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IMOBILIÁRIO. BERKSHIRE HATHAWAY CHEGA A PORTUGAL PARA LIDERAR NO SEGMENTO DO LUXO 

AS CASAS QUE BUFF 
Palácios em Lisboa ou no Estoril, solares na Foz do Porto ou casas excecionais no Algarve é 

Nu
ma vinha de 500 hectares, 
em Ovar, no valor de 57,5 
milhões de euros, é a pro-
priedade mais cara das 

1500 que a Berkshire Hathaway Ho-
me Services Portugal Properties está 
a vender. Acima dos 10 milhões de 
euros há mais cinco, como um terre-
no de 3,5 hectares, com projeto 
aprovado, junto à praia, em Tavira, 

A BERKSHI-

 

RE TEM MAIS 
DE 1.500 

PROPRIEDA-

 

DES À VEN-

 

DA EM POR-

 

TUGAL. 
O ALGARVE É 
O MERCADO 
PRINCIPAL 

no Algarve, que custa 24 milhões. A 
imobiliária do milionário norte-
-americano Warren Buffett — o ter-
ceiro mais rico do planeta (78,5 mil 
milhões de euros), a seguir a Bill Ga-
tes e Jeff Bezos — entrou no mercado 
português em outubro, através de 
uma parceria com a Portugal Pro-
perty, dirigida ao segmento do luxo. 

Com 50 mil agentes em todo o  

mundo, a Berkshire Hathaway teve 
em 2018 um volume de vendas de 
113,5 mil milhões de euros. Há duas 
semanas, inaugurou o primeiro es-
critório no Porto, com mais de 170 
imóveis para venda, 39 dos quais 
com preços acima de 1 milhão de 
euros. O mais caro é um bloco de 
dois prédios em ruínas, no valor de 
5,5 milhões, com projeto para um 
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€6 milhões 11% 
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ETT ESTÁ A VENDER 
o que a agência do milionário norte-americano tem para oferecer. Por Sónia Bento 

hotel de 50 quartos. A agência apre-
senta o negócio como uma "oportu-
nidade rara de desenvolver um edifí-
cio no principal ponto turístico da ci-
dade, a Ribeira". O Algarve é o prin-
cipal foco, com quase 800 proprie-
dades, seguido de Lisboa, com 317 
imóveis, que vão de palácios a mo-
radias, passando por apartamentos 
de charme, acima dos 3 milhões, na 

 

Lapa ou nas Avenidas Novas. 
Mas quem são os principais clien-

tes da Berkshire em Portugal, uma 
agência com uma equipa de agentes 
multicultural? "Portugal sempre foi 
muito popular entre os ingleses, mas 
nos últimos anos temos assistido a 
um aumento de procura por parte de 
americanos e europeus de diversas 
nacionalidades, com os escandi-

 

 

o 
Warren Buffett 

A imobiliária do magnata 
norte-americano teve em 
2018 um volume de ven-
das de 113,5 mil milhões 
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€7,5 milhões 

€8 milhões 

Dinheiro 

O navos em destaque. Os vistos gold 
também tornaram Portugal mais 
atrativo para chineses, russos, brasi-
leiros e outros. Até temos clientes 
que vêm de mais longe, como é o 
caso da Nova Zelândia", explicou à 
SÁBADO, Hannah Wood, diretora de 
operações da Berkshire, empresa 
que prevê abrir mais escritórios em 
Lisboa, e expandir-se também para 
Cascais, Braga e Coimbra. Conheça 
quatro dos imóveis mais marcantes. 

O chalé da Rainha Maria Pia 
O Mandada construir por uma famí-
lia britânica, em meados do século 
XIX, esta casa, no Estoril, tem uma lo-
calização única: de frente para o mar, 
numa falésia, com uma vista panorâ-
mica que vai da baía de Cascais até à 
foz do Tejo, e que está à venda por 15 
milhões de euros. O chalé pertenceu 
também ao político e empresário 
João Henrique Ulrich, que o vendeu à 
Rainha D. Maria Pia, em 1893. A viú-
va do Rei D. Luís fez uma ampla re-
forma, com redecoração completa —
evidente nos frescos das paredes e 
tetos, do pintor António Ramalho. Em  

1913, a casa passou para a posse de 
António de Herédia, filho do viscon-
de da Ribeira Brava, e permanece na 
família até hoje. A propriedade tem 
dois edifícios principais, o chalé —
com 12 quartos e nove casas de ba-
nho — e os antigos estábulos e quar-
tos dos empregados, que entretanto 
foram transformados em escritórios. 
Possui amplos jardins, com 500 vi-
deiras da casta francesa Merlot, e 
uma enorme piscina com vestiários. 
O palacete está parcialmente restau-
rado e tem elevador. 

