais experiências em diversas áreas. O enoturismo é uma delas. João
Gomes da Silva, da Sogrape, considera que é uma ferramenta fundamental da marca, com o
aproveitamento dos ativos que contribui para a rentabilização do negócio. É o que acontece com o
hostel criado dentro das Caves Sandeman, explorado em parceria com a The Independent Collective,
"um fator de diferenciação do Porto e Gaia".
 
Por outro lado, o saborear o vinho é uma das coisas que acrescenta valor na experiência de visita às
caves. E os turistas estão dispostos a pagar preços muito mais elevados por uma garrafa que mais
tarde, já em casa, vão associar a uma experiência prazeirosa, muito agradável.
 
João Gomes da Silva frisa que é preciso apostar em "experiências difíceis de replicar e vendê-las a um
preço que valorize o que se está a fazer: não se consegue replicar o sabor de um determinado vinho
do Douro ou um Alvarinho. Por isso, não vale a pena atrair as massas para lhes vender barato porque
nem sequer os recursos serão remunerados".
 
Também Mário Ferreira, diretor-executivo da Douro Azul desafiou as aldeias e proprietários de quintas
ou famílias a criarem produtos atrativos, com conteúdos gastronómicos ou outras experiências que
atraiam os turistas e os levem a valorizar os produtos. E referiu mesmo o exemplo de uma família em
que os diversos herdeiros, em vez de fazerem partilhas, resolveram unir-se, fazer as remodelações
necessárias na quinta, passando a receber, um ano depois, vários grupos para o seu espaço e que são
lá levados nos barcos de cruzeiros no Douro.
 
Há sempre um testo para cada panela e é preciso continuar a pedalar a bicicleta
 
A Nortada é um problema para Caminha? O presidente da autarquia, Miguel Alves, diz que não.
Descobriram que há muitos alemães que gostam da nortada e que procuram a região por isso mesmo.
"E temos que virar a lógica, ver o produto que temos e valorizá-lo porque há sempre quem o procure,
há sempre um testo para cada panela".
 
Para o autarca, parece que há gente que ainda não percebeu a importância do turismo e "é preciso
que percebam que todos ganham: para os que chegam, mas também aqueles que lá vivem todo o
ano, o turismo é uma indústria que valoriza e cria emprego. Miguel Alves revelou que em Caminha,
nos últimos cinco anos, o número de hóspedes cresceu 87%, os proveitos da hotelaria 112% e o
número de camas aumentou 25%. "Mas temos que continuar a pedalar a bicicleta, em todas as
regiões. E no norte do Norte, há muito potencial de crescimento".
 
Nessa linha, o presidente da Região de Turismo revelou que nos últimos 9 meses, todas as fun trip
tiveram como destino territórios fora do Porto e Gaia, porque são os que mais precisam. E referiu o
Wineshow, que está a ser produzido e que vai ter impacto em 88 milhões de espetadores de 165
canais de televisão.
 
A captação de eventos também é importante. José Maria Costa, presidente da Câmara de Viana do
Castelo anunciou a realização de 9 congressos no próximo ano, mas admite que na sua cidade ainda
há poucos hotéis para as necessidades. Por enquanto, os hóspedes são distribuídos pelas unidades das
Comunidade Intermunicipal, mas reforçou o apelo à continuação do investimento hoteleiro nesta
cidade minhota.
 
Números do Norte
 
Ana Carrilho

Página 38



A39

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 166

  Cores: Cor

  Área: 20,00 x 25,18 cm²

  Corte: 1 de 4ID: 83646335 30-11-2019

/ CADERNO ESPECIAL //  TURISMO / 

N/ 
/ DEBATE // 

  
 

  

 
  

 
  

 
 

lF 

9  .4 

 
  

 
  

 
  

 
 

41 

 
  

Dinâmica do turismo 

 

Partilha de ideias e discussão de dinâmicas para 

o turismo, apresentando propostas para o 

desenvolvimento do sector, foi a base do pequeno-

-almoço realizado no Hotel Dom Pedro Lisboa 

Se, por um lado, os leitores da conceitua-
da Condé Nast Traveler afirmaram ser Por-
tugal o terceiro melhor destino do mundo, 
por outro, fomos o primeiro país a ganhar o 
prémio "Destino Turístico Acessível 2019" 
da Organização Mundial do Turismo, um 
prémio que distingue os melhores destinos 
turísticos do mundo para pessoas com defi-
ciência. Simultaneamente, somos o País com 
melhores infra-estruturas turísticas, segun-
do o Fórum Económico Mundial. Perante 
tudo isto, está a Confederação do Turismo 
confiante que 2019 vai ser mais um ano re-
corde no sector. 

