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condomínio Douro 
oz,. no Porto (à 

eita na foto) esteve 
centro da polémica 

PORMENORES 

Uma noite 
por 361 eur 
Um dos apartamentos 
em causa ainda conti-
nua disponível para 
alugar no Airbnb. Uma 
noite no T3 com vista 
para o rio Douro e para 
a Ponte da Arrábida cus-
ta 280 euros, acrescidos, 
de taxas de limpeza  I 
(30(.), serviço (49€)  • 
e turística (2€). Tudo 
somado, são 361 curas 
por uma noite. O apar-
tamento leva seis pes-
oas, com direito a usar 

cina, ginásio e sala 
bilhar. 

"trilo constitutivo 
segurança 

existência de um tira-
constitutivo, íntegra-
por um reg,-,ulamen-
permite aos compra-

res de uma fraç,--io sa-
em com certeza o es, 
dto do imóvel que 

colheram adquirir e 
e ele se manterà, a 
oser que todos os 
ádámirtos decidam  - 
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Tiago Rodrigues Alves 
tiago.alves@jn.pt 

ACÓRDÃO  O Supremo Tribunal de 
Justiça (STJ) proibiu o uso de habi-
tações para alojamento local (AL) 
num condomínio de luxo, no Por-
to, que havia sido considerado le-
gal pelo Tribunal da Relação do Por-
to, contra a vontade de outros mo-
radores. Valeu aos queixosos o fac-
to de o título constitutivo do edifí-
cio, que define as regras das áreas 
comuns e das frações autónomas, 
já proibir a prestação de serviços 
nas frações destinadas à habitação. 
O STJ critica o legislador por ainda 
não ter resolvido o problema. 

O caso começa a 26 de outubro de 
2016, quando a assembleia de con-
dóminos do Edifício Douro Foz, no 
Porto, decidiu vedar o acesso a 
quem não fosse condómino, resi-
dente ou convidado e impedir o 
AL. Os detentores de três frações 
usadas para AL contestaram e, em 
primeira instância, o tribunal 
manteve a proibição. Porém, após 
recurso, em janeiro de 2019, a Re-
lação revogou a sentença, permi-

  

tindo o AL. Novo recurso, agora do 
gestor do condomínio, e novo vol-
te-face: a 7 de novembro, o STJ 
anulou o acórdão da Relação e con-
firmou a proibição. 

Os juízes conselheiros frisam 
que a proibição impõe-se pelo títu-
lo constitutivo do edifício. Este 
ato, fixado em escritura no notá-
rio, determina o estatuto da pro-
priedade horizontal e tem "natu-
reza real". Integra ainda um regu-
lamento que pode dispor sobre o 
uso e fruição das frações autóno-
mas e até limitá-los. A sua impor-
tância é ainda maior porque só 
pode ser alterado com o acordo de 
todos os condóminos. Pelo contrá-
rio, as regras aprovadas após a cons-
tituição apenas podem dispor so-
bre o uso das partes comuns e, 
como tal, não podem proibir o AL . 

No caso concreto, o título consti-
tutivo do Douro Foz proibia a ins-
talação de "colégio, pensão ou equi-
valente", bem como "qualquer ati-
vidade comercial ou prestação de 
serviços nas frações ou nas partes 
comuns do edifício". E o AL, é uma 
atividade "sucedânea das chama-

  

das pensões ou hospedarias". O STJ 
frisa também que as normas do tí-
tulo constitutivo "são perfeita-
mente claras" e restringem o con-
ceito de habitação ao ponto de se 
poder entender que nem sequer 
são permitidas exceções. Portanto, 
oAL cai "indiscutivelmente" na al-
çada da proibição e, como tal, a sua 
instalação "é um ato ilícito". 