A quinta do marquês da Foz 
O Descrito como o "palácio de patri-
mónio de valor incomparável", a 
Quinta da Torre de Santo António, 
em Torres Novas, é uma das proprie-
dades mais extraordinárias do porte-
fólio da Berkshire Hathaway Portugal 
Properties, e está à venda por 6 mi-
lhões. Com 17 quartos e 10 casas de 
banho, o imóvel bate o recorde nes-
tes itens. Construído em 1800, teve 
vários proprietários, como Tristão 
Guedes Correia de Queiroz, 1(2  mar-
quês da Foz, um dos empresários 

o 
Lisboa 

Situado no Paço 
do Lumiar este 

imóvel do século 
XVII tem uma ri-

 

queza decorativa 
que se reflete na 

cantaria ou painéis 
de azulejos 

o 
Algarve 

Fica em Lagos, tem 
vista para a praia 
da Luz e é a casa 
"mais excecional 
do Algarve". Tem 

mais de mil m2, cin-
co quartos e sete 
casas de banho 

150 
mil euros 

é quanto custa 
o imóvel mais 

barato da 
Berkshire. É um 
apartamento 

de 37 m2, num 
prédio antigo, 
no centro do 

Porto 

EM PORTU-

 

GAL AS CA-

 

SAS DE LUXO 
SÃO PROCU-

 

RADAS POR 
CHINESES, 
RUSSOS E 

ATÉ NEOZE-

 

LANDESES 

mais ricos da época, que também era 
dono do Palácio Foz, nos Restaura-
dores, em Lisboa. Apreciador do me-
lhor que era feito na Europa em artes 
plásticas e decorativas, o marquês 
deu à então chamada Quinta de San-
to António das Gateiras, uma riqueza 
arquitetónica única. O pavimento do 
átrio é composto por azulejos de esti-
lo neomudéjar, as paredes são co-
bertas com tapeçarias e o teto deco-
rado por cisnes pintados. No grande 
salão, há um fogão de mármore e 
bronze, a escada apresenta painéis 
de azulejos barrocos, da primeira 
metade do século XVIII, e no piso su-
perior destacam-se as janelas ma-
nuelinas em dois dos quartos. Nas 
paredes, sobressaem os azulejos de 
estilo neorrenascentista, com as ar-
mas do brasão do marquês da Foz. A 
capela tem um altar em madeira, es-
tilo neogótico, e o retábulo uma ima-
gem de Santo António, com 1 metro e 
10 de altura, feita em 1898, por Ra-
fael Bordallo Pinheiro. 

O palácio de D. João V 
O Construído no século XVII, este 
palácio está situado no Paço do Lu-
miar, em Lisboa, e acredita-se ter 
pertencido ao Rei D. João V — tendo 
em conta os canhões reais em pe-
dra, na fachada do edifício. Tem 
uma área de 1.190 m2  e anexos de 
345 m2, inseridos numa propriedade 
de 2.780 m2, com jardins. A sua ri-
queza decorativa reflete-se na can-
taria, ferros ou painéis de azulejos, 
tetos, pinturas, arcos, portas, esca-
das, nichos e pátios. Está à venda 
por 7,5 milhões de euros. 

A excecional do Algarve 
O "Sem dúvida, a propriedade mais 
excecional do Oeste do Algarve", é 
assim que esta moradia de Lagos é 
descrita no site da Berkshire. Situa-
da no topo de uma falésia, acima do 
famoso penhasco Rocha Negra, 
com vista para a praia da Luz, a 
casa tem uma área de 1.011 m2, cin-
co quartos duplos, sete casas de ba-

 

•nho, duas amplas salas e cozinha 
totalmente equipada, com acesso à 
piscina, vista para o mar e jardim. 
Também tem ginásio, salas de jogos 
e de cinema, e escritório. Custa 8 
milhões de euros.  O 
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QUER COMPRAM, UMA CASA 
AO WARREN BUFFETT? 

A agência do magnata tem várias propriedades à venda em Portugal. Opte pelo palácio 

Dinheiro 

do séc. XVII (na foto), por 7,5 milhões, ou pelo chalé da Rainha Maria Pia, por 15 milhões 
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Palácios, solares e quintas em Portugal 

EMPRESA DO MILIONÁRIO WARREN 
BUFFETT VENDE CASAS DE LUXO 

Sugestões radicais, culturais e desporVrn5 

50 IDEIAS PARA FAZER COM OS 
MIÚDOS NAS FÉRIAS DE NATAL 

' -;•• 

SÁBADO 
www.sabado.pt N.° 814  -  SEMANAL -  5  A  11  DE DEZEMBRO DE 2019- €3,50 (CONT.) 
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SIVO CASk. JUDICIÁRIA VIGIOU DURANTE 14 MESES O PRINCIPAL SUSPEITO 
EM INVESTIGAÇÃO SECRETA. A OPERAÇÃO FOI ESCONDIDA ATÉ DOS JUÍZES DO PROCESSO 
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Teatro das Figuras acolhe espetáculo de dança contemporânea 

FARO 

'Diz-me António' sobe 
ao palco do Figuras 
HOMENAGEM O Espetáculo inspirado na obra do poeta António Aleixo 
DATA O Peça de dança apresentada no sábado, a partir das 21h30 
ANA PALMA 

U m espetáculo de dança 
decorre no sábado, pelas 
21h30, no Teatro das Fi-

guras, em Faro. Trata -se da es-
t reia de 'Diz-me António', 
uma peça de dança contempo-
rânea, com estética de perfor-
mance. A direção artística é de 
Armando Correia, Carolina 
Cantinho e Pedro Pinto. 