E Sandra M. Pinto 

t i Paulo Alexandrino 
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Será mesmo assim? E qual é, de facto, a 
importância destes galardões para o turis-
mo nacional? Importa perceber a opinião dos 
players do sector que actuam em diferentes 
áreas de actividade e com eles tentar descor-
tinar qual a etapa seguinte e quais os próxi-
mos passos rumo à obtenção de um turismo 
mais sustentável. Sustentabilidade essa que, 
em conjunto com a mobilidade e a conecti-
vidade, é um dos assuntos na ordem do dia 
quando falamos de turismo. 

Este e outros temas serviram de base ao 
pequeno-almoço que teve lugar no Hotel 
Dom Pedro Lisboa, e onde estiveram presen-
tes: Albertina Martins (TAP Portugal), Álvaro 
Covões (Everything is New), Emanuel Freitas 
(Dom Pedro Lisboa), Gilda Luís (Pestana Ho-
tel Group), Isabel Barata (Electricidade dos 
Açores) e Pedro Miguel Ramos (SANA Hotels). 
Com a finalidade de se alcançar um debate 
mais aprofundado por parte de todos, foi de-
cidido que nenhuma das intervenções seria 
atribuída directamente no texto. 

Balanços de 2019 

Com 2019 a terminar, importa perceber 
como correu o ano e de que forma estão os 
players a encarar 2020. Dependendo da área 
de actividade, assim são os desejos, anseios 
e preocupações, mas a verdade é que, sendo 
o turismo um sector tão transversal, muitos 
desses aspectos são comuns a todos ou gran-
de parte dos players. 

Se falarmos sobre a hotelaria, rapidamen-
te percebemos que os comportamentos dos 
turistas são diversos em função da região, 
«apesar das expectativas, as cidades de Lis-
boa e do Porto ainda continuaram a crescer, 
Porto mais do que Lisboa. O Algarve também 
cresceu, sendo que a Madeira foi das zonas 
que teve maiores perdas, pelo que se apresen-
ta como uma preocupação, estando ela muito 
ligada à aviação e às falências que têm acon-
tecido nos últimos tempos». Não é apenas o 
caso da Thomas Cook, mas de todas as outras 
que têm vindo a acontecer e que fazem des-
ta uma situação algo recorrente, pois «eram 
companhias que tinham operações interes-
santes para a Madeira». Esta é uma preocu-
pação transversal a quase todos os sectores, 
estando, de forma mais evidente, a afectar a 
hotelaria. Para alavancar os bons resultados 
obtidos, muito contribuiu o número crescen-
te de turistas nacionais, «em algumas regiões 
o mercado português é o primeiro mercado, 
mas, maioritariamente - e estamos sempre 

1 

falar dos Top 5 - temos, em primeiro lugar, 
o mercado norte-americano nas cidades e 
no Algarve continuamos com uma grande 
presença do Reino Unido, o que demonstra 
pouca influência, para já, do Brexit. Essa só 
se sentiu na antecipação de compra». Ainda 
no Algarve e na área do golfe, «o primeiro se-
mestre apresentou uma situação positiva em 
número de voltas, sendo que em preço médio 
assistiu-se a uma descida entre 1 e 2%. A ver-
dade é que o golfe depende 78% do mercado 
do Reino Unido e estamos de algum modo ex-
pectantes para ver a evolução do Brexit, mas 
também aqui assistimos a uma compra ante-
cipada por parte dos turistas britânicos, que 
estão agora a comprar os meses de Fevereiro, 
Março e Abril de 2020. O maior receio dos tu-
ristas britânicos é a desvalorização da libra, 
mas o certo que não vão deixar de viajar». 