OPORTUNIDADE PERDIDA 
Os tribunais têm entendimentos 
diferentes sobre esta questão e, 
por isso, o acórdão do STJ não pou-
pa o legislador, que "teve oportu-
nidade de pôr termo às dúvidas e 
controvérsias" aquando da altera-
ção ao regime do AL, em 2018, mas 
"manifestamente não quis tomar 
posição expressa". Os conselheiros 
recordam que os projetos de lei de 
PS e PCP previam - e o do BE admi-
tia - que a instalação de AL numa 
fração de habitação fosse condicio-
nada à autorização dos condómi-
nos. "Surpreendentemente", refe-
re o Supremo, a lei aprovada dei-
xou cair essa exigência para o AL, 
mantendo-a para os hostéis. • 

Supremo chumba 
alojamento local 
em condomínio 
Relação do Porto tinha autorizado exploração, contra condóminos. 
Juízes criticam legislador por ainda não ter resolvido o problema 
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Costureira 
da família 
"Não queri4 
morrer semi, 
voltar a ver 
o professor,. 
'Marcelo" P.  is 

 

Trânsito 
Viajar entre 
Gaia e Porto 
continua 
a ser um 
sofrimento 
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• • • 

 

     

    

   

IHip-hop 
vai fazer 

I dançar 
Invicta 
no Natal P. 
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Tempo perdido 
nas pontes sobre 
o Douro é o grande 
problema P. 24 e 25 
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Lesou Fisco em 60 milhões 
e não devolve um cêntimo 
Empresário do setor do ouro foi condenado a 
sete anos de cadeia por fraude fiscal agravada 

Absolvição do crime de branqueamento de capitais 
impede Finanças de reclamar o dinheiro Páginas 4e 5 

       

 

Supremo proíbe 
alojamento local em 
condomínio de luxo 

Justiça 
Estado exige 
o que não 
cumpre, acusa 
Provedora P. 12 

Abriram 300 
supermercados 
nos últimos 
dois anos P.6 

Têxteis 
Aumentam os 
trabalhadores 
com salário 
mínimo P.8 

Maioria 
dos lideres 
distritais 
apoia Rio P. 10 
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F. C. Porto 

  

 

Leão domina 
com desfecho 
magro 
Luiz Phellype entrou 
e conseguiu único 
golo da partida P. 42 
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V. Guimarães 
chega-se 
à frente graças 
a vitória sobre 
Portimonense P.42 

  

Dragões duros nas críticas 
à arbitragem. Empate deixa 
equipa a quatro pontos;.: 
do líder Benfica P. 40 e 41.5,  
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DENSIDADE DE PROPRIEDADES AIRBNB
Em 2018

AÇORES

MADEIRA

Densidade
139.606
104.955
70.303
35.651
0

ANAMORFOSE DA AIRBNB EM PORTUGAL
Em 2018

AÇORES

MADEIRA

Matosinhos

Porto

V. N. Gaia

Funchal

Lisboa

Almada

Lagos
Lagoa

Albufeira
V. R. Sto. António

Portimão
Unidades por km2

0-3
3-11
12-26
30-49
321-375

Cascais

Oeiras

Peniche
Nazaré

DISTRIBUIÇÃO DAS PROPRIEDADES AIRBNB 
Em 2018
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Balanço Novo livro 'A Airbnb em Portugal' alerta que 165 proprietários 
controlam 10% deste mercado de alojamento local

7 
Joana Nunes Mateus

S
ete dos 308 municí-
pios  portugueses 
concentram metade 
de todas as proprie-
dades registadas na 
plataforma de aloja-
mento local Airbnb. 
Mas a concentração 
deste mercado de 

aluguer de curta duração não é só 
geográfica, já que um décimo de 
todas estas propriedades está nas 
mãos de apenas 0,25% dos propri-
etários.

Estes são alguns dos dados reve-
lados pelo novo livro “A Airbnb em 

feira (6927), Loulé (5473), Cascais 
(4430), Lagos (4286) e Portimão 
(3654). Os investigadores revelam 
ao Expresso que só estes sete mu-
nicípios concentram 49,9% do total 
de propriedades listadas na Airbnb, 
isto quando a sua área não chega a 
1,7% do território nacional.