Inspirada na obra de António 
Aleixo, com coprodução da 
Rede Azul - Rede de Teatros do 
Algarve, o espetáculo é um tri-
buto ao nascimento e obra do 
poeta algarvio. Trata-se, as-
sim, de juntar o "poema, o 
corpo, a voz, a música, o públi-
co, um público que será voz, 
um corpo que será poema, um 
poema feito região", refere a 
organização. 

Na peça, aliam-se o movi-
mento, a palavra e a música em 
busca de uma poética da per-
formance, em que três criado-

  

resi intérpretes se reúnem a 
refletir sobre o famoso poeta 
algarvio. Armando Correia, 
Carolina Cantinho e Pedro 
Pinto são também os intérpre-

  

tes desta peça de dança. A mú-
sica original é de Pedro Pinto. 

O espetáculo, que espera 
atrair muito público, integra-
-se no 365 Algarve. 
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CAMPANHA 

Turismo quer 
gays e lésbicas 
e  Faro, Loulé e Quinta do 
Lago foram alvo de filma-
gens para a campanha 'Por - 
tugal, travel to teci', que o 
Turismo de Portugal lançou 
recentemente com o objeti - 
vo de promover Portugal 
como destino turístico de re-
ferência para a comunidade 
LGBTI (lésbicas, gays, bisse 
xuais, transexuais e interse--
xuais). O referido projeto foi 
desenvolvido por unia agén 
cia de publicidade com sede 
no Algarve. • 
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A8 ""Proudly Portugal" é uma campanha da Associação Variações", esclarece Turismo de
Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2019

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c253c6e2

 
Turismo de Portugal diz que apoiou a campanha para afirmar Portugal como um "destino inclusivo e
respeitador de todas as pessoas, pelo que a comunidade LGBTI não poderia estar ausente desta
abordagem"
 
O Turismo de Portugal veio esta quarta-feira, 4 de dezembro, esclarecer que a ""Proudly Portugal" é
uma campanha da Associação Variações", que contou com o apoio do instituto, uma vez que se
pretende tornar Portugal num "destino inclusivo e respeitador de todas as pessoas, pelo que a
comunidade LGBTI não poderia estar ausente desta abordagem".
 
"À semelhança do que estamos a fazer para outros segmentos de mercado, a estratégia passa pela
identificação dos canais e das oportunidades mais adequadas para chegarmos a esta comunidade.
Simultaneamente, e visando a possibilidade de incrementar a relevância do destino Portugal, temos
também procurado o estabelecimento de parcerias com as suas associações representativas, caso da
Associação Variações", refere o Turismo de Portugal, num comunicado enviado à imprensa.
 
Na informação divulgada, o Turismo de Portugal refere que "apoiou o projeto apresentado pela
Variações, o qual integra, para além da campanha em causa, eventos de interesse para a comunidade
LGBTI, apresentando Portugal como um potencial destino para casamentos, promovendo também
sinergias entre negócios LGBTI e ajuda aos negócios locais a adotar uma linguagem e uma
comunicação mais inclusivas, contribuindo para apresentar e promover Portugal como destino de
excelência no segmento".
 
Além do vídeo promocional, que já foi divulgado e que coloca em destaque alguns dos destinos
nacionais mais indicados para este público, o projeto da Associação Variações inclui também a criação
de uma plataforma digital, a www.proudlyportugal.pt, uma aplicação digital, visitas de imprensa
especificas e a participação em feiras internacionais, iniciativas que também contam com o apoio do
Turismo de Portugal.
 
No mesmo comunicado, o Turismo de Portugal destaca ainda a importância do mercado LGBTI,
estimando que Portugal receba, a cada ano, cerca de "dois milhões de hóspedes LGBTI", que
procuram essencialmente "destinos com leis liberais, onde se sintam seguros e bem-recebidos".
 
"E Portugal reúne todas estas as condições, ao ser considerado o 3º país mais seguro do mundo
(Global Peace Index); o 12º mais competitivo, de acordo com o ranking do World Economic Forum que
analisa fatores como as infraestruturas turísticas, a sustentabilidade ambiental e a abertura
internacional; e o Melhor Destino Turístico do Mundo (World Travel Awards)", acrescenta o instituto.
 
O Turismo de Portugal diz que tem estado especialmente atento ao mercado dos EUA, "que é
atualmente um dos mercados de maior crescimento para Portugal" e no qual este público "também
tem sido alvo de particular atenção", tendo já sido, em 2019, "assegurada a presença na Proud
Experiences - importante certame que decorre em Nova Iorque - e Portugal passou a ser membro da
IGLTA".
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Quanto à principais motivações de visita para o público LGBTI, o Turismo de Portugal explica que, a
nível europeu, foram identificadas três principais motivações, nomeadamente Eventos e Festivais
(como as Marchas do Orgulho e Festivais de Música), casamentos e viagens culturais.
 
"Refira-se ainda que o contributo dos eventos LGBTI para o turismo já foi demonstrada. Em Espanha,
por exemplo, o World Pride 2017 que se realizou em Madrid, atraiu mais de 2 milhões de visitantes,
com um impacto económico de 200 milhões de euros. Em Barcelona, o Festival Girlie Circuit, um dos
maiores festivais dirigidos ao público LGBTI feminino, atraiu 60 mil pessoas no ano passado,
estimando-se que cada visitante tenha gasto 250 EUR/dia na cidade em alojamento, restauração e
transportes. O turismo LGBTI em Espanha representa 6.300 milhões de euros por ano, mais 40% do
que o turismo de negócios", exemplifica o Turismo de Portugal.
 
A nível nacional, o Turismo de Portugal refere que o facto do país liderar o "Spartacus Gay Travel
Index, entre várias outras distinções, é um claro reconhecimento deste posicionamento e da
estratégia" que está a ser seguida, que ambiciona tornar Portugal num "destino para todos, não só
para visitar, mas também, para estudar, casar, viver, criar empresas".
 
Publituris
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Turismo de Portugal lançou campanha de promoção do país como destino de
referência para a comunidade LGBTI?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2019

Meio: Polígrafo Online Autores: Maria Leonor Gaspar

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3e609082

 
Está a propagar-se nas redes sociais uma publicação que critica o suposto lançamento de uma
campanha do Turismo de Portugal dirigida ao "target" LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais
e Intersexo). Respondendo a várias solicitações de leitores, o Polígrafo verifica se é ou não verdade
 
"Vergonhoso! Turismo LGBT? A ausência de qualquer princípio moral é prejudicial a qualquer
sociedade. Portugal não se pode tornar no 'país do turismo gay', isto é uma vergonha nacional".
Inicia-se assim uma mensagem publicada no Facebook, referindo-se a uma campanha do Turismo de
Portugal dirigida a pessoas LGBTI.
 
"Não será desta forma que se promove o respeito ou a dita igualdade, a condição sexual de cada
indivíduo apenas diz respeito ao próprio! Não é para ser apregoada aos 'sete ventos'. Não é este o
exemplo que devemos dar às crianças portuguesas, vergonhoso, inqualificável, imoral. Um ataque à
sociedade portuguesa, uma forte promoção à homossexualidade", acrescenta-se, remetendo depois
para um artigo da da "Meios & Publicidade" sobre "a primeira campanha para promover Portugal como
destino LGBTI".
 
" data-title="Turismo de Portugal lançou campanha de promoção do país como destino de referência
para a comunidade LGBTI? - Polígrafo"&gt;
 
Vários leitores do Polígrafo questionam sobre a veracidade desta publicação. Colocando de parte a
componente homofóbica da mensagem, verificamos se o Turismo de Portugal lançou mesmo uma
campanha de promoção do país como destino de referência para a comunidade LGBTI.
 
Continuar a ler
 
No artigo da "Meios & Publicidade", datado de 4 de dezembro de 2019, informa-se que "a agência
Kobu assina a mais recente campanha que visa promover o país como destino turístico de referência
para a comunidade LGBTI. Trata-se de uma iniciativa inédita enquadrada no projecto Proudly Portugal,
que envolve a Variações - Associação de Comércio e Turismo LGBTI de Portugal e o Turismo de
Portugal. Intitulada 'Portugal. Travel to Feel', a campanha apresenta o país como um destino turístico
LGBTI-friendly de referência".
 
Apresenta-se também um vídeo da campanha, alojado na página da Proudly Portugal na plataforma
YouTube.
 
" data-title="Turismo de Portugal lançou campanha de promoção do país como destino de referência
para a comunidade LGBTI? - Polígrafo"&gt;
 
Na sequência de contacto do Polígrafo, visando confirmar esta informação, o Turismo de Portugal
esclarece que o projeto Proudly Portugal é uma campanha da associação Variações - Associação de
Comércio e Turismo LGBTI de Portugal e que "apoiou o projeto apresentado (...), o qual integra, para
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além da campanha em causa, eventos de interesse para a comunidade LGBTI, apresentando Portugal
como um potencial destino para casamentos, promovendo também sinergias entre negócios LGBTI e
ajuda aos negócios locais a adotar uma linguagem e uma comunicação mais inclusivas, contribuindo
para apresentar e promover Portugal como destino de excelência no segmento".
 
O objetivo deste apoio, além de promover Portugal como destino turístico, consiste em "posicioná-lo
como um país inclusivo, aberto e ligado ao mundo, que recebe bem todos quantos o visitam,
independentemente da sua origem, condição, cultura, religião, identidade, género ou orientação
sexual", sublinha-se na resposta enviada pelo Turismo de Portugal ao Polígrafo.
 
O projeto tem uma página promocional oficial, na qual se listam alguns locais gay friendly no país e
artigos que possam ser do interesse de visitantes. Além da página foi criada também uma aplicação
digital e vídeos promocionais para o efeito.
 
" data-title="Turismo de Portugal lançou campanha de promoção do país como destino de referência
para a comunidade LGBTI? - Polígrafo"&gt;
 
"À semelhança do que estamos a fazer para outros segmentos de mercado, a estratégia passa pela
identificação dos canais e das oportunidades mais adequadas para chegarmos a esta comunidade",
adianta-se. De acordo com o Spartacus Gay Travel Index, Portugal lidera o topo da lista dos países
para onde é mais seguro a população LGBT viajar.
 
"Naquele que é atualmente um dos mercados de maior crescimento para Portugal, os EUA, este
segmento também tem sido alvo de particular atenção por parte do Turismo de Portugal. Assim, e
com o objetivo de melhor posicionar o destino, já em 2019, foi assegurada a presença na Proud
Experiences - importante certame que decorre em Nova Iorque - e Portugal passou a ser membro da
IGLTA (International Gay and Lesbian Travel Association)", destaca-se no mesmo comunicado.
 
A campanha Proudly Portugal foi criada pela associação Variações e o Turismo de Portugal "apoiou o
projeto apresentado". A publicação em análise é factualmente correta.
 
.
 
Avaliação do Polígrafo:
 
Notificações Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Verdadeiro
 
Maria Leonor Gaspar
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Campanha promove Portugal como destino de referência LGBTI
 

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

Meio: NiT New in Town Online Autores: Sofia Robert

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d1a4cffc

 
Chama-se "Portugal. Travel to Feel" e tem um vídeo no YouTube com os melhores lugares do País.
 
É a mais recente campanha de promoção de Portugal. Criada pela agência Kobu, a "Portugal. Travel to
Feel" pretende promover o País como um destino turístico de referência para a comunidade LGBTI.
 
A iniciativa inédita envolve a Variações - Associação de Comércio e Turismo LGBTI de Portugal e o
Turismo de Portugal, e insere-se no projeto Proudly Portugal. O vídeo da campanha foi gravado entre
junho e julho, noticia o site "Meios e Publicidade".
 
Nele é possível ver vários locais emblemáticos de Lisboa, Porto, Peniche, Faro e Loulé. Uma barra de
cores coloridas, em movimento, surge em todas as imagens. A campanha irá estender-se a catálogos
e revistas internacionais.
 
tags:
 
campanha publicitária, comunidade LGBTI, lgbti, portugal, turismo
 
Sofia Robert
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Alojamento local deve gerar impacto económico de 432 milhões em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2019

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f3548ba

 
Estudo revela que alojamento local foi procurado por cerca de 1,9 milhões de viajantes, estimando-se
uma despesa média, por pessoa, de 637,74 euros.
 
A estadia em alojamento local deverá ter este ano em Portugal um impacto económico de 432 milhões
de euros, segundo estimativas de um estudo hoje divulgado sobre o perfil do viajante português.
 
Pelo segundo ano consecutivo, a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias realiza um
estudo para a plataforma 'online' especialista em alojamentos para férias HomeAway sobre as
características dos viajantes de nacionalidade portuguesa que privilegiam o alojamento local.
 
O estudo, a que a agência Lusa teve acesso, resulta de um inquérito a 1000 pessoas, com idades
compreendidas entre 18 e os 65 anos, que ficaram num alojamento local, em território nacional, pelo
menos uma vez, durante o período de agosto de 2018 e setembro deste ano.
 
Durante o período do estudo, o este tipo de alojamento foi procurado por cerca de 1,9 milhões de
viajantes, estimando-se uma despesa média, por pessoa, de 637,74 euros, valor que contempla os
gastos medidos com a reserva do alojamento e outras despesas como alimentação, atividades
culturais e transportes no local.
 
Face a estes números, o estudo estima que os gastos totais associados ao alojamento local gerem um
impacto económico de cerca de 432 milhões de euros.
 
Os principais utilizadores de AL foram famílias (42,1%), seguindo-se casais (39,5%) e grupos de
amigos (17,5%) e as regiões do país mais procuradas foram o Algarve (25,1%), Norte (22,4%),
Centro (19,3%) e Alentejo (18,2%).
 
Os resultados do estudo demonstram ainda que, à semelhança do ano passado, a internet continua a
ser o método preferido dos portugueses para a realização de reservas (62,2%), seguido do telefone
(20,6%).
 
As principais fontes de informação que os turistas portugueses que usam o alojamento local
consultaram, antes de realizar as estadias, foram páginas de internet especializadas no arrendamento
local (33,8%) e recomendações de conhecidos ou amigos (21,6%).
 
Já os critérios mais relevantes para a escolha do alojamento foram a localização (53,4%), o preço
(50,2%) e a área envolvente afeta ao alojamento (34,2%).
 
"O estudo demonstra que o alojamento local continua a evidenciar um crescimento sustentado, que
em 2018 foi de 16,6%, o que resulta do grau de maturidade assinalável que o setor já manifesta em
Portugal", conclui o estudo.
 
Partilhe esta notícia
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Associação da hotelaria apresenta primeiro estudo sobre alojamento local no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2019

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

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=63681361

 
A apresentação vai ter lugar, a partir das 14h30m, no Auditório Municipal de Albufeira, num evento
que vai contar com a presença de Adolfo Mesquita Nunes, ex-secretário de Estado do Turismo; Ana
Jacinto, da AHRESP, e Hélia Gonçalves Pereira, do ISCTE.
 
A AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares vai apresentar hoje, dia 5 de dezembro,
os resultados do primeiro estudo sobre o impacto económico e a caracterização dos alojamentos,
proprietários e hóspedes do segmento do alojamento local (AL) do Algarve.
 
A apresentação vai ter lugar, a partir das 14h30m, no Auditório Municipal de Albufeira, num evento
que vai contar com a presença de Adolfo Mesquita Nunes, ex-secretário de Estado do Turismo; Ana
Jacinto, da AHRESP, e Hélia Gonçalves Pereira, do ISCTE.
 
"Quais os serviços que os gestores de AL no Algarve sentem mais falta? Quais são as maiores dúvidas
de gestores de AL? O que valorizam os hóspedes no AL? Quantos empregos diretos, indiretos e
induzidos dependem do AL no Algarve?", são algumas das questões incluídas neste estudo
encomendado pela AHRESP.
 
"Estas são algumas das muitas perguntas que vão ser respondidas na apresentação do estudo
promovido pela AHRESP, no âmbito do seu programa 'Quality - Valorização e Qualificação do
Alojamento Local'", assegura um comunicado da AHRESP.
 
Este estudo foi realizado pelo Marketing FutureCast Lab do ISCTE e divide-se em dois grandes temas:
o impacto económico do AL no Algarve e a caracterização dos alojamentos, dos proprietários e dos
hóspedes de AL no Algarve.
 
Ler mais
 
Nuno Miguel Silva
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Imobiliário 

ZOOM //PR 
DAS CASAS V 
CONTINUAR 
Preços continuam a acelerar e o próximo ano 
não vai escapar a esta tendência. Regulador fala 
em sobrevalorização e pede cautela aos bancos 
na concessão de crédito. 
TEXTOS Sónia Peres Pinto 
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Moody's diz que os valores dos imóveis deverão aumentar 
4% no próximo ano — ainda assim, longe dos crescimentos 
dos anos anteriores. Banco de Portugal já veio admitir que 
mercado imobiliário continua a estar sobrevalorizado. 
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Casas. Euforia 
dos preços é 
para continuar 
em 2020 

SONIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt 

O mercado imobiliário em Portugal con-
tinua a fazer soar alarmes. Os preços das 
casas vão voltar a subir no próximo ano 
e o Banco de Portugal (BdP) já admitiu 
que os valores estão sobrevalorizados, 
sobretudo à boleia dos não residentes -
uma tendência que tem sido cada vez 
mais relevante nos últimos anos. 

Para a agência de notação financeira 
Moody's, não há dúvidas: os preços dos 
imóveis deverão subir 4% já em 2020, 
colocando Portugal entre os cinco países 
onde os preços da habitação vão aumen-
tar mais. Depois de ter previsto, no ano 
passado, uma subida na ordem dos 8%, 
agora reviu em baixa esse crescimento. 
"Vai existir uma forte subida do preço da 
habitação, embora inferior à verificada 
nos últimos anos", refere o relatório. 

Em causa, segundo a Moody's, poderá 
estar uma quebra nos empréstimos con-
cedidos pela banca para a habitação, o 
que poderá influenciar este abranda-
mento dos valores. Ainda assim, admi-
te que a confiança dos consumidores "vai 
continuar robusta", o que leva a manter 
esta tendência de compra. 

A verdade é que Portugal não é um caso 
isolado. Entre os países europeus onde 
os preços mais vão subir, Espanha sur-
ge no topo da tabela, com uma subida 
prevista de 5,5%, à frente da Irlanda (4,5%), 
Holanda (4,5%) e Alemanha (4%). As subi-
das mais baixas vão acontecer em Fran-
ça (2,5%) e no Reino Unido (0,7%). Já em 
Itália, por sua vez, a Moody's prevê que 
os preços se mantenham ao mesmo nível. 

Este cenário inquieta o BdP, que admi-
te no seu relatório de estabilidade finan-
ceira que "nos trimestres mais recentes, 
os preços do imobiliário residencial man-
tiveram a trajetória de crescimento, o 
que continua a traduzir-se numa sobre-
valorização no mercado em termos agre-
gados", sobretudo devido à elevada pro-
cura por estrangeiros e à dinâmica do 
turismo. 

REGULADOR ATENTO Apesar da sobreva-
lorização do mercado imobiliário resi-
dencial, a entidade liderada por Carlos 
Costa admite que o comportamento não 
é igual entre todas as regiões de Portu-
gal e garante que continua a assistir-se 
à queda do stock de crédito à habitação 
acumulado nos balanços dos bancos. Fei-
tas as contas, as transações imobiliárias Página 18



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 31,50 cm²

  Corte: 4 de 5ID: 83822531 05-12-2019

gg 

• 

, 

wr-ir 

11,1111111110,1111111511 
MIM I  
E ~Ir 
mima f 

ui !RIFO Mel f «em ~I ame 

UM". 1 ...A.! 1.1.1111 a • 

if 

ti ri( 

i  .. ~ 1rIrt 

ida a 

111 

ame !mai, 
11"1.1 

Lb@ 
• = 

w • ' 

• P 

•-='kr.LIE-. iiíç 
-11010 

•
,,, 

• 

Lisboa continua a liderar 
o ranking das cidades mais 
caras, com o valor mediano 
por metro quadrado a 
ultrapassar os três mil euros 
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financiadas com crédito bancário inter-
no continuam em torno de 40% do total. 

No relatório de estabilidade financei-
ra, o supervisor diz que "no segundo tri-
mestre de 2019, os preços da habitação 
apresentaram uma taxa de variação 
homóloga de 10,1%, em termos nomi-

 

BdP diz que no 
2.° trimestre, os preços 

da habitaçãoapresentaram 
uma taxa de variação 
homóloga de 10,1% 

Presidente da APEMIP 
garante ao i que valores 

dos imóveis "não podem 
subir até ao céu" e tem 

de existir um reajuste 

nais, e de 9,1%, em termos reais, o que 
corresponde a um ligeiro acréscimo face 
ao último trimestre de 2018", e conclui 
que "nos trimestres mais recentes man-
teve-se a evidência de sobrevalorizaçÉ o 
no imobiliário residencial", aconselhan-
do os bancos a ter "particular prudên-
cia na realização de operações que tenham 
ativos desta natureza como garantia, 
devendo-se adequar os critérios de con-
cessão de crédito ao risco incorrido". 

De acordo com o banco central, a sobre-
valorização dos preços do imobiliário é 
um dos riscos para a estabilidade finan-
ceira, uma vez que a atual dinâmica pode 
"ser interrompida por um conjunto de 
fatores, como sejam a materialização de 
eventos de tensão geopolítica e/ou de 
abrandamento mais acentuado da ativi-
dade económica a nível global, que pode-
rão limitar ou reduzir a procura exter-
na dirigida a Portugal, bem como alte-
rações no quadro fiscal nacional sobre 
o mercado imobiliário". E de futuro, o 
regulador espera que as alterações r o 
mercado contribuam para moderar o 
aumento dos preços. "Em termos pros-
petivos, espera-se que o abrandamento 
da atividade económica, a redução na 
procura de imóveis para alojamento local  

e o aumento da oferta contribuam para 
a moderação do crescimento dos preços 
dos imóveis residenciais em 2019. Con-
tudo, o prolongamento de um ambien-
te de taxas de juro muito baixas a nível 
global pode criar incentivos para a sus-
tentação do crescimento dos preços nes-
te mercado", refere. 

No entanto, o banco central defende 
que os bancos devem ajustar os preços 
dos novos empréstimos ao risco de cré-
dito dos clientes, com vista a minimizar 
riscos que possam surgir de futuro. 

EXPETAT1VAS O certo é que os preços não 
param de subir. E essa tendência é visí-
vel pelos dados que têm vindo a ser reve-
lados pelo Instituto Nacional de Estatís-
tica (INE): nos primeiros seis meses do 
ano, os valores das casas subiram 10,1% 
face a igual período do ano passado, com 
a média do preço por metro quadrado a 
ultrapassar os mil euros. Lisboa conti-
nua a ser a zona mais cara, com um valor 
mediano por metro quadrado a fixar-se 
nos 3154 euros — uma subida de 1,4% face 
ao primeiro trimestre e de 14,6% em com-
paração com o segundo trimestre do ano 
passado. Face a dezembro de 2018, os 
preços subiram 144 euros. 

Apesar da euforia, o presidente da APE-
MIP — Associação dos Profissionais e 
Empresas de Mediação Imobiliária de 
Portugal acredita numa estabilização 
dos valores. "Se houver um aumento do 
stock disponível e se os preços das casas 
no mercado forem ajustados, as transa-
ções continuarão a realizar-se normal-
mente. Mas com a falta de ativos e com 
os preços que estão a ser praticados, 
sobretudo nas principais cidades, é mui-
to difícil avaliar o comportamento do 
mercado", diz ao i Luís Lima. 

O responsável lembra, no entanto, que 
tem de existir um reajuste e que "os pre-
ços não podem subir até ao céu", reco-
nhecendo que os potenciais comprado-
res e investidores já começam a recuar, 
o que faz com que o tempo de perma-
nência dos ativos em carteira aumente, 
levando a um ajuste dos preços pelos 
proprietários. Mas deixa uma alerta: 
"Este é um fenómeno que se concentra 
nas principais cidades, como Lisboa, Por-
to e algumas zonas no Algarve. No res-
to do país, o mercado imobiliário assis-
te a uma valorização sustentada dos ati-
vos, devido ao aumento da procura 
influenciado pela descentralização do 
investimento". 
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Outra vez! 
Relação arrasa 

Ivo Rosa na 
Operação Marquês 

MP diz que juiz extravasou os seus poderes e 
Relação de Lisboa concordou 

Ivo Rosa queria que depoimentos de Ricardo 
Salgado no Monte Branco e no caso GES 

não valessem no processo Marquês, 
mas desembargadores deram-lhe nega 

// PÁGS. 2-3 

Preço das casas vai continuar a aumentar 
Moody's diz que os valores dos imóveis deverão aumentar 4% no próximo ano 
Banco de Portugal diz que mercado imobiliário está sobrevalorizado // PÁGS. 12-15 

Entrevista a Cotrim de Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal 

"Ninguém da Iniciativa 
Liberal está à procura 
de um tacho 93 

"Marcelo não teve em relação ao Governo 
a exigência necessária" 

"Se as pessoas gostam de praticar e de ver 
a tauromaquia, porque há de o Estado proibir?" PÁGS. 16-19 

CDS desafia 
Governo para 
novo referendo 
sobre a 
regionalização 
// PÁG. 5 

Polícias 
recorrem a 
Tribunal Europeu 
e exigem 
indemnizações 
// PÁG. 7 

Montepio. 
Grupo quer que 
Governo 
chumbe novos 
estatutos 
// PÁG. 8 

Cimeira 
da NATO. Trump 
não gostou 
que gozassem 
com ele 
// PÁG. 11 

PSD. 
Candidatos 
à liderança 
atacam-se 
mutuamente 
// PÁG. 32 
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Ventos fortes na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1ccbf85b-b3ee-4877-aa62-

b734b1160eba&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Exatamente na sequência deste mau tempo avançamos em direto até ao Funchal, para verificar a
situação com o jornalista Mário Gouveia.
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BTL 2020 apresenta novidades no Hosted Buyers
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Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães
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Início B3 BTL 2020 apresenta novidades no Hosted Buyers
 
BTL 2020 apresenta novidades no Hosted Buyers
 
Dezembro 5, 2019
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A 32ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa regressa em março do próximo ano com várias novidades
nomeadamente ao nível do Programa de Hosted Buyers. Este ano, os compradores internacionais
estão a submeter as suas candidaturas desde finais de setembro e os inscritos revelam uma procura
superior à do ano passado.
 
Das candidaturas recebidas até ao momento, a BTL regista que há uma grande procura de hosted
buyers interessados no destino Portugal das seguintes origens: EUA, Índia, Rússia, França e Brasil. Os
segmentos de maior interesse são Enoturismo, City Break e Meeting Industry eno que toca às regiões
mantém-se o interesse no Porto e Norte, Centro, Lisboa e Algarve, tal como em 2019.
 
A contínua aposta neste programa por parte da Bolsa de Turismo de Lisboa revela para a próxima
edição um número muito elevado de candidaturas, com cerca de 121 novos Hosted Buyers.
 
O objectivo do programa é apoiar a vinda de compradores internacionais, disponibilizando a
participação em reuniões e actividades no mercado nacional.
 
Uma das novidades deste programa são as alterações introduzidas no modelo de reuniões dos HB para
2020. O modelo de participação nas reuniões - speed networking -, terá um novo formato,
concentrando as mesmas num único espaço, onde o HB está identificado e recebe o supplier, com
reuniões cronometradas durante os dois primeiros dias do evento.
 
As candidaturas recebidas serão analisadas pela BTL, TAP e pelo Turismo de Portugal e apenas as que
forem aceites serão convidadas a integrarem o programa de hosted buyers. Agentes de viagens,
operadores turísticos, directores de DMC's e outros profissionais do Turismo poderão inscrever-se no
website do evento.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
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Luís de Magalhães
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