Apesar de todos concordarem nos resul-
tados positivos, não deixaram de focar ou-
tro aspecto interessante, o qual nos diz que 
continua a chegar a Portugal uma grande 
percentagem de turistas sem grande poder 
de compra, «mesmo quando fazem as suas 
reservas em hotéis de 5 estrelas, não prosse-
guem essa realidade na procura contínua por 
outros serviços prestados por estas unidades 
hoteleiras, como, por exemplo, a gastrono-
mia e a restauração». Todos concordam com 
a necessidade de o mercado se focar cada vez 
mais neste segmento, «pois, só assim pode-
mos fazer o tão necessário upgrade no turis-
mo que chega às nossas cidades». 

e 

MICE 

Há falta de espaços para a realização de 

eventos nas cidades, referindo os 

presentes: «Vejamos Lisboa, onde abriram 

várias dezenas de hotéis, mas nenhum ou 

muito poucos espaços para eventos, o que 

gera de facto uma falha grande num 

mercado que quer cada vez mais cativar o 

universo MICE nacional e internacional.» 

O que é que isto demonstra? Uma evidente 

falta de estratégia para o turismo, afirma-

ção com a qual todos concordam, «se 

não há infra-estruturas e conteúdos que 

acompanhem a oferta de quartos, qualquer 

dia a "bolha" vai rebentar»! Esta realidade 

começa a afectar também o sector do 

entretenimento, o qual vive um processo 

de crescimento «mas faltam espaços». 

'-:11!•111;1!"Ffi' 
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Albertina Martins (TAP Portugal) Pedro Miguel Ramos (SANA Hotels) 

Isabel Barata (Electricidade dos Açores) 

/ DEBATE // 

Turismo esse que chega maioritariamen-
te de avião, e que está na base dos números 
obtidos este ano pelo Aeroporto de Lisboa, 
o qual, de acordo com dados fornecidos pela 
Vinci, dona da ANA - Aeroportos de Por-
tugal, serviu, pela primeira vez, mais de 30 
milhões de passageiros em 12 meses. «Foi um 
ano em que se trouxeram muitos passagei-
ros, mas os resultados aumentaram em pas-
sageiros, mas não em receitas», foi revelado. 
A verdade é que, neste momento, começa a 
acontecer uma inversão, pois a procura con-
tinua, mas, desta feita, com tarifas elevadas, 
«sobretudo no mercado brasileiro». 

A importância dos conteúdos é um ponto 
recorrente à mesa, pelo que importa perce-
ber como funcionou 2019 para o mercado do 
entretenimento. «Ao analisarmos o merca-
do, importa fazê-lo de uma forma macro e 
não micro, como por norma se faz», foi de-
fendido. «De acordo com dados do INE de 
2018, o português só compra um bilhete para 
um espectáculo de dois em dois anos, sig-
nifica isto que este é um sector com muitas 
possibilidades de crescimento, e se a oferta 
for boa, certamente que as pessoas aderem.» 
Veja-se, por exemplo, o que acontece no caso 
dos millennials, que compram primeiro o 
bilhete para o espectáculo e só depois fazem 
a reserva de hotel ou a compra do bilhete de 
avião, sendo que «aqui funciona um pouco 
ao contrário do que sucede no turismo». 

Perspectivas para 2020 

Para o ano que está quase a começar, 
há diferentes situações que estão de algum  

modo a influenciar a posição dos players rela-
tivamente a 2020. Vejamos a questão da Tur-
quia, que, do ponto de vista turístico, pode 
vir ou não a ser favorável ao mercado nacio-
nal, sobretudo ao Algarve, mas afectando o 
mercado ibérico como um todo, e o Brexit. 
«Por norma, 4 a 5% dos turistas que não vão 
para Espanha vêm para os países da Europa, 
logo, é natural que estejamos um pouco ex-
pectantes em relação àquilo que vai acontecer 
ao sector do turismo na Turquia.» De facto, 
2020 é para muitos uma grande incógnita, 
sendo que há players que apresentam a gran-
de expectativa de os resultados se manterem 
os mesmos que foram alcançados em 2019. No 
que diz respeito ao MICE, «temos a sensação 
de que a situação está a retroceder, sobretu-
do, na capital, com confirmações mais perto 
da data pretendida», surgindo já como uma 
preocupação para as empresas o facto de o 
custo de trazer um colaborador do estrangei-
ro para participar numa reunião de trabalho 
em Portugal ter aumentado, realidade que 
pode, efectivamente, condicionar o cresci-
mento desta área. Relativamente ao sector da 
aviação, as perspectivas surgem relacionadas 
com «uma certa estabilização do sector, com 
um enfoque grande em tentar perceber como 
vão funcionar as novas rotas que as compa-
nhias aéreas vão abrir. Vai ser um ano de al-
guma contenção». 

Descentralizar para criar experiência 

Portugal tem pontos culturais de enorme 
riqueza que não estão explorados e isso gera, 
efectivamente, uma janela de oportunidade 
para o turismo, sobretudo se levarmos em 
conta a necessidade de descentralização. «A 
30 ou 40 quilómetros de Lisboa ou do Por-
to há muito para descobrir. Esta vai ser uma 
tendência para o futuro do turismo nacional, 
ou seja, quando se vender Lisboa ou outro 
grande centro urbano, conseguir conjugar 
com outros pontos de interesse em redor da 
cidade que surjam como experiências cati-
vantes.» Isto implica aumentar o tempo mé-
dio de estada no país, «mas tal só vai mudar 
quando Portugal deixar de ser um destino 
de "aldeias" e passar a olhar para o turismo 
como um todo, e não região a região». Mas 
implica também aprender a vender experiên-
cias, algo que muitos ainda não sabem fazer, 
«há mercados que já o fazem muito bem, 
mas Portugal tem de melhorar, sendo que a 
região que hoje melhor o faz é o Turismo do 
Centro». Ninguém discorda, antes pelo con-

 

Web Summit 

Será que o evento faz mexer tanto assim 
a cidade? «Esta é uma falsa questão! A 
verdade é que os bons restaurantes não 
estão cheios, e não há assim tão grandes 
congestionamentos na zona da Expo. Os 
hotéis até podem mexer um pouco mais, 
com mais alguns pedidos de reservas, mas 
esta é uma falsa questão», afirmaram os 
participantes no debate. 
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Gilda Luis (Pestana Hotel Group) Emanuel Freitas (Dom Pedro Lisboa) 

Alvaro Covões (Everything is New) 

trário, que é importante fazer com que outras 
regiões o façam também, assim como os ho-
teleiros. «É essencial explicar aos hotéis a sua 
importância na divulgação destas experiên-
cias e não deixar tudo numa única entidade, 
neste caso falamos dos concierges, que mui-
tas vezes têm interesses por detrás das suges-
tões que dão aos hóspedes que os procuram. 
É urgente realizar parcerias que tragam valor 
acrescentado, não só para os intervenientes 
como para os turistas.» 

Outro exemplo trazido para a mesa foi o 
dos Açores, «que é hoje um bom destino de 
experiências e que se vende como tal». Sen-
do que ao nível do contributo da aviação, 
falou-se do programa Stopover da TAP, «o 
qual tem funcionado muito bem para o mer-
cado norte-americano, com 512 mil turistas 
desde 2016, mas só assim é se ele for conhe-
cido e divulgado, e se conseguirmos ter par-
cerias que acrescentem valor à estadia dos 
turistas». Entre os players é unânime que 
«temos todos que nos organizar para ofere-
cer experiências relevantes, seja para que o 
turista fique mais dias, seja para que ele volte 
no futuro». 

Os desafios das novas gerações de turistas 

Que turismo queremos para Portugal? E 
é esse turismo que vamos ter? Até que ponto 
os prémios conseguidos contribuem para ala-
vancar esse turismo? Um dos pontos em que 
todos concordam está relacionado com a sus-
tentabilidade do turismo, e essa preocupação 
está na primeira linha das estratégias imple-
mentadas por cada um nos respectivos secto-
res. Aqui surge a questão dos millennials e do 
que estes novos turistas procuram, «de que 
forma é que as empresas se vão adaptar e aos 
seus produtos e serviços a estes novos consu-
midores tão diferentes e com desejos tão dis-
tintos», esta é, claramente, uma das questões 
em cima da mesa e na ordem de trabalho dos 
players do sector. 

Logo surge outra questão, que traz para a 
mesa os turistas da geração Z: «Se pensarmos 
a longo prazo esta deverá ser uma preocupa-
ção por parte das empresas que têm activida-
de no sector do turismo, acima de tudo pelo 
facto que estes futuros turistas já nada têm 
a ver com os da geração millennial.» Com 
grandes preocupações ambientais e de sus - 
tentabilidade, estes turistas «vão certamen-
te ser mais exigentes para com as empresas, 
com o objectivo de conseguirem usufruir 
de um turismo cada vez mais sustentável».  

«Estamos aqui a falar do turismo para 2020, 
quando talvez devêssemos estar a falar sobre 
como é que, efectivamente, vai ser o sector 
do turismo daqui para a frente, que desafios 
se vão colocar a nós, diferentes players. De-
víamos estar a tentar perceber quais vão ser 
as tendências do sector para daqui a 20 ou 30 
anos.» Em contraponto, ouve-se a opinião de 
que as preocupações ambientais que surgem 
neste momento são passageiras, «estar com 
este tipo de preocupações é hoje uma moda e 
qualquer dia passa». Mas será mesmo assim? 
Fica a dúvida e as diferentes opiniões no ar. 

Trabalhar no turismo 

Ao longo dos anos o turismo passou a ser 
aquele sector onde ninguém gosta de traba-
lhar. Os motivos? Em redor da mesa deste 
grupo foram nomeados vários, desde a fraca 
remuneração, até aos horários, passando pela 
dureza do próprio trabalho, seja ele exerci-
do na restauração ou na hotelaria. «É difícil 
ter pessoas que queiram trabalhar quando os 
outros descansam ou se divertem, pois é ba-
sicamente isto que acontece quando falamos 
em trabalhar no sector do turismo.» Peran-
te este problema que afecta a hotelaria, foi 
trazido para a discussão o facto de esta ter a 
"concorrência" de outras actividades, «como 
a Uber, onde se ganha mais e se consegue ge-
rir horários, e que veio afectar a mão-de-obra 
que trabalhava na hotelaria em sistema de sa-
zonalidade, sobretudo durante o Verão». Os 
Recursos Humanos são hoje um problema real 
que se coloca aos players e ao qual urge, não 
só dar atenção, como solução. 11 

Página 42



A43

Ano Novo é celebrado com Novo Circo no 365 Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2019

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6569fd45

 
Dezembro no  365 Algarve  começa com a redescoberta de
ingredientes tradicionais da região e a convivialidade de uma refeição
partilhada, e termina com as companhias de Novo Circo Collectif Malunés e Le
P'tit Cirk e dois espetáculos que prometem maravilhar o público.
 
Percursos para Colher e Cozinhar - Festival da Comida
Esquecida  está a 8 de dezembro em Tôr para recolher ingredientes tradicionais,
alguns pouco conhecidos do público, que serão depois utilizados numa aula de
cozinha. Os anfitriões locais orientam os participantes num passeio
interpretativo por todo o território envolvente, focando-se nos modos de vida e
na história da horta e respetivos produtos. Os ingredientes recolhidos serão
utilizados na confeção de um prato sazonal da cozinha tradicional algarvia nas
imediações desse mesmo local. Será um momento de partilha de conhecimentos e
histórias, num ambiente de cocriação de experiências.
 
À medida que se aproxima o fim do mês e se entra no Novo
Ano, a companhia  Collectif Malunés  assenta arraiais no Heliporto de Monchique
entre 27 de dezembro e 5 de janeiro de 2020, para, a partir das 21h30, e
em conjunto com os sete anões da Branca de Neve, reunir todas as princesas na
sua tenda de circo em  Forever Happily . De uma floresta encantada, à Pequena
Sereia, a Hänsel e Gretel (ou João e Maria), caberá neste espetáculo todo o
universo dos contos de fadas... Desde maçãs envenenadas a chinelos mal colocados,
a acrobatas a tropeçarem no seu capuz vermelho, ao mesmo tempo que nos contam o
que precede a história conhecida por todos. Aqui, nem tudo é maravilhoso, e as
relações humanas são tão frágeis quanto cómicas. Um espetáculo no âmbito da
programação  Lavrar o Mar , que esgota a superficialidade desse  mundo
maravilhoso  deslocado da realidade, trazendo uma visão moderna, viva e atual,
mas também ridícula.
 
Nas mesmas datas e local, mas às 18h30, é a vez de  Le P'tit
Cirk  apresentar o espetáculo de circo contemporâneo  Les
Dodos . Os dodos foram uma espécie de ave que se extinguiu por
ser demasiado desajeitada para sobreviver: não sabia voar, não sabia nadar e
era demasiado ingénua para enfrentar a dureza da vida. Este pássaro
representava, fisicamente, o oposto do acrobata; contudo, são ambos
inconscientes. Viajam entre o medo e a ingenuidade, a vida e a sobrevivência. Este
é um espetáculo onde cinco músicos acrobatas elaboram modelos de
microssociedades, expressas através de jogos de relações sensíveis de
fragilidade, poder e benevolência. A hostilidade do mundo condena-os a
inventarem mecanismos de sobrevivência freneticamente irrisórios, como as
tentativas improváveis de escapar à gravidade, através de uma imaginação sem
limites. Um espetáculo ritmado que respira através da música das guitarras, do
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contrabaixo e do violino, também com a assinatura  Lavrar o Mar .
 
Daniel Pina
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"Lavrar o Mar" também é contar as histórias dos pescadores do bacalhau de Aljezur e
Monchique
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2019
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Espetáculo será  muito emotivo
 
A história não é muito conhecida, mas, nos anos 60 e 70, muitos jovens portugueses tiveram de optar
entre ir para a Guerra Colonial ou para a árdua pesca do bacalhau, nas águas gélidas da Terra Nova,
ao largo do Canadá. César Tróia, a personagem principal do novo espetáculo do "Lavrar o Mar",
representa-os a todos. "O Presente de César", que estreia na próxima quinta-feira, 28 de Novembro, é
um teatro culinário, em que haverá comida, ação e muito drama.
 
Na sua versão original, este espetáculo foi concebido para o Teatro Viriato, em Viseu, a pedido da
Rede Cultural Viseu Dão-Lafões. Depois de ter dado  uma grande volta naquele território , chega ao
Sul pelas mãos de Giacomo Scalisi, o encenador, e um dos responsáveis pelo "Lavrar o Mar".
 
As sessões terão lugar de 28 de Novembro a 1 de Dezembro, na Sede do Rancho Folclórico do Rogil,
concelho de Aljezur, às 19h30, no âmbito do Festival da Batata Doce.
 
Já de 5 a 8 de Dezembro, "O Presente de César - Quem vai para o Mar não volta à Terra" estará na
Casa do Povo de Alferce (Monchique), com espetáculos à mesma hora.
 
Para estas exibições, haverá algumas afinações, face ao original.  No fundo, será uma versão mais
algarvia desta história, escrita pelo Sandro William Junqueira , explica Giacomo, ao Sul Informação.
 
O cerne de tudo, n'O Presente de César, que passará por Aljezur e Monchique, é o bacalhau. Esse
peixe que,  não sendo português, é como se o fosse .
 
O César Tróia é uma pessoa que, num certo momento, é chamada ao serviço militar e tem a tal
opção: ou a guerra ou a pesca do bacalhau. Ambas as escolhas eram difíceis. As pessoas morriam
muito , refere o programador cultural.
 
Quem optava por rumar à Terra Nova, ao largo do Canadá, passava seis meses, fora de casa,
abandonando tudo .
 
Apanhavam o bacalhau com a chamada pesca à linha, feita em condições tão adversas. Estas pessoas,
no fundo, quando iam para o mar, acabavam por nunca voltar. Mesmo que regressassem fisicamente,
a cabeça e o pensamento ficavam sempre lá , conta Giacomo Scalisi.
 
É desses dramas que fala o espetáculo. A história, como já aconteceu em outras iniciativas do "Lavrar
o Mar", será acompanhada de comida, numa espécie de ementa de bordo.
 
O primeiro prato será uma chora: uma sopa, feita de caras de bacalhau, que era comida por estes
bravos pescadores. Segue-se um bacalhau diferente, porque será acompanhado com batata doce,
cogumelos e castanhas. Para terminar, haverá pêro de Monchique, acompanhado de línguas de
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bacalhau fritas com canela e gelado de mel.
 
Do ponto de vista emotivo, Giacomo garante que este "Presente de César" será  muito forte .  Tem
histórias que são pouco conhecidas e que mostram como um prato de que gostamos tanto incorpora
uma história profunda de Portugal , diz.
 
Nos registos consultados no Museu de Ílhavo, quando lá fez o espetáculo, no âmbito da Rede Dão-
Lafões, Giacomo Scalisi conta que encontrou casos  de pessoas de Aljezur e Monchique que foram
para a pesca do bacalhau. É algo que vamos mostrar .
 
O encenador e programador cultural do "Lavrar o Mar" tem  grandes expetatitvas para este espetáculo
, principalmente pela  carga emotiva que acarreta .
 
Por isso, já se sabe, se quiser navegar pelas ondas deste "Presente do César", o melhor é apressar-se
na compra dos bilhetes (10 euros). Pode fazê-lo aqui.
 
O "Lavrar o Mar" conta com os apoios das Câmaras Municipais de Aljezur e Monchique. Além do
365Algarve, também apoiam financeiramente o projeto o CRESC Algarve e a Direção Geral das Artes.
 
Pedro Lemos
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