Nesta data, mais de 14 mil das pro-
priedades do país estavam nas mãos 
de apenas 165 proprietários, o que 
significa que 0,25% dos chamados 
anfitriões já controlavam 10% do 
mercado da Airbnb em Portugal.

Os mapas desta página dão conta 
da difusão do fenómeno Airbnb por 
todos os 308 concelhos do país e 
da sua concentração sobretudo no 
litoral do país, em torno das regiões 

de Lisboa e do Porto. É o que com-
prova a anamorfose, representação 
geográfica que aumenta e distorce 
a dimensão dos municípios em fun-
ção do número de Airbnb.

O destaque vai para o Algarve 
quando se confronta o número des-
tas unidades de alojamento local 
com a população residente em cada 
município (ver tabela na página se-
guinte). O top é encabeçado por Al-
jezur, onde em 2018, já existiam 261 
Airbnb por cada 1000 habitantes. 

IMI nos centros históricos

“Três ideias de política, que suge-
rem ação imediata, sobressaem do 
trabalho feito”, diz ao Expresso o 
coordenador do livro e presidente 
da Associação Portuguesa de Geó-
grafos, José Alberto Rio Fernandes. 

A primeira ideia é que “o aloja-
mento local realizado com recurso à 
internet não se integra na chamada 
economia de partilha”, diz o geógra-
fo. “O que vemos é uma atividade 
económica que gera receitas eleva-
das e justifica grandes investimentos 
nas áreas de maior procura turísti-
ca, ocupando casas ou alojamentos 
inteiros. Por isso, deve ser tratado 
como atividade económica e merecer 
maior atenção pelo fisco.”

A segunda ideia é que “qualquer 
abordagem política ao alojamento 
local tem de ser geograficamente 
inteligente”, acrescenta Rio Fernan-
des. “É essencial compreender que 
as medidas que se adotem em Lisboa 
correm sérios riscos de ser contra-
producentes em Trás os Montes e as 
que se adotem nos Açores podem ser 
inadequadas no Algarve. Por outro 
lado, é igualmente verdade que não 
faz sentido Lisboa ter uma ação polí-
tica contraditória com Cascais, Porto 
com Vila Nova de Gaia ou Loulé com 
Albufeira.”

A terceira ideia é que “a mobi-
lidade das pessoas no mundo não 
para de aumentar e o crescimen-

Portugal”. Coordenado pelo pre-
sidente da Associação Portugue-
sa de Geógrafos, José Alberto Rio 
Fernandes, pelos geógrafos Pedro 
Chamusca e Thiago Mendes e pelo 
economista Luís Carvalho, o livro 
reúne uma bateria de dados, mapas 
e análises regionais para promover 
um debate mais informado sobre o 
impacto da Airbnb no país.

O balanço mostra que o número 
de propriedades registadas na pla-
taforma Airbnb subiu de apenas 
oito em 2009 para mais de 140 mil 
em outubro de 2018, aquando da 
entrada em vigor da nova lei de alo-
jamento local.

O destaque vai para Lisboa (31.866 
propriedades), Porto (13.285), Albu-

concentram metade  
dos Airbnb 
em Portugal

municípios 
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MUNICÍPIOS COM MAIS 
AIRBNB POR 1000 HABITANTES
Em 2018 
 

Aljezur 261
Vila do Bispo 246
Albufeira 168
Lagos 141
Lagoa 102
Tavira 96
Nazaré 92
Calheta 89
Loulé 79
Peniche 67
Portimão 66
São Roque do Pico 64
Lisboa 63
Porto 62
Castro Marim 57
Óbidos 50
Odemira 48
Silves 47
Lajes das Flores 46
Vila Real de Santo António 45
Grândola 45
Caminha 40
Marvão 39
Terras de Bouro 39
Porto Santo 38

ZOOM REGIONAL    

Área Metropolitana de Lisboa
Além de Lisboa, é em Cascais, Mafra, 
Sintra e Almada que há mais Airbnb

Algarve
Quem tem mais Airbnb é Albufeira, 
Loulé, Lagos, Portimão, Lagoa e 
Tavira

Área Metropolitana do Porto
Os Airbnb concentram-se no Porto, 
Vila Nova de Gaia e Matosinhos

Leiria e Oeste
Peniche, Nazaré e Alcobaça é onde há 
mais propriedades Airbnb

Noroeste
A maior oferta deste tipo de 
alojamento está em Braga, Viana do 
Castelo e Caminha

Madeira
Funchal e Calheta concentram a 
maioria dos Airbnb

to do número de turistas asiáticos 
obriga a prever sérios problemas 
nos territórios mais atrativos para 
o turismo e situados próximos de 
aeroportos internacionais”, alerta 
Rio Fernandes. “Importa pensar o 
quanto antes quando é que muito é 
demasiado, para se tomar medidas 
contracíclicas. Quando o turismo 
cresce, o valor do imobiliário cresce 
e a oferta é pouca, é politicamente 
absurdo continuar-se a não se ta-
xar com IMI os prédios dos centros 
históricos e financiar-se hotéis com 
programas europeus destinados à 
criação de emprego. Não deveria o 
esforço ser antes direcionado para 
outros domínios estratégicos, como 
produção com incorporação de tec-
nologia, investigação científica, cul-
tura ou ambiente?”, questiona Rio 
Fernandes.

Pior do que Paris  
ou Amesterdão

Dezena e meia de investigadores 
contribuíram para esta leitura do 
que significa o alojamento local me-
diado pela Airbnb em todo o país.

Sobre Lisboa, o investigador João 
Seixas chama a atenção para o facto 
de a capital portuguesa já ter “uma 
das maiores cargas de alojamen-
to local dos centros urbanos euro-
peus” (63 por cada 1000 habitan-
tes) e para o facto de os preços do 
imobiliário serem já de referência 
internacional. Tal apresenta “sérios 
desequilíbrios, ou mesmo incompa-
tibilidades, face à evolução dos ren-
dimentos familiares dos residentes 
da cidade e da metrópole, e sobretu-
do para uma importante de cidadãos 
que pretendem hoje residir nela, 
designadamente os mais novos, os 
estudantes, os imigrantes. Ou seja, 
as gerações do futuro”.

Sobre o Porto, José Alberto Rio 
Fernandes acrescenta que o rácio 
de 62 alojamentos por 1000 habi-

tantes já é superior ao de Paris ou 
Amesterdão. No centro histórico do 
Porto, “a concentração atinge va-
lores extraordinários, importando 
considerar que em vários locais — 
como Santo Ildefonso e Vitória — se 
todos os alojamentos anunciados na 
Airbnb estiverem totalmente ocu-
pados, teremos mais visitantes que 
residentes”.

Sobre o Algarve, João Guerreiro 
alerta que “as comunidades locais 
começam a ter dificuldade de en-
contrar soluções de habitação para 
novos residentes”, o que inibe a ins-
talação de novas atividades. Sobre 
o Centro Litoral, José Carlos Mota 
e Norberto Santos também alertam 
para o impacto no mercado de ar-
rendamento em locais como Aveiro 
ou Coimbra, “com um já muito visí-
vel aumento do preço e redução da 
oferta”, para residentes e população 
universitária.

Também no Oeste, “a incorpora-
ção na economia familiar desta for-
ma de rendimento, bastante enrai-
zada no caso da Nazaré — ainda bem 
visível na imagem das nazarenas 
trajadas a rigor exibindo cartazes 
com as indicações: alojamento local, 
quartos, chambres, rooms, habita-
cion, zimmer — está a migrar para 
a plataforma Airbnb”, escrevem 
Carlos Gonçalves e Herculano Ca-
chinho.

Falta regulação inteligente

“Mascarada na economia de parti-
lha e na aparente presença do pro-
prietário local no alojamento como 
forma de introdução genuína ao 
lugar, a máquina reorganizou-se 
numa nova estrutura complexa de 
alojamento que, não sendo igual à 
hotelaria, não é também a simples 
partilha de habitação”, alerta Jor-
ge Ricardo Pinto. “A utilização de 
plataformas como a Booking ou a 
Airbnb alteraram os dados da com-

petição hoteleira e reconfiguraram 
territórios e estratégias, de uma 
forma tão significativa, que fizeram 
emergir debates intensos sobre o 
excesso de turismo e as suas conse-
quências, alteraram usos e funções 
dos lugares e ampliaram o âmbito 
da atividade turística para dimen-
sões, em tempos, inimagináveis”. 

Perante a subida dos preços do 
imobiliário e a “financeirização” da 
habitação em Portugal, Luís Car-
valho assinala que “geralmente, 
iniciativas de regulação e conten-
ção implicam, no imediato, perdas 
para os proprietários”, quer pela 
redução da valorização do imóvel 
quer pelas barreiras em o conver-
ter em aluguer de curta duração. 
Mas “geram vantagens potenciais 
para os arrendatários de longa du-
ração, tendencialmente populações 
de moderado ou reduzido poder 
de compra, cujas rendas tendem a 
diminuir”. 

Os autores concluem que a im-
portância social e económica do 
alojamento local — e o papel da 
Airbnb em alguns lugares onde a 
concentração ultrapassa já o que 
é razoável — obriga a ter informa-
ção atualizada em permanência e 
a conhecer o que se passa noutros 
lugares do mundo. 

Também importa saber o que se 
quer para os residentes e os lugares, 
assim como equacionar os vários 
cenários de futuro, inclusive uma 
eventual desvalorização do imobi-
liário em alguns lugares, em resul-
tado da volatilidade do contexto 
financeiro ou do turismo.

“Um dos maiores desafios que a 
Airbnb nos coloca é o da comunica-
ção e da sensibilização pública para 
um debate mais informado e amplo 
sobre o que significa o alojamento 
local e as economias de partilha e 
plataforma em Portugal”, lê-se no 
livro “A Airbnb em Portugal”.

economia@expresso.impresa.pt

Página 4



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 13,53 x 13,46 cm²

  Corte: 3 de 4ID: 83861219 07-12-2019 | Economia

Sete municípios 
concentram 
metade  
dos Airbnb

> Lisboa, Porto, Albufeira, Loulé, Cascais, Lagos 
e Portimão têm 70 mil alojamentos > Aljezur é o 
concelho com mais Airbnb por habitante > Cerca 
de 10% das casas nas mãos de 165 proprietários E22
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Integram esta edição semanal, além deste 
corpo principal, os seguintes cadernos: 
ECONOMIA, REVISTA E e ainda EXPRESSO 
BPI GOLF CUP 2019 e ESPECIAL ALBUFEIRA

Diretor: João Vieira Pereira

Diretores-Adjuntos: David Dinis,  
Martim Silva, Miguel Cadete e Paula Santos

Diretor de Arte: Marco Grieco

O MELHOR  
JORNAL DE 

CIRCULAÇÃO 
NACIONAL HOJE GRÁTIS  

4º VOLUME COM  
O EXPRESSO

NOVO TESTAMENTO
PARA CRENTES E NÃO CRENTES FERNÃOMAGALHÃES

de

A viagem por 
Gonçalo Cadilhe

JÁ NAS 
BANCAS
€18,90 (CONT.)

82 IDEIAS PARA PRESENTES DE NATAL
Os melhores filmes, livros, discos, gadgets e brinquedos R65e93

Mourinho de Cavaco 
apoia Pinto Luz
O ex-diretor da campanha 
presidencial de Cavaco Silva, 
Alexandre Relvas, diz que “já 
é tempo de o PSD ser claro” 
contra “este Governo da es-
querda e da extrema-esquer-
da” e vai apoiar Miguel Pinto 
Luz. P10

Católica insiste  
com Medicina
Além de recorrer do chum-
bo decretado pela Agência de 
Acreditação do Ensino Superi-
or (A3ES), a Universidade Ca-
tólica já apresentou uma nova 
proposta para a criação de um 
curso superior de Medicina. 
A universidade acusa a 
A3ES de extravasar as 
suas competências.

Alimentos no lixo
Em 2018, deitámos para o 
lixo 1,3 biliões de toneladas 
de alimentos, um terço do 
total produzido no planeta. 
Os dados, divulgados pelas 
Nações Unidas, referem que 
45% dos desperdícios são fru-
ta, 35% peixe e 20% carne.

Governo quer  
combater corrupção
O Governo anunciou a cons-
tituição de um grupo de tra-
balho para definir uma estra-
tégia nacional de combate à 
corrupção. O anúncio surge 
nas vésperas do Dia Interna-
cional Contra a Corrupção, 
que se celebra segunda-feira.

Suspeito da morte 
de triatleta solto
António Joaquim, acusado 
da morte de Luís Grilo e 
amante da viúva Rosa Grilo, 
foi libertado por ordem do 
coletivo de juízes do caso.

24h

MÉDICOS 
ESTRANGEIROS 
EM PORTUGAL 

BATEM  
RECORDE  

P22

Os negócios 
de droga da 
Juventude 
Leonina P37

O burlão  
que se fazia 
passar por 
assessor  
de Marcelo P4

Reportagem  
no círculo 
eleitoral de 
Boris Johnson P29
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“NÃO ME VEJO COMO 
UMA POP STAR”

Greta Thunberg, a figura do momento, está  
em Madrid para a cimeira global do clima, depois  

de ter passado esta semana por Lisboa P24

Professora aluga sofá 
a 10 euros por dia 
para poder dar aulas 

Preço da habitação 
obriga professores 
deslocados em Lisboa 
e Algarve a viver em 
condições precárias

O aumento do preço das 
rendas em Lisboa e no Al-
garve está a obrigar os pro-
fessores que dão aulas longe 
de casa a encontrar soluções 
precárias para conseguir 
pagar todas as despesas. 
Alguns só arranjam casa até 
maio, antes da chegada dos 
turistas. Outros recusam as 
ofertas das escolas por 
não conseguirem 

de todo suportar os custos. 
Por isso, à beira do fim do 
1º período, centenas de alu-
nos continuam sem aulas. 
Alguns não têm professor 
desde o início do ano letivo 
e não sabem quando virão a 
ter, a uma ou mais discipli-
nas. Há muitos anos que as 
escolas não tinham tantas 
dificuldades em encontrar 
candidatos para os lugares 
que vão surgindo, muitos 
deles em virtude de baixas 
originadas pelo acentuado 
envelhecimento da classe. 
E a situação só tende a pio-
rar. P16

Carne ‘in vitro’ 
mais perto das 
nossas mesas

Empresas querem que 
carne produzida em 
laboratório chegue aos 
consumidores em 2020 P20

Caos do SNS chega aos 
serviços de psiquiatria

Há doentes que têm de ficar em 
macas e a taxa de ocupação dos 
hospitais públicos está no limite P23

50% dos 
Airbnb estão 
em sete 
concelhos

Em nove anos, o Airbnb 
passou de oito para 
140 mil propriedades 
registadas E22

> Se quiser continuar, o português já tem apoios  
de peso em Bruxelas > Nesse caso, deve manter-se  
à frente do Ministério das Finanças > Governo  
já negoceia OE com o PSD-Madeira P6

Centeno com 
porta aberta para 
novo mandato  
no Eurogrupo

www.mantovani.pt
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A7 Menos ingleses e mais espanhóis no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/12/2019

Meio: Algarve Económico Online  (O)

URL: http://oalgarve.pt/menos-ingleses-e-mais-espanhois-no-algarve/

 
A taxa de ocupação global média/quarto das unidades de alojamento algarvias foi de 43,5% em
novembro, valor idêntico ao mês homólogo de 2018, revela a Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
O mercado britânico foi o que apresentou a maior descida, com -17,4%, apesar de uma subida
acumulada de 4,1% este ano.
 
Os mercados espanhol (+41,4%), nacional (+18,2%) e holandês (+15,4%) foram os que
apresentaram as maiores subidas.
 
O volume de vendas apresentou uma subida face ao mesmo mês do ano anterior de 4,9% e regista
um aumento acumulado de +3,1% desde o início do ano.
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novembro deste ano semelhante ao de 2018
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/12/2019

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/aheta-novembro-deste-ano-semelhante-ao-de-2018/

 
Início B3 AHETA: novembro deste ano semelhante ao de 2018
 
AHETA: novembro deste ano semelhante ao de 2018
 
Dezembro 9, 2019
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) em nota que nos foi
enviada, refere que relativamente a 2018, o mês de novembro de 2019 registou uma taxa de
ocupação global média/quarto de 43,5%, ou seja, um valor idêntico ao verificado no mesmo período
de 2018.
 
Para além deste dado, a AHETA revelou ainda as seguintes variações nas unidades de alojamento do
Algarve:
 
A taxa de ocupação global média/quarto foi 43,5%, valor idêntico ao de 2018.
O mercado britânico foi o que apresentou a maior descida, com -17,4%, apesar de uma subida
acumulada de 4,1% este ano.
Os mercados espanhol (+41,4%), nacional (+18,2%) e holandês (+15,4%) foram os que
apresentaram as maiores subidas.
A taxa de ocupação quarto acumulada mantém-se ao mesmo nível da verificada no período homólogo
de 2018 (+0,4%).
O volume de vendas apresentou uma subida face ao mesmo mês do ano anterior de 4,9% e regista
um aumento acumulado de +3,1% desde o início do ano.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Problemas em hospitais de Faro e Coimbra

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b1f0097f-8833-4585-a069-

184f84a24c90&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A ministra da Saúde diz que não há falta de médicos no Algarve e nem em Coimbra. Ainda assim,
Marta Temido admite que é necessário reforçar o investimento no setor.
Comentários de Marta Temido, ministra da Saúde.

 
Repetições: TVI - Jornal das 8 , 2019-12-06 20:57
 TVI 24 - Notícias , 2019-12-07 09:10
 TVI 24 - Notícias , 2019-12-07 10:07
 TVI 24 - Notícias , 2019-12-07 11:07
 TVI 24 - 25ª Hora , 2019-12-06 01:06
 TVI 24 - Notícias , 2019-12-07 12:02
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A10

365 Algarve dá a conhecer artistas, peças de piano raras e pequenos movimentos em
janeiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/12/2019

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7b53e7b6

 
Conhecer por dentro o trabalho dos artistas em residência no
LAC - Laboratório de Actividades Criativas, escutar peças para piano raramente
tocadas e descobrir de que micromovimentos são feitos os gestos humanos são os
destaques do 365 Algarve para janeiro.
 
A 17 e 18 de janeiro, o LAC Open Days dá a conhecer, em
Lagos, toda a dinâmica desta associação cultural, incluindo as atividades
desenvolvidas pelos artistas em residência permanente, distribuídos por 20
projetos nas várias disciplinas das artes plásticas e visuais, música e artes
performativas. A programação integra exposições, concertos, apresentações,
performances, workshops e aulas abertas, sendo o público convidado a visitar o
atelier de trabalho de cada artista e projeto que desenvolve. Formado em
1995, por pessoas com atividade em diversos setores da cultura (Escultura,
Pintura, Cerâmica, Música, Arquitetura, Cinema, Museologia, Defesa do Património),
o LAC - Laboratório de Atividades Criativas tem como objetivo dinamizar e
promover a criação artística na região.
 
A 18 de janeiro regressa o Festival Internacional de Piano
do Algarve que, nesta quarta edição do 365 Algarve, tem por tema  Ilustres
Desconhecidos . No TEMPO - Teatro Municipal de Portimão vai ser possível
escutar o concerto para piano e orquestra de um dos maiores compositores
portugueses, Joly Braga Santos, que raramente é tocado. Esta obra é executada
pelo solista Goran Philip, na primeira parte do concerto. Na segunda parte, a
Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo maestro Pedro Amaral,
interpretará a