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ATRAIR DORMIDAS 
O Turismo Centro quer che-
gar aos13 milhões de dormi-
rias em 2030, pretendendo 
apostar num novo pilar de tu-
rismo religioso e espiritual. 
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A Entidade Regional Turismo
Centro de Portugal quer chegar
aos 13 milhões de dormidas em
2030, segundo um plano apre-
sentado ontem, no qual des-
taca ainda que pretende apos-
tar num novo pilar de turismo
religioso e espiritual.

Estes dados constam do Pla -
no Regional de Desenvolvi-
mento Turístico 2020-2030 e
do Plano de Marketing da Tu-
rismo Centro de Portugal, que
contaram com a colaboração
da Deloitte para reunir contri-
buições do sector na região, e
que ontem foram apresenta-
dos publicamente na presença
da secretária de Estado do Tu-
rismo, Rita Marques.

O plano parte da actual si-
tuação para estabelecer metas
a médio prazo, em 2023, e a
longo prazo, até 2030.

As estimativas apresentadas
revelam que até ao final deste
ano espera-se que a região
Centro atinja aos 6,5 milhões
de dormidas, até 2023 espera
ter nove milhões e em 2030
prevê atingir os 13 milhões.

Até 2030, além do aumento
das dormidas, as metas da en-
tidade pressupõem ainda au-
mentar a estada média na re-
gião, com base num cresci-
mento de 0,5% anuais, até al-
cançar os 37% dentro de pouco
mais de uma década, aumentar
a taxa líquida de ocupação de
camas até aos 1,85 noites em

2030 e o crescimento da re-
ceita por quarto disponível
(RevPAR, do inglês Revenue
per Available Room) para os 28
euros em 2028 e os 35 euros
no final do período em estudo.

Para perseguir estes objecti-
vos, são factores principais o
desenvolvimento dos recursos
humanos, o território, o posi-
cionamento, a promoção e o
investimento.

O novo plano redefine os pi-
lares estratégicos para este tu-
rismo no Centro, acrescen-
tando uma aposta no novo pi-
lar de Turismo Espiritual e Re-
ligioso.

Os restantes são os pilares da
Cultura, História, Património e
Gastronomia e Vinhos, o de
Natureza, 'Wellness', Turismo
Activo e Desportivo e Mar, o de
Lifestyle Inspirational e novas
tendências e o Turismo Corpo-

rate e Empresarial.
A Turismo do Centro destaca

como principais mercados
com potencial para a região o
francês e o alemão, o do Reino
Unido, embora ainda com in-
certezas devido ao 'Brexit', e
também os mercados dos Es-
tados Unidos da América e o
brasileiro.

A entidade estará empe-
nhada em salientar as boas
acessibilidades de transporte
da região, como a sua posição
entre os dois aeroportos de Lis-
boa e o do Porto, com boas ro-
dovias e a proximidade a Es-
panha, além da possibilidade
de aproveitamento de 280 qui-
lómetros de costa.

No plano defende-se tam-
bém uma cooperação trans-
fronteiriça de proximidade
com regiões bem estabelecidas
espanholas, nomeadamente a

Extremadura, Castela e Leão e
a Galiza.

Numa altura de descentrali-
zação de competências para as
autarquias, a Turismo do Cen-
tro pretende que as Comuni-
dades Intermunicipais (CIM)
da região trabalhem em rede,
já que passam a ter competên-
cias na promoção turística no
mercado interno.

Se as CIM têm de articular os
seus planos com o plano da
Turismo do Centro, a secretária
de Estado do Turismo, Rita
Marques, também espera que
o plano ontem apresentado se
articule com os planos das ou-
tras regiões, porque, na sua opi-
nião, só trabalhar de forma in-
tegrada faz sentido, para que o
país atinja “de facto um nível
de excelência no turismo como
um todo”.

“Isto tem de casar”, sublinhou
a governante, mostrando-se
disponível para reuniões de
trabalho para que, “no final, to-
dos os mapas de navegação
das diversas regiões”, que po-
dem ser diferentes e partir de
pontos diferentes, levem o tu-
rismo nacional “a um ponto
comum, a um ponto de enten-
dimento, que permita que nos
próximos anos Portugal con-
tinue a ser distinguido como o
país onde há uma preocupa-
ção evidente em desenvolver
um turismo sustentável”, con-
cluiu. |

Programa Turismo do Centro apresenta estratégias com o propósito de chegar
às 13 milhões de dormidas em 2030, com aposta no turismo religioso e espiritual

Pedro Machado discursou na apresentação 

Turismo do Centro lança
plano para atingir 13 milhões
de dormidas em 2030

DR
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Turismo do Centro
quer 13 milhões de
dormidas em 2030

O Turismo Centro de Portugal
(TCP) quer chegar aos 13 mi-
lhões de dormidas em 2030, se-
gundo um plano apresentado
ontem, no qual destaca ainda
que pretende apostar num
novo pilar de turismo religioso
e espiritual.

Estes dados constam do
Plano Regional de Desenvolvi-
mento Turístico 2020-2030 e do
Plano de Marketing do Turismo
Centro de Portugal, que tiveram
a colaboração da Deloitte para
reunir contribuições do sector
na região, e que foram ontem
apresentados publicamente em
Lisboa na presença da secretária
de Estado do Turismo, tendo
contado com uma introdução
por parte de Pedro Machado,
presidente do TCP.

O plano parte da actual situa-
ção para estabelecer metas a
médio prazo, em 2023, e a longo
prazo, até 2030.

As estimativas apresentadas
revelam que até ao final deste
ano espera-se que a região Cen-
tro atinja aos 6,5 milhões de dor-
midas, até 2023 espera ter nove
milhões e em 2030 prevê atingir
os 13 milhões.

Até 2030, além do aumento
das dormidas, as metas da enti-
dade pressupõem ainda au-

mentar a estada média na re-
gião, com base num cresci-
mento de 0,5% anuais, até al-
cançar os 37% dentro de pouco
mais de uma década, aumentar
a taxa líquida de ocupação de
camas até aos 1,85 noites em
2030 e o crescimento da receita
por quarto disponível (RevPAR,
do inglês Revenue per Available
Room) para os 28 euros em
2028 e os 35 euros no final do
período em estudo. Para atingir
estes objectivos, são factores
principais o desenvolvimento
dos recursos humanos, o terri-
tório, o posicionamento, a pro-
moção e o investimento.

O novo plano redefine os pi-
lares estratégicos para este tu-
rismo no Centro, acrescentando
uma aposta no novo pilar de
Turismo Espiritual e Religioso.

Os restantes são os pilares da
Cultura, História, Património e
Gastronomia e Vinhos, o de Na-
tureza, “Wellness”, Turismo Ac-
tivo e Desportivo e Mar, o de Li-
festyle Inspirational e novas ten-
dências e o Turismo Corporate
e Empresarial.

O Turismo do Centro destaca
como principais mercados com
potencial para a região o francês
e o alemão, o do Reino Unido,
embora ainda com incertezas

devido ao “Brexit”, e também os
mercados dos Estados Unidos
da América e o brasileiro.

Turismo nas CIM 
a trabalhar em rede 

A entidade estará empe-
nhada em salientar as boas
acessibilidades de transporte
da região, como a sua posição
entre os dois aeroportos de Lis-
boa e o do Porto, com boas ro-
dovias e a proximidade a Es-
panha, além da possibilidade
de aproveitamento de 280 qui-
lómetros de costa. No plano de-
fende-se também uma coope-
ração transfronteiriça de pro-
ximidade com regiões bem es-
tabelecidas espanholas, no-
meadamente a Extremadura,
Castela e Leão e Galiza.

Numa altura de descentrali-
zação de competências para as
autarquias, o Turismo do Cen-
tro pretende que as Comuni-
dades Intermunicipais (CIM) da
região trabalhem em rede, já
que passam a ter competências
na promoção turística no mer-
cado interno. 

Se as CIM têm de articular os
seus planos com o plano do
Turismo do Centro, a secretária
de Estado do Turismo, Rita
Marques, também espera que
o plano ontem apresentado se
articule com os planos das ou-
tras regiões, porque, na sua
opinião, só trabalhar de forma
integrada faz sentido, para que
o país atinja «de facto um nível
de excelência no turismo co -
mo um todo».

«Isto tem de casar», sublinhou
a governante, mostrando-se
disponível para reuniões de tra-
balho para que, «no final, todos
os mapas de navegação das di-
versas regiões», que podem ser
diferentes e partir de pontos di-
ferentes, levem o turismo na-
cional «a um ponto comum, a
um ponto de entendimento,
que permita que nos próximos
anos Portugal continue a ser
distinguido como o país onde
há uma preocupação evidente
em desenvolver um turismo
sustentável».|

Pedro Machado na apresentação da estratégia para a década

Metas Apresentados Plano Regional de Desenvolvimento
Turístico 2020-2030 e  Plano de Marketing do TCP

D.R.
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Turismo Centro de Portugal define
estratégias para a próxima década
Apresentação Documentos estruturantes, com objectivos estratégicos para a região Centro, foram dados a conhecer

O Turismo do Centro de Por-
tugal (TCP) apresentou, ontem,
publicamente dois documen-
tos estruturantes, que traçam
o caminho a ser seguido na
próxima década de actividade
turística no Centro de Portugal:
o Plano Regional de Desenvol-
vimento Turístico 2020-2030
e o seu Plano de Marketing. Os
documentos foram apresen-
tados numa sessão pública
que decorreu na sede da De-
loitte, em Lisboa.

O Plano Regional de Desen-
volvimento Turístico 2020-
2030 sintetiza as metas turís-
ticas concretas a atingir e os
objectivos estratégicos gerais
para a região, ao mesmo
tempo que avança com linhas
estratégicas de acção para
atingir os objectivos propos-
tos.

Assim, foram definidas qua-
tro metas turísticas a alcançar:
aumentar o número de dor-
midas na região Centro de Por-

tugal; aumentar a estada mé-
dia no território; aumentar a
taxa líquida de ocupação-
cama; e aumentar o rendi-
mento por quarto disponível
nas unidades da região. 

Pedro Machado, presidente
do TCP, referiu, no início da
sessão, que "foram muitos os
motivos que levaram o Tu-
rismo Centro de Portugal a de-
senvolver estes documentos".
"A indústria do turismo está a
atravessar um conjunto de
mutações, o que nos motivou
a percorrer este caminho, de
forma a ajustar os destinos e
regiões à actividade turística. A
região Centro de Portugal cres-
ceu nos últimos anos acima da
média nacional, mas poderá
não ser sempre assim", subli-
nhou. "É importante que os
players do sector tenham um
documento orientador. Estes
documentos, projectados a 10
anos, são uma referência es-
tratégica que influencia a ac-

ção dos empresários", acres-
centou. Rita Marques, secretá-
ria de Estado do Turismo, en-
cerrou a sessão com elogios
ao trabalho feito. "A região
Centro de Portugal tem con-
tribuído de forma muito sólida
para o crescimento do turismo

no país. O país não é só Lisboa.
Olhando para estes documen-
tos, que apontam para o fu-
turo, ficamos seguros de que
temos as pessoas certas para
o Centro de Portugal continuar
a crescer e ser uma região de
excepção", frisou a governante.

"Vamos entrar numa nova era
do turismo. Este plano per-
mite-nos parar e pensar sobre
o futuro, com uma visão re-
frescada", acrescentou. 

À luz do novo panorama tu-
rístico também os seus pilares
estratégicos foram adaptados,

passando a totalizar cinco pi-
lares que sumarizam a oferta
turística da região: Cultura,
História, Património e Gastro-
nomia e Vinhos; Natureza,
Wellness, Turismo Activo e
Desportivo e Mar; Lifestyle,
Inspirational e novas tendên-
cias; Turismo Espiritual e Re-
ligioso; e Turismo Corporate e
Empresarial. O plano sublinha
que a região Centro de Portu-
gal deverá alavancar a sua
oferta turística, posicionando-
se como um destino coeso, ca-
racterizado pela oferta de ex-
periências turísticas integradas
transversais e pela continui-
dade ao longo do território. O
documento sintetiza a estraté-
gia da região, orientada para o
produto, mercados, segmentos
e marca, partindo das linhas
estratégicas de ação e dos pi-
lares estratégicos definidos
pelo Plano Regional de Desen-
volvimento Turístico 2020-
2030. |

Apresentação dos documentos estruturantes decorreu ontem, em Lisboa 

DR
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VISEU ENTRA EM 2020 AO  
SOM DOS HMB E PLUTONIO

Confraria de Saberes e Sabores da Beira ‘Grão Vasco’ aproxima as comunidades
viseenses a viver no estrangeiro à cultura e tradição beirãs e promove a região de
Viseu e a sua gastronomia Página 2
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Director Adriano Callé LucasSaúde

Proteger a saúde humana dos
impactos das alterações climá-
ticas “é mais urgente do que
nunca”, diz a Organização
Mundial de Saúde (OMS), la-
mentando que a maioria dos
países não esteja a financiar o
combate ao problema.

A conclusão consta do mais
recente estudo da OMS sobre
as mudanças climáticas e a
saúde, o qual se baseia em da-
dos de 101 países que constam
do Relatório de Pesquisa de
Saúde e Mudanças Climáticas
da OMS de 2018, divulgado
ontem, no segundo dia da COP
25, a decorrer em Madrid.

Segundo o documento, os
países estão finalmente a dar
prioridade cada vez mais às
mudanças climáticas e à
saúde, com metade dos Esta-
dos pesquisados a desenvolver
uma estratégia ou um Plano
Nacional de Saúde e Mudança
Climática.

“O mais preocupante é que
apenas cerca de 38% tem ca-
pacidade financeira para im-
plementar parcialmente sua
estratégia nacional e menos de
10% canaliza recursos para im-
plementá-la completamente”,
refere a OMS.

“As alterações climáticas não
estão apenas a cobrar uma
conta para as gerações futuras
pagarem, é um preço pelo qual
as pessoas estão a pagar ac-
tualmente com sua saúde”,
disse Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, director-geral da Or-

ganização Mundial da Saúde.
O mesmo responsável

afirma que “é um imperativo
moral que os países tenham
os recursos necessários para
agir contra as mudanças cli-
máticas e salvaguardar a saúde
agora e no futuro”.

Quarenta e oito por cento
dos países realizaram uma
avaliação dos riscos climáticos
para a saúde pública, identifi-
cando como “os mais comuns”
o stresse térmico, lesões ou
morte por eventos climáticos
extremos, alimentos, água e
doenças transmitidas por pan-
demias como cólera, dengue
ou malária.

No entanto, cerca de 60%
desses países relatam que os
resultados da avaliação tive-
ram pouca ou nenhuma in-
fluência na alocação de recur-
sos humanos e financeiros
para atender às suas priorida-
des de adaptação para prote-

ger a saúde. A integração da
saúde nos processos climáti-
cos nacionais e internacionais
pode ajudar a aceder aos fun-
dos necessários.

A pesquisa constatou que os
países têm dificuldades em
aceder a financiamentos cli-
máticos internacionais para
proteger a saúde dos seus ha-
bitantes.

Mais de 75% relataram falta
de informações sobre oportu-
nidades de acesso ao financia-
mento climático, mais de 60%
a ausência de conexão dos ac-
tores da saúde com os proces-
sos de financiamento climático
e mais de 50% a falta de capa-
cidade para preparar propos-
tas. No entanto, avança o do-
cumento, muitos países não
conseguem tirar proveito
desse potencial.

A pesquisa mostra que me-
nos de 25% dos países têm co-
laborações claras entre a saúde

e os principais sectores res-
ponsáveis pelas mudanças cli-
máticas.

Os ganhos em saúde que re-
sultariam no corte de emissões
de carbono raramente são re-
flectidos nos compromissos
climáticos nacionais, com ape-
nas um quinto dos serviços a
mencionarem a saúde no con-
texto de reduções de emissões
e um em cada 10 a mencionar
os ganhos esperados em saúde.

“Para que o Acordo de Paris
seja eficaz para proteger a
saúde das pessoas, todos os ní-
veis do governo precisam prio-
rizar a construção de resiliên-
cias do sistema de saúde às
mudanças climáticas e um nú-
mero crescente de governos
nacionais está claramente a ir
nessa direcção”, afirmou Maria
Neira, directora do Departa-
mento de Meio Ambiente, Mu-
dança Climática e Saúde da
OMS. �

Estudo Organização Mundial de Saúde lamenta que a maioria dos países não esteja a financiar o combate ao problema 

Alterações climáticas aumentam riscos
para a saúde mas falta financiamento

Ministra vai responder sobre aumento
de mortalidade infantil e materna
SAÚDE O grupo parlamentar
do PSD quer ouvir a ministra
da Saúde, Marta Temido, e a
directora-geral da Saúde,
Graça Freitas, na Assembleia
da República sobre o aumento
das taxas de mortalidade in-
fantil e materna, divulgaram os
sociais-democratas.

No requerimento apresen-
tado na comissão parlamentar
de Saúde, o PSD sustenta que
no ano passado aquelas taxas
de mortalidade sofreram “um
brutal e preocupante agrava-
mento, registando valores hu-
manamente inaceitáveis, além
de potenciadores de significa-
tivo alarme social”.

O PSD refere-se a 287 mortes
durante o primeiro ano de vida
em 2018, mais 58 do que em

2017, subindo a taxa de mor-
talidade infantil para 3,3 óbitos
por mil nados-vivos, o valor
mais alto desde 2009.

Relativamente a mortes ma-
ternas, “morreram, no ano pas-
sado, 17 mulheres, quase o do-
bro do que em 2017 e o triplo
de 2015, subindo a taxa de
mortalidade materna para 19,5
mortes por cada cem mil nas-
cimentos, o valor mais alto das
últimas décadas”, apontam os
sociais-democratas.

Antes das audições, os depu-
tados do PSD pedem o envio
por parte do Governo para a
comissão de saúde de “todos os
estudos realizados no âmbito
do Ministério da Saúde a res-
peito do aumento das taxas de
mortalidade materna e infantil

verificados no ano de 2018”.
Na sexta-feira, a ministra da

Saúde, Marta Temido, afirmou
estar a decorrer uma investi-
gação à morte de 17 mulheres
durante a gravidez, parto e
pós-parto, em 2018, e que es-
pera apresentar os resultados
até ao final do ano.

Nesse dia, o Bloco de Es-
querda pediu a “audição ur-
gente” da directora geral da
Saúde, Graça Freitas, no par-
lamento, e o grupo parlamen-
tar do CDS-PP pediu também
esclarecimentos ao Governo,
através de um requerimento.

O Bloco de Esquerda quer
perceber “o que tem sido feito,
o que tem sido encontrado e
quais as causas que podem ser
adiantadas”. O jornal Público

avançou na sexta-feira que a
taxa de mortalidade na gravi-
dez quase duplicou, passando,
em valores absolutos, de nove
mortes em 2017 para 17 em
2018. Os números do Instituto
Nacional de Estatística (INE),
citados pelo jornal, revelam
que só em Dezembro de 2018
registaram-se seis mortes de
mulheres na sequência de gra-
videz, parto ou no puerpério
(42 dias após o parto) – o
mesmo número do total de
mortes em todo o ano de 2016.

Segundo as contas da Por-
data, igualmente citadas pelo
jornal, a taxa passou de 10,4
para 19,5 mortes por cada cem
mil nascimentos e não atingia
valores tão elevados desde
1980. �

Alterações climáticas tem implicações na saúde, na actualidade

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5893  4  DE DEZEMBRO DE 2019   QUARTA-FEIRA   |  0,75 €
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A6 Aviões provenientes de mais de cem cidades aterraram em Lisboa neste verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2019

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Nuno Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f6a804d3

 
A partir de 31 de março do próximo ano, a LAM - Linhas Aéreas de Moçambique, representada em
Portugal pela Summerwind, vai voltar a ligar Maputo a Lisboa, com voos noturnos três vezes por
semana, em Airbus A340-300,
 
Nos meses do último verão aterraram no aeroporto Humberto Delgado aviões provenientes de mais de
100 cidades e de mais de 50 companhias aéreas, de acordo com a última edição do Observatório do
Turismo de Lisboa.
 
"Clermont-Ferrand, Lourdes, Cork, Doha, Chicago e San Francisco passaram também a ter ligações
diretas a Lisboa. O verão de 2019 ficou ainda marcado por mais uma rota direta - a Qatar Airways
 
passou a fazer sete conexões por semana, entre a capital asiática e a portuguesa", salienta o artigo da
referida publicação.
 
O mesmo documento garante que "a atratividade de Lisboa mantém-se", explicando que "desde
novembro, e até 28 de março de 2020, que a Asiana Airlines, membro da Star Alliance, realiza voos
diretos entre Seul e Lisboa, todas as segundas e quartas-feiras, num Airbus A350, com 311 lugares".
 
"As ligações intercontinentais diretas não ficam por aqui: a partir de 31 de março do próximo ano, a
LAM - Linhas Aéreas de Moçambique, representada em Portugal pela Summerwind, vai voltar a ligar
Maputo a Lisboa, com voos noturnos três vezes por semana em Airbus A340-300, com capacidade
para 267 passageiros. Em 2020, a capital portuguesa vai manter-se, igualmente, ligada a Boston, nos
Estados
 
Unidos: a Delta Air Lines anunciou que a rota sazonal de verão vai ter início a 22 de maio e prolongar-
se até 30 de setembro, com voos diários, alongando-se por mais um mês, comparativamente com
2019 (...)", assinala ainda o referido artigo da última edição da revista Turismo de Lisboa.
 
A Delta Air Lines já anunciou que os voos diários entre Nova Iorque e a capital portuguesa se vão
realizar todo o ano em Boeings 757-200, com 164 assentos.
 
De acordo com esse documento, "Lisboa continua a ser um destino muito procurado e a prova disso é
que, este ano, o fluxo aéreo semanal durante o verão foi superior ao do ano passado. A maioria das
partidas tem origem europeia, seguindo-se os países americanos, responsáveis por 10,8% dos voos
semanais, e, posteriormente, os países africanos, com 7,7% e os asiáticos com 1,7%. 69 aviões por
semana durante este período".
 
O mesmo texto refere que, segundo a análise do Observatório do Turismo de Lisboa," no 'top três' das
cidades com maior número de ligações aéreas existentes ao aeroporto de Lisboa, encontra-se, em
primeiro lugar, Madrid, com 115 ligações semanais, seguindo-se Paris, mais precisamente as partidas
do aeroporto de Orly, de onde se contabilizam 89 voos em cada sete dias, e a fechar o pódio,
Barcelona, com 69 aviões por semana durante este período".
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ARU do Porto atrai 231,9 milhões
de investimento até junho
No primeiro semestre deste ano, as nove Áreas de Reabilitação Urbana do Porto receberam
um investimento de 231,9 milhões de euros, num total de 623 operações de investimento imobiliário.

Os números constam do SIR-Reabi-
litação Urbana, sistema estatístico 
da Confi dencial Imobiliário.

De acordo com este relatório, 
é a zona da Baixa que concentra 
mais investimento, num total de 
110,6 milhões de euros, 48% do vo-
lume total transacionado. Segue-
-se o Centro Histórico, com 30,7 mi-

lhões de euros investidos, 13% do 
total, volume semelhante ao capta-
do pelas ARUs da Foz Velha (26,2 mi-
lhões de euros), da Lapa, com 23,7 
milhões, e Campanhã, com 22,8 
milhões de euros (entre 11%, 10%). 
Bonfi m, Corujeira, Lordelo do Ou-
ro e Massarelos têm quotas até 3% 
e volumes de investimento entre 1 

e 7,8 milhões de euros.
É também a zona da baixa que 

regista mais negócios, num to-
tal de 246 transações até junho, 
equivalentes a 39% do total. Lapa 
e Centro Histórico têm pesos de 
15% e 90 operações cada, e Cam-
panhã soma as 86 transações e 
14% do total.

DR

Por outro lado, Foz Velha e Bon-
fi m registaram, respetivamente, 
41 e 34 operações de aquisição de 
imóveis, correspondentes a quo-
tas de 7% e 5%. Nas ARUs de Coru-
jeira, Lordelo do Ouro e Massare-
los o número de operações variou 
entre 8 e 15, com quotas de 1% e 2%.

Nas 9 ARUs do Porto, o ticket mé-
dio de investimento por operação 
foi de 372.300 euros. Na Baixa este 
valor atinge os 450.900 euros, e em 
Massarelos os 521.100 euros. O valor 
é mais alto na Foz Velha, num in-
vestimento médio de 649.200 euros.

Por outro lado, na Baixa o ticket 
médio fi xou-se nos 337.300 euros. 
Nas restantes ARUs, os tickets mé-
dios variam entre os 265.100 e os 
106.800 euros.

151 milhões de
investimento
até setembro
Entretanto, entre janeiro e setem-
bro deste ano, a Área Metropoli-
tana do Porto captou cerca de 151 
milhões de euros de investimen-
to comercial. O capital estrangeiro 
representou 74% deste montante, o 
que mostra que continua a crescer 
a atratividade da região.

Esta foi uma das conclusões do 
mais recente Market Update Porto, 
agora apresentado pela Cushman & 
Wakefi eld. A apresentação deste es-
tudo foi feita no âmbito da inaugu-
ração do novo escritório da consul-
tora no Porto, contando com a pre-
sença do autarca Rui Moreira, e do 
vereador da Economia, Comércio e 
Turismo, Ricardo Valente.

Vive-se um momento de consoli-
dação e de subida da procura. Desde 
2015 foram investidos 571 milhões 
de euros na Área Metropolitana, e 
só o concelho do Porto pesou cerca 
de 53% do volume de investimen-
to feito nesse período, aumentan-
do para 89% só este ano.

Se nos últimos anos foi o setor do 
retalho que liderou os investimen-
tos, escritórios e hotelaria foram os 
mais transacionados entre janei-
ro e setembro deste ano, represen-
tando 34% e 32% do capital investi-
do, respetivamente.

E foi no segmento de escritórios 
que se realizou o maior negócio do 
ano na região, nomeadamente a 
venda do edifício Burgo pela Dos 
Puntos AM à Värde Partners por 
mais de 40 milhões de euros. Mas 
a hotelaria foi mais ativa, registan-
do 4 transações e 48 milhões de eu-
ros investidos. Destaque também 

para o segmento de residências de 
estudantes, em franco crescimen-
to, que registou a compra de uma 
residência pela Xior por 18 milhões 
de euros.

De acordo com Andreia Almeida, 
diretora de Research da consultora, 
"ao longo dos últimos anos a região 
do Porto tem registado um maior 
dinamismo, particularmente na 
atividade ocupacional, o que tem 
gerado um maior interesse dos in-
vestidores. Espera-se que o aumen-
to da entrada de capital estrangeiro 
venha a impulsionar o incremen-
to da oferta de produto de inves-
timento imobiliário estruturado, 
cuja escassez é atualmente apon-
tada como o maior entrave à con-
solidação do mercado nesta região".

Este ano, as yields prime man-
têm-se estáveis nos 5% no comér-
cio de rua e centros comerciais, e 
nos 6% no caso dos escritórios. A 
compressão foi sentida apenas no 
segmento industrial, que se fi xou 
nos 6,5%.

 
Bom desempenho
em todos os setores
Iniciado este ciclo de dinamismo 
em 2015, o Porto tem demonstrado 
um desempenho positivo em todos 
os setores de mercado.

Destaque para o mercado ocupa-
cional, que se mantém "robusto e 
apenas condicionado, em alguns 
casos, pela escassez de oferta com 
os padrões de qualidade que a cres-
cente procura internacional estabe-
leceu na região", explica a C&W. Em 
pipeline estão mais de 110.000 m² de 
novos escritórios, entre os quais o 
Porto Offi ce Park, o Porto Business 
Plaza ou o Palácio dos Correios.

Desde 2015, já goram registados 
pela consultora mais de 630 negó-
cios de retalho na Área Metropoli-
tana do Porto, 140 dos quais só este 
ano. A restauração lidera com 57% 
das aberturas.

Já a área industrial e logística es-
tá a atrair grandes ocupantes pa-
ra a região, que tem 13 milhões de 
metros quadrados de espaços des-
te tipo, mais que a oferta da Gran-
de Lisboa. Têm sido registadas vá-
rias grandes aberturas e novos pro-
jetos, como o Centro Logístico de 
Alfena, da Jerónimo Martins, ou 
a expansão da Parfois em Vila No-
va de Gaia, e foi este ano concluído 
o Blogo Logístico da Póvoa de Var-
zim. Em construção está um novo 
entreposto do Lidl em Santo Tirso, 
entre outros.
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Hotelaria mantém 
margem para 
crescimento em
Lisboa e Porto

Apesar do ajuste na ocupação, Lisboa e 
Porto mantêm margem para o surgimento 
de novos quartos na hotelaria, conclui um 
relatório recente da Colliers  P06

Venda de NPL na 
Ibéria deverá atingir 
os 28 mil milhões
este ano 
Marcando mais um ano de dinamismo 
na transação de carteiras de crédito 
malparado na Península Ibérica, o volume 
deste tipo de transações deverá ascender 
aos 28 mil milhões de euros este ano  P14

ARU do Porto atrai
231,9 milhões de 
investimento
até junho
No primeiro semestre deste ano, as nove Áreas de Reabilitação
Urbana do Porto receberam um investimento de 231,9 milhões de euros, 
num total de 623 operações de investimento imobiliário  P02

DR
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Hotelaria mantém margem para
crescimento em Lisboa e Porto
Apesar do ajuste na ocupação, Lisboa e Porto mantêm margem para o surgimento
de novos quartos na hotelaria, conclui um relatório recente da Colliers.

De acordo com a consultora, em 
mais um ano de crescimento do tu-
rismo, o ajuste registado na ocupa-
ção tem vindo a preocupar os opera-
dores e a suscitar algumas dúvidas 
sobre o impacto de nova oferta. Mas 
o mais recente relatório da Colliers 
conclui que as duas cidades "con-
servam potencial para acomodar 
mais quartos de hotel".

Segundo o relatório, só este ano 
abriram 800 novos quartos de ho-
tel na cidade de Lisboa e estão ou-
tros 250 em pipeline até ao fi nal do 
ano, uma subida de 5%, altura em 
que o stock de quartos deverá atin-
gir os 22.500, distribuídos por 230 
unidades. Destacam-se as unida-
des de 4 e 5 estrelas, que represen-
tam 90% da oferta nova deste ano.

O Porto deverá fechar o ano com 
cerca de 8.000 quartos, distribuídos 
por 115 hotéis, um crescimento de 
6%, pelo quinto ano consecutivo aci-
ma dos 5%. Este ano, os novos ho-
téis de 4 estrelas representam mais 
de 70% da nova oferta de quartos.

Nos últimos 10 anos, Gustavo
Castro, diretor de Research da 
Colliers, comenta que "a nossa con-
clusão não aponta para uma capaci-
dade infi nita de absorção de quartos 
de hotel. Porém, a análise do com-
portamento da procura e da ofer-
ta, as comparações internacionais 
e outros indicadores a montante e a 
jusante do mercado, permitem con-
cluir que ambas as cidades mantêm 
margem de crescimento".

Mas avisa que "o inerente acrés-
cimo de concorrência e a interna-
cionalização do mercado nas duas 
cidades, induzirá um processo de 
seleção mais rigoroso dos turistas 
e a criação de um produto turísti-
co de maior qualidade e mais dife-
renciado".

No estudo, a Colliers destaca a 
análise que fez ao Algarve, região 
que não cresceu tanto como outras 
zonas do país, mas que continuou 
a registar um aumento nos preços, 
sem prejuízo da ocupação. E tam-
bém aqui considera haver potencial 

de aumento da oferta, "sobretudo 
com oportunidades por explorar 
(melhor), como o turismo de even-
tos desportivos ou o crescente turis-
mo de saúde e bem-estar".

Lisboa apresenta 
compressão do rendimento 
hoteleiro
Entretanto, contabilizam-se cin-
co mercados hoteleiros na Europa 
a apresentar uma compressão de 
rendimento no terceiro trimestre 
deste ano face ao segundo. Lisboa 
é um deles, a par de Madrid, Var-
sóvia, Dublin e Copenhaga.

Esta informação foi avançada pe-
la consultora Savills esta segunda-
-feira, a qual revela que este com-
portamento é o resultado do au-
mento da procura visível por parte 
de investidores internacionais no 
segmento hoteleiro. Neste período, 
o volume de investimento em ho-
telaria nos 22 mercados analisados 
"permaneceu forte" e atingiu os 16 
mil milhões de euros entre janeiro 

e setembro deste ano. Este valor re-
presenta um aumento de 4,3% face 
ao mesmo período do ano passado.

Sobre o caso português, Alexandra 
Portugal Gomes, Senior Analyst do 
departamento de Research da Savills 
Portugal, refere que "o investimento 
no setor refl ete-se na implantação 
de novos hotéis, como também nu-
ma aposta cada vez maior na requa-
lifi cação e modernização das uni-
dades hoteleiras existentes, com o 
objetivo de continuar a elevar a qua-
lidade da oferta turística e a criar no-
vos conceitos diferenciadores". Lis-
boa apresentou no terceiro trimestre 
uma yield de contrato de gestão na 
ordem dos 6,5%, sendo que o rendi-
mento prime nas estruturas desocu-
padas/ franchisadas está nos 6%, en-
quanto os leased descem para os 5%.

De acordo com a Savills, esta ques-
tão infl uencia o interesse dos inves-
tidores no sentido de subirem a cur-
va de risco, investindo em ativos não 
arrendados, na procura de ativos de 
maior rendimento. Outra alternati-

va para os investidores, na perspeti-
va de Marie Hickey, Savills Research
Team Director, passa por "optar por 
observar as cidades turísticas em 
crescimento, como Praga, Lisboa, 
Varsóvia e Viena, todas com volu-
mes de investimento hoteleiro su-
periores à média deste ano".

Para Alberto Henriques, Senior
Investment Consultant da Savills 
Portugal, a "elevada liquidez e a es-
cassa oferta existente são uma pre-
missa para os investidores estarem 
cada vez mais disponíveis a assumir 
um risco maior. Assistimos a um vo-
lume de investimento em hotelaria 
crescente no nosso país, com parti-
cular incidência não só na capital co-
mo também no Porto e Algarve. Nes-
te sentido, obtivemos um volume de 
investimento superior à média eu-
ropeia e tudo nos faz acreditar que 
este se mantenha no próximo ano. 
Lisboa em particular continuará no 
topo da lista de investidores, é uma 
capital europeia em ascensão tam-
bém neste domínio".

O acréscimo de 
concorrência
e a internacio-
nalização do 
mercado induzirá 
um processo
de seleção
mais rigoroso 
dos turistas
e a criação de
um produto
turístico de
maior qualidade

DR
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Hotelaria mantém 
margem para 
crescimento em
Lisboa e Porto

Apesar do ajuste na ocupação, Lisboa e 
Porto mantêm margem para o surgimento 
de novos quartos na hotelaria, conclui um 
relatório recente da Colliers  P06

Venda de NPL na 
Ibéria deverá atingir 
os 28 mil milhões
este ano 
Marcando mais um ano de dinamismo 
na transação de carteiras de crédito 
malparado na Península Ibérica, o volume 
deste tipo de transações deverá ascender 
aos 28 mil milhões de euros este ano  P14

ARU do Porto atrai
231,9 milhões de 
investimento
até junho
No primeiro semestre deste ano, as nove Áreas de Reabilitação
Urbana do Porto receberam um investimento de 231,9 milhões de euros, 
num total de 623 operações de investimento imobiliário  P02
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Queixas sobre a Capital do Natal em Algés

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1ab13145-ba03-40f7-92a1-

0e2385f27196&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Capital do Natal abriu na sexta-feira passada, mas um dia depois, centenas de críticas começaram a
inundar as páginas do evento nas redes sociais. Quem visitou o recinto, queixam-se das condições e
da exposição de duas renas.
Comentários de Rui Madureira, organização; Olívio Coelho, Burros do Magoito.

 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2019-12-04 06:47
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2019-12-03 00:50
 SIC - Edição da Manhã , 2019-12-04 08:55
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2019-12-04 08:55
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 	Duração: 00:01:32

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 83798190

 
03-12-2019 18:18
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Lisboa: Escolha dos expatriados

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c7ace989-b471-415a-ad73-

92c141a26127&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Lisboa é considerado o melhor destino europeu para quem trabalha fora do país de origem. A capital
portuguesa afirma-se como o destino mais atrativo na Europa para os expatriados.

 
Repetições: RTP 1 - Telejornal , 2019-12-03 20:43
 RTP 1 - Portugal em Direto , 2019-12-03 18:32
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No Cinemateatro S. João

Forum Turismo Palmela vai debater
ordens religiosas militares
A importância da
Ordem de Santiago na
valorização turística vai
estar em destaque

“As Ordens religioso-militares na
valorização turística dos des-
tinos” é o tema da edição deste

ano do Forum Turismo Palmela, a ter
lugar na próxima sexta-feira, a partir
das 9h30, no Cineteatro S. João.

O evento “aassume-se como um
momento anual de partilha de expe-
riências na área do turismo, focando,
todos os anos, temas diferentes e
de grande interesse para o sector”,
revela a Câmara Municipal de Pal-
mela, responsável pela organização
e que este ano comemora três déca-
das de investigação e divulgação de
conhecimento historiográfico em Or-
dens Militares.

“OOs trabalhos desta edição são
centrados em dois grandes painéis:
'A Ordem Militar de Santiago e a sua

influência nos destinos turísticos' e
'O papel das Ordens religioso-militares
na valorização turística dos
destinos/Exemplo e Práticas'. São
convidados oradores a nível nacional
e internacional, que farão intervenções
relacionadas com as suas áreas de
acção, para partilha de exemplos e
boas práticas”, explica a autarquia
sobre a iniciativa, que conta com os
apoios da Entidade Regional de Tu-
rismo da Região de Lisboa e da Rota
de Vinhos da Península de Setúbal.

Teresa Ferreira, da Turismo de Por-
tugal, Vítor Costa, da Entidade Re-
gional de Turismo da Região de Lisboa,
e Álvaro Amaro, presidente da Câmara
Municipal de Palmela, intervêm na
sessão de abertura. Depois entre as
10h00 e as 12h30, vão ser debatidos
vários temas. 'A Ordem Militar de
Santiago e a sua influência nos des-
tinos turísticos' será o primeiro a
estar em cima da mesa, seguindo-se
'Palmela: História, Arqueologia e Arte
da Ordem de Santiago como Atractivo

Turístico' e 'A Relevância da Ordem
de Santiago em Alcácer do Sal: Cas-
telo, Convento, Igrejas e Panteão'.
Antes da parte da tarde serão ainda
apresentados dois outros temas, rea-
lizando-se de seguida um debate.

Os trabalhos do Forum Turismo
Palmela prosseguem pelas 14h00
com 'O papel das Ordens religioso-
militares na valorização turística dos
destinos/Exemplo e Práticas'. Depois
serão apresentados outros temas,
sendo que a 'Ordem de Santiago e
Valorização Patrimonial – Perspectivas
e Desafios de Futuro' será o último a
abordar, com a participação de Luís
Miguel Calha, vereador responsável
pela pasta do Turismo na Câmara de
Palmela, seguindo-se novo debate,
antes do encerramento da iniciativa.
As inscrições são gratuitas e ainda
estão a decorrer, podendo ser efec-
tuadas catravés dos seguintes con-
tactos: 212 336 668, turismo@cm-
palmela.pt, turismo.cm-palmela.pt ou
www.facebook.com/TurismoPalmela.
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Clientes ficam em terra
e vêem voar 20 mil euros

AGÊNCIA DE VIAGENS 360º GAIA

� Mónica Joady

As reservas  sem validade
que estavam na posse dos
clientes denunciaram que
algo não estava bem na
agência Viagens 360º Gaia,
um franchising explorado
pela empresa Fronteiras de
Papel e que se situava no
edifício Douro, em Mafa-
mude. O espaço encontra-
-se encerrado e já são cerca
de 12 pessoas que denun-
ciaram o caso às autorida-
des. O proprietário da
marca Viagens 360º, Paulo
Correia, também já avan-
çou com uma queixa .  

Bilhetes sem validade
A viagem de sonho foi ad-
quirida em agosto, num
valor de quatro mil euros,
mas foi em novembro que
Rita, nome fictício, se aper-
cebeu que algo de estranho
se passava. A O Gaiense
afirmou que se deslocou à
agência para levantar os
respetivos bilhetes e depa-
rou-se com as portas encer-
radas. Acrescenta que de
imediato ligou para a ge-
rente Joana Rocha e para o
funcionário Nuno Maga-
lhães, mas ninguém aten-
deu o telefone. “De seguida
entrei em contacto com a
operadora Turkish Airlines

que me informou que os bi-
lhetes que me tinham sido
dados não estavam válidos
por falta de pagamento”.
Ao caso de Rita,  juntam-
-se outras situações de
clientes que não consegui-
ram embarcar por falta de
pagamento por parte da
Fronteiras de Papel. Neste
momento, a burla ascende
aos 20 mil euros. 

Número de lesados 
da burla aumenta
Paulo Correia, proprietário
das Viagens 360º, afirma
que as duas empresas já ti-

nham trabalhado em parce-
ria. No entanto, foram dete-
tadas várias irregularidades
e a ligação foi dada como
terminada. “Terminámos
porque a agência em ques-
tão estava em dívida com
fornecedores e existiam re-
clamações de clientes. Logo
que soubemos disso, quise-
mos cortar todos e quais-
quer vínculos”. Acrescenta
que foi enviada uma carta,
após alguns contactos tele-
fónicos, a pedir que não
fosse usado o nome nem a
imagem das Viagens 360º.
Um pedido que não foi aca-

tado e que levou a que
Paulo Correia também
apresentasse queixa nas au-
toridades.
A burla começou por ser
denunciada por cinco pes-
soas e neste momento já vai
em 12. Daí que nos próxi-
mos dias o número de lesa-
dos possa aumentar. Paulo
Correia tentou contactar o
dono da Fronteiras de
Papel, mas sem sucesso. A
única pessoa que atende os
telefonemas é a irmã que
diz “que vai resolver a situa-
ção, mas até agora nada”,
salienta.�

O espaço encerrou as portas há duas semanas e neste momento encontra-se vazio
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Pessanha bisa
no Candal e
segue exemplo
de Bruno Alves

Leverense e S.Félix
mostram valor
e chegam ao topo
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Vamos
dar 100
bilhetes
para o
Circo

PUB

José Paranhos (Colégio Cedros), Fernanda Neto
(Colégio Horizonte), Ermelinda Freitas (Colégio
Bonança) e Jorge Tormenta (Colégio Gaia)

2ª feira a partir das 9h30, na nossa
redação, oferecemos 2 bilhetes contra
a entrega deste exemplar*

*Limitado ao máximo de 100 bilhetes e de 3 jornais por pessoa

Escolas de Gaia
distinguidas na
presença de Marcelo

PRÉMIO NUNO BURGETE

ARCOZELO

500 postos
de trabalho
em risco
na Cabelte

CANIDELO

Alunos
recolhem
64 quilos
de lixo

Praça de Natal abre hoje
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SAI AO SÁBADO O SEU SEMANÁRIO DE VILA NOVA DE GAIA 

ANO 17 • NÚMERO 918 • 30 DE NOVEMBRO DE 2019 • DIRETOR: FILIPE BASTOS • PREÇO: 0,70 € (IVA INCLUÍDO)
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Agência de viagens burla clientes

VIVE NO MEIO
DOS TRAPOS

TAÇA DE PORTUGAL

Canelas
queria
o Benfica
mas saiu-lhe
o Sertanense 
e joga amanhã
para o
campeonato
dérbi na casa
do Valadares
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A Intur - Feira Internacional de Turismo Indor, que decorreu em 
Valladolid, encerrou em grande, numa edição em que Portugal 

esteve em destaque como destino turístico internacional e por 
uma maior presença de empresas expositoras em relação ao ano 
passado.

Expandir a presença de empresas privadas é um dos objectivos 
da feira para promover a Intur como um espaço de negócios para 
profissionais do turismo de interior. “A Intur Negocios é o coração 
do formato profissional e queremos que essa filosofia de trabalho 
seja estendida para o resto da feira”, diz o CEO, Alberto Alonso.

Nesse sentido, ressalta que a participação individual de 
pequenos municípios, regiões ou associações, fora do guarda-
chuva comum de clientes e regiões, representa um aumento no 
número de empresas presentes na Intur, como acomodações, 
guias, restaurantes, vinícolas, produtores agroalimentares, 
empresas de turismo activo, museus, spas, etc. Ou seja, todas as 
empresas envolvidas em uma viagem e cuja soma determina o 
resultado final da experiência turística.

A edição de 2019 do Intur recebeu mais de 46.600 visitantes, 
o que representa um aumento de 2% em relação ao ano 
passado, embora o número de profissionais credenciados 
tenha aumentado 8% e atingiu os 18.800.

O presidente da Junta de Castela e Leão, Alfonso Fernández 
Mañueco, inaugurou o evento, no qual participaram 300 
expositores que actuam em todos os segmentos do turismo 
indoor: hospedagem, transporte, turismo activo, natureza, 
congressos, enoturismo, gastronomia, turismo familiar, 
cultural, religioso, arqueológico, urbano, etc.

Do programa contaram inúmeras reuniões do sector, 

como o VI Fórum de Notícias do Sector de 
Turismo, organizado pela Associação Hoteleira 
de Valladolid, que analisou o presente e o futuro 
do turismo de congressos, com a participação 
de especialistas como presidente da AC Hotels da 
Marriott, Antonio Catalán; o director de congressos 
do Grupo do Pacífico, Diego Herrera; o director 
de negócios da Meliá Hotels International, José 
Chamorro, e o membro do conselho da Sociedade 
Espanhola de Cirurgia e Traumatologia Ortopédica 
(SECOT), Manuel García Alonso.

Outras referências profissionais foram as semifinais 
da competição Cozinheiro do Ano e ‘Garçom’ do Ano, 
na qual os campeões Áxel Smyth e Cristóbal Muñoz 
foram proclamados na primeira categoria e Flavio Mila 
na segunda. Todos eles competirão em Abril de 2020 na 
final deste concurso organizado pelo Grupo Caterdata.

Presença portuguesa em destaque

A importante presença portuguesa no Intur também 
se traduziu em actividades como o II Encontro Espanhol-
Português, no qual participaram profissionais de ambos 
os países, expositores e operadores turísticos que actuam 
no mercado ibérico; o showcooking ao vivo com o chef 
Fábio Bernardino, que produziu pratos icónicos da culinária 
portuguesa, e o show de fado oferecido pela cantora 
Laureana Geraldes, promovido pelo Turismo de Portugal.

Por outro lado, nas sessões de trabalho da Academia 

Edição de 2019 do Intur recebeu mais de 46.600 visitantes

Portugal foi protagonista na Feira Internacional 
de Turismo em Valladolid
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Intur, foi analisado o papel do desporto e da 
vinificação como dinamizadores de um destino 
em dois encontros, nos quais foram analisados   
atletas, organizadores de corrida, entidades 
públicas que apoiam eventos desportivos, 
chefs, enólogos com actividades de enoturismo, 
proprietários de turismo rural, críticos 
gastronómicos, disseminadores, etc.

No fim de semana, o conteúdo da feira foi 
direccionado ao público, com propostas como 
Intur Rural e Active, um modelo de participação 
voltado para pequenas empresas, como casas 
rurais, pousadas, empresas de turismo activo, entre 
outros, que teve cerca de vinte expositores de 
Salamanca, Valladolid, Leão, Teruel, Cantábria, Cádiz, 
Astúrias, Madrid e Sória.

A gastronomia é um dos pilares do turismo interior 
e os produtos vinculados a um território tiveram 
espaço próprio na feira: Intur Gastromarket, mercado 
no qual participaram produtores de azeite, queijos, 
pimentões, bebidas espirituosas, salsichas, pastelaria, 
etc. vindos de Córdoba, Portugal, Cantábria e as 
associações Sierra de Alcaraz e Campo de Montiel, em 
Albacete.

O toque final culinário foi dado pelo vencedor do 
Concurso Nacional de Pices e Tapas de Valladolid, 
Francisco Javier Ruiz, que elaborou ao vivo, explicando 
cada uma das etapas da receita, a criação que lhe deu a 
vitória, uma tampa de “frango escalado”.
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Coube a Carlota Sousa e Isabel Góis, que integram o departamento de marketing da Associação de Promoção da Madeira, receber o prémio em Omã. 

Destino Madeira, de ouro 
pela 5.'s vez consecutiva 
RICARDO MIGUEL OLIVEIRA 
rmoliveira@dnoticias.pt 

A Madeira voltou a ser distinguida 
como 'Melhor Destino Insular do 
Mundo', o que acontece pela quin-
ta vez consecutiva, repetindo as-
sim o feito obtido em 2018, 2017, 
2016 e 2015. 

A distinção foi atribuída ontem, 
em Omã, com a Região a levar a me-
lhor sobre outras 18 regiões, casos de 
Ambergris Caye, Bali, Barbados, Bo-
ra Bora, Cook Islands, Cozumel, 
Creta, Fíji, Hawaii, Jamaica, Maldi-
vas, Mauricias, Saint Lucia, Sarde-
nha, Seychelles, Sicilia, Turks & Cai-
cos e Zanzibar. 

A vitória nos World Travel 
Awards foi sustentada por várias 
campanhas e apelos, como o de 
Cristiano Ronaldo a ser determinan-
te. A Associação de Promoção da 
Madeira, que esteve presente no 
evento de ontem, mediatizou a Ma-
deira com base no conceito "emo-
tions", através da apresentação de 
um conjunto diversificado de expe-
riências que os visitantes podem en-
contrar no destino. 

A Madeira já havido sido distin-
guida este ano e pela sexta vez como 
`melhor destino insular' da Europa, 
na gala dos ̀ óscares' do turismo que 
decorreu no hotel Belmond Reid's 
Palace, no Funchal. 

Na 26.a edição dos World Travel 
Awards, iniciativa criada em 1993, 
destinada a reconhecer os melhores 
exemplos de boas práticas no sector 
do Turismo, a Região levou a melhor 
sobre as ilhas habituais concorren-
tes: Açores, Baleares, Canárias, Cre-
ta, Cyclades, Chipre Guernsey, Jer-
sey, Malta, Sardenha e Siai& A Ma-
deira já havia ganho em 2018, 2017, 
2016, 2014 e 2013. 

Os World Travel Awards reco-
nhecem o trabalho desenvolvido 
na área da indústria turística, de 
modo a estimular a competitivi-
dade e a qualidade, sendo a selec-
ção dos nomeados feita pelo pú-
blico em geral e por mais de 200 
mil profissionais de turismo 
oriundos de 160 países. 

Os prémios representam uma 
das distinções mais importantes 
que os diversos agentes do sector 
turístico podem receber, sendo a 

Região voltou a ser 
eleita como 'Melhor 
Destino Insular do 
Mundo' nos World 
Travel Awards. Para 
osecretário do 
Turismo, o prémio 
contribui para 
aumentar 
visibilidade 
internacional numa 
altura decisiva 

marca reconhecida globalmente 
como selo de qualidade. 

O secretário regional de Turismo 
e Cultura e presidente da Associa-
ção de Promoção da Madeira, 
Eduardo Jesus, releva a importância 
da Madeira voltar a ganhar o galar-
dão "o qual vem consolidar as con-
quistas dos quatro anos anteriores e 
que vem permitir ampliar a visibili-
dade do destino a nível internacio-
nal numa altura em que esse factor 
assume particular importância". 

Da Região estavam nomeados ain-
da quatro hotéis: Quinta da Bela Vis-
ta, para melhor boutique hotel; Pes-
tana Porto Santo, para melhor resort 
tudo incluído; The Vine, para me-
lhor design hotel; Belmond Reid's 
Palace, para melhor hotel clássico, 
mas nenhum conquistou o 'ouro'. 

Portugal ganha ióscar' 
pela 3.a vez 
Na cerimónia de entrega dos pré-
mios alusivos à gala mundial da 26.a 
edição dos World Travel Awards, 
Portugal foi distinguido como me-
lhor destino turístico do. mundo 
pelo terceiro ano consecutivo. 

" 'OliTROS VENCEbORE$, 

E A cidade de Lisboa foi eleita, pelo 
terceiro ano consecutivo, o Melhor 
Destino ̀ City Break' do Mundo nos 
World Travel Awards (WTA). 
Na cerimónia de apresentação dos 
denominados ̀ óscaresrdo turismo, 
que se se realizou em Mascate, capi-
tal de Omã, os WTA atribuíram, tam-
bém, à Parques de Sintra, pelo sétimo 
ano consecutivo, o prédio de Melhor 
Empresa do Mundo em Conserva-
ção, distinção que "reconhece a eficá-
cia da sua gestão dos valores patri-
moniais que lhe foram confiados". 
Os Passadiços do Paiva, em Arouca, 
foram escolhidos como melhor 
atracção turística de aventura; a TAP 
foi a melhor companhia aérea para a 
Africa e América do Sul e a sua revis-
ta de bordo, aUP Magazine, conquis-
tou essa categoria; o Olissippo Lapa 
Palace Hotel foi o melhor entre os 
clássicos; o Dunas Douradas Beach 
Club distinguiu-se como melhor re-
sort de Golfe & Villa 
O Turismo de Portugal foi também 
distinguido, pelo terceiro ano conse-
cutivo, como o "Melhor Organismo 
Oficial de Turismo do Mundo". 

Esta distinção foi atribuída pela 
primeira vez a Portugal em 2017, 
renovada em 2018 e, novamente, 
em 2019, sendo que já em Junho, o 
país tinha sido reeleito o melhor 
Destino Turístico da Europa tam-
bém pelo terceiro ano consecutivo, 
na ocasião numa cerimónia que de-
correu na Madeira. 

"Este prémio, pelo facto de ser um 
prémio internacional e pela terceira 
vez consecutiva, prova o esforço evi-
dente que tem sido feito, quer pelas 
entidades públicas, quer pelas enti-
dades privadas, para que Portugal 
seja de facto um destino de eleição 
no que toca ao turismo", assumiu à 
agência Lusa a secretária de Estado 
do Turismo, Rita Marques. 

"Esta é uma estratégia que tem 
vindo a ser desenhada há largos 
anos -- nós temos a nossa Estratégia 
Turismo 2027 que é um documento 
que resultou de um esforço aturado 
por parte de todos os parceiros pú-
blicos e privados e que aponta para 
que os nossos esforços sejam no sen-
tido de Portugal ser o destino mais 
sustentável do mundo", referiu ain-
da a governante. 
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GOVERNO RECUSA PENSMY 
A CASAL QUE PERDEU FILHA UNICA 

Advogado do executivo no processo da derrocada que atingiu restaurante da Calheta negou 
pagamento mensal de 350 euros e sugeriu que a família procurasse ajuda na Segurança 
Social. No mesmo dia, o Governo indemnizou duas empresas em 55 mil euros, por terem 
sido afectadas pelos trabalhos nos taludes sobranceiros à marginal daquela vila P.13 E 11 
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RESOLUÇAO_ 
SOB SUSPEITA . 
Governo atribui barracas, 
passa licenças e define horários do 
`Mercadinho de Natal, procedimento 
que o PS admite ser ilegal P.10 
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6 O Guia Michelin juntou forças com o TripAdvisor 
e TheFork para oferecer aos clientes uma forma mais 
completa de encontrar a experiência gastronómica 
ideal. As marcas assinaram uma parceria de conte-
údo e licenciamento para combinar a experiência 
da seleção gastronómica do Guia Michelin com o 
poder do grande público de clientes do TripAdvisor 
e o serviço avançado de reservas do TheFork.
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Geoparque Algarvensis já está a germinar em Loulé, Albufeira e Silves
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2019

Meio: Barlavento Online Autores: Maria Simiris

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=679f24c2

 
Três municípios e a Universidade do Algarve (UAlg) já assinaram o protocolo que visa candidatar o
património a Geoparque Algarvensis Mundial da UNESCO.
 
Os
três municípios, com a parceria do Centro de Investigação Marinha
e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve (UAlg) começaram os
trabalhos há quase dois anos, mas a história geológica e
paleontológica remonta há quase 360 milhões de anos.
 
Eis que chegámos a um grande dia. Quando me falaram pela primeira vez do projeto, rapidamente
percebi que estava perante uma oportunidade única que não podia deixar de agarrar e que possibilita
contrariar o clima de declínio demográfico, económico, natural do interior do Algarve. Este é um
projeto de gerações e que só se fará com a colaboração das pessoas e dos habitantes do território. É
preciso que as pessoas incorporem a ideia de que o seu território tem esta riqueza geológica e que
associado aos acontecimentos de importância nacional e mundial têm toda a sua cultura , disse Vítor
Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé e anfitrião na cerimónia de assinatura do protocolo
entre todas as entidades envolvidas, na segunda-feira, dia 2 de dezembro.
 
O
autaca enalteceu ainda a importância política desta iniciativa.
 Precisamos de projetos regionais e que os atores políticos com
relevância possam experimentar cada vez mais, a arte da colaboração.
O Algarve precisa muito destes projetos que tenham a capacidade de
agregar os atores políticos, além das suas diferenças
ideológicas , reforçou.
 
Também do ponto de vista económico,  este projeto vai convocar empresários. Pretendemos valorizar
o interior que economicamente tem perdido valor. Vivemos numa economia que se concentra onde as
oportunidades de lucro são maiores. E levam a desequilíbrios territoriais. As pessoas fogem, quem lá
fica envelhece e geram-se discrepâncias que, mais tarde, todos somos chamados a pagar muito caro ,
reforçou.
 
Paulo Águas, Rosa Palma e Vítor Aleixo
 
A corroborar esteve o discurso de José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira.  Não
nos esqueçamos que vivemos numa zona turística. Falamos em diminuir a sazonalidade e esta pode
ser também uma motivação e um incentivo para isso mesmo .
 
José Carlos Rolo.
 
Já Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves frisou o que, na sua opinião, se pretende
com o Geoparque.  Queremos que este local seja ganhador e que a palavra Algarvensis entre na boca

Página 22



de toda agente. Queremos que as pessoas sejam contagiadas e reconheçam o seu território e que
tenham este sentimento de pertença e de orgulho.Queremos que as rochas contem uma história e
queremos ser reconhecidos pela UNESCO .
 
Paulo Águas.
 
Em representação do CIMA, usou da palavra a diretora Maria João Bebiano que revelou que há já
diversos jovens a trabalhar no terreno. Paulo Águas, Reitor da UAlg, encerrou a cerimónia com
otimismo.
 
Estou convicto que com a energia, o saber e o conhecimento acumulado, com este comprometimento
dos territórios e com as equipas técnicas que temos nas autarquias, isto tem tudo para dar certo. É
um projeto fundamental para cuidarmos deste património e para o tornarmos mais coeso e com
melhores condições de vida .
 
Maria João Bebiano.
 
Aos jornalistas, Vítor Aleixo esclareceu que  é muito difícil haver um compromisso concreto com
períodos de tempo, uma vez que estamos a falar de um projeto de valorização de território, cultura,
ambiente e geologia. Coisas muito novas para que possamos ter a pretensão de limitar em termos de
tempo quais os seus diferentes momentos. O que podemos dizer nesta fase é que há um grande
entusiasmo, um trabalho multidisciplinar .
 
Já se identificaram mais de 25 geossítios
 
Cristina Veiga-Pires.
 
Cristina Veiga-Pires, professora da Universidade do Algarve e diretora do Centro Ciência Viva do
Algarve, em Faro, ficou encarregue da coordenação científica do projeto do Geoparque Algarvensis.
 
Aos jornalistas, a docente destacou quais os pontos de relevo no território que justificam a
candidatura à UNESCO.  O Grés de Silves, a Serra do Caldeirão, o aquífero Querença - Silves, a jazida
onde foi encontrado o Meroposauros Algarvensis [espécie de anfíbio pré-histórico] na Penina; a Mina
de Sal-Gema da Campina de Cima e os Calcários do Escarpão , enumerou.
 
Ainda segundo a investigadora, esses são só exemplos de alguns geossítios (locais de interesse
geológico) que já foram descobertos no território.  Temos uma lista com mais de 25 geossítios a
serem documentados e ainda não os descobrimos a todos. É um trabalho longo porque temos de ir ao
terreno, verificar a acessibilidade e o estado .
 
Veiga-Pires
revelou ainda que em certos locais de releveo haverá projetos de
museonalização para que compreendam o que estão a ver.  É
difícil contabilizar e dizer ao certo o que vai existir, mas onde há
fósseis e eventos geológicos de importância terá certamente de
existir  estruturas de interpretação.
 
[Additional Text]:
Geoparque Algarvensis (3)
Print Icon
 
Maria Simiris

Página 23



A24

Há 9 restaurantes portugueses entre os melhores do mundo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2019

Meio: NiT New in Town Online Autores: Adriano Guerreiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2aa8d427

 
A lista tem mil espaços no total e foi coordenada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de França.
 
Ainda na ressaca das estrelas Michelin, chegam mais prémios para os restaurantes portugueses. Há
nove espaços nacionais entre os melhores do mundo para a La Liste de 2020, os prémios que foram
divulgados esta segunda-feira, 2 de dezembro. Este é um projeto do Ministério dos Negócios
Estrangeiros de França que, desde 2015, reúne os mil restaurantes mais bem classificados em mais de
350 mil avaliações de guias online.
 
A lista tem sempre mil nomes. O Vila Yoya, de Albufeira, é o primeiro a aparecer, seguido do espanhol
El Celler der Can Roca. Conseguiu 98 por cento na pontuação final. Em baixo, outro algarvio, o Ocean,
em Porches. O espaço tem duas estrelas Michelin desde 2011 e conta com Hans Neuner como
responsável pela cozinha.
 
O Il Gallo d'Oro é outro dos restaurantes no La Liste. Tem 93,50 por cento de avaliação final. Benoît
Sinthon chegou à cozinha do restaurante madeirense em 2004 e precisou de cinco anos de trabalho
para ganhar a primeira estrela Michelin - que foi também a primeira da Ilha. No guia Michelin de 2017
ganhou a segunda.
 
Uns lugares mais abaixo está o Belcanto, do chef José Avillez, que era um dos favoritos para ganhar a
terceira estrela - conseguiu uma pontuação de 92,50 por cento. Desde maio que o espaço tem uma
nova morada, mesmo ao lado da anterior. O Evolução (185EUR) e o Lisboa (165EUR), são os dois
menus de degustação que pode pedir.
 
É único com duas estrelas no Funchal.
 
A Fortaleza do Guincho, que tem o chef Gil Fernandes na cozinha, é o português que se segue. Tem
91 por cento na avaliação. O restaurante do Hotel Fortaleza do Guincho foi inaugurado em 1998 e pela
sua cozinha passou Antoine Westermann, que captou a atenção dos inspetores Michelin. Em 2011
conquistou a estrela Michelin que se mantém até hoje.
 
É em Lisboa que se encontra o próximo espaço nacional do La Liste. O Feitoria, do chef João
Rodrigues, ganhou a primeira estrela em 2011, ainda com o chef José Cordeiro. Conseguiu 85,50 por
cento na média das avaliações.
 
A viagem continua pelo Chiado. O Alma, com duas estrelas Michelin, é mais uma presença no La Liste.
Desde outubro de 2015 que o restaurante se encontra na Rua Anchieta. Em 2017, Henrique Sá Pessoa
conseguiu a estrela Michelin. A segunda chegou no Guia de 2019 e teve uma avaliação de 82,50 por
cento.
 
O chef Henrique Leis tanto pediu que conseguiu mesmo sair do Guia. O restaurante, com o nome do
chef, tinha esta distinção desde 2000. Apesar da perda, é um dos espaços referenciados no La Liste.
Tem uma avaliação de 77 por cento.
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O Ocean fica no Algarve.
 
O último restaurante português que se encontra nestes prémios é o The Yeatman. Foi com o chef
Ricardo Costa no comando que o The Yeatman conquistou a primeira estrela, em 2011, um ano depois
da abertura. A consagração chegou com a segunda estrela ganha na edição de 2018 do Guia.
 
Em primeiro lugar do La Liste ficou o Guy Savoy, de Paris, em França. Na segunda posição encontra o
Le Bernardin, o restaurante de Nova Iorque, nos Estados Unidos. O top três é fechado com o Ryugin,
no Japão. Os três conseguiram uma avaliação idêntica: 99,50 por cento.
 
Para a apresentação desta lista foram consideradas mais de 350 mil avaliações de 195 países e 715
guias. É através de um algoritmo criado que se chegou a estes resultados finais. Desde 2015 que o La
Liste é sempre apresentado no início de dezembro.
 
tags:
 
estrelas, la liste, lisboa, michelin, porto
 
Adriano Guerreiro
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Para fazer face a uma “seca estrutural”

Ministérios do Ambiente 
e da Agricultura querem 
menos consumo de água 
no Algarve

Os ministérios do Ambiente e da Agricultura 
defenderam que é preciso gastar menos água nas 

autarquias, agricultura e turismo no Algarve para fazer face 
a uma “seca estrutural” que não vai desaparecer com o 
tempo.

Após uma reunião da Comissão Interministerial da Seca, o 
ministro do Ambiente e Acção Climática, João Pedro Matos 
Fernandes, afirmou que a situação é “hoje melhor do que no 
período homólogo de 2017, mas é um problema estrutural” 
que se faz sentir mais claramente a sul do rio Tejo.

Por isso, as duas tutelas vão começar a partir de 30 de 
Novembro a reunir-se com representantes dos sectores que 
representam a maior parte do consumo de água: autarquias, 
agricultura e sector turístico do Algarve, em foco por causa 
do consumo de água para manter os campos de golfe.

Por sua vez a ministra da Agricultura, Maria do 
Céu Albuquerque, salientou que “a seca severa não é 
conjuntural” e que se exigem medidas concretas para 
conter os consumos de água, adaptando as culturas à 
disponibilidade. A governante considerou que Portugal está 
mais bem preparado para reconhecer e fazer face à seca 
do que em 2017, mas que não se “augura nada de melhor” 
para os próximos anos na disponibilidade de água, o que é 
especialmente relevante para a agricultura, que consome 
“74 por cento” da água utilizada em Portugal.

Matos Fernandes referiu que é preciso “mudar o perfil do 
consumo em Portugal, em diálogo com todos”, porque está 
a chover menos e já não se pode contar com anos melhores 
para compensar os piores, porque a escassez mantém-se. 

O ministro indicou que já estão suspensas novas licenças 
para captação de água no sul do país e que se expandirá 
a utilização e águas residuais tratadas em rega e lavagem 
urbana. “Não nos enganemos com a chuva que caiu nas 
últimas horas e que vai continuar a cair”, advertiu.
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AlgarOrange apresenta projecto de promoção dos Citrinos do Algarve nos mercados
externos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2019

Meio: Frutas, Legumes e Flores Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ebf56474

 
Na manhã de 6 de Dezembro, a AlgarOrange - Associação de Operadores de Citrinos do Algarve vai
apresentar o projecto de "Promoção dos Citrinos do Algarve nos Mercados Externos". A apresentação
tem início às 9h00 e decorre no Auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Algarve (CCDR Algarve), na Praça da Liberdade, n.º 2, em Faro.
 
O programa contempla a divulgação das acções previstas neste projecto de internacionalização. Em
complemento, segue-se uma mesa-redonda sobre a citricultura da região.
 
Programa:
 
9:00 - Recepção dos participantes
 
9:30 - Sessão de Abertura
 
Francisco Serra (presidente da CCDR Algarve - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Algarve)
 
Sílvia Neves (vice-presidente da Direcção da AlgarOrange)
 
10:00 - Mesa-redonda, com a participação de:
 
. Sílvia Neves, vice-presidente da Direcção da AlgarOrange
 
Apresentação do projecto de Promoção dos Citrinos do Algarve nos Mercados Externos
 
. Amílcar Duarte, professor da Universidade do Algarve (UALG)
 
Ameaças fitossanitárias da citricultura algarvia
 
. António Ramos, coordenador das Dinâmicas Regionais da CCDR Algarve
 
Importância estratégica para o Algarve deste projeto SIAC
 
. Gonçalo Santos de Andrade, presidente da Portugal Fresh
 
Internacionalização e tendências de mercado
 
. João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA)
 
Algarve: Sinergias entre turismo e agricultura
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. Pedro Valadas Monteiro, director regional de Agricultura
 
Citricultura no Algarve. Que desafios?
 
11:00 - Coffee Break
 
11:20 - Continuação da mesa-redonda
 
12:20 - Debate
 
13:00 - Encerramento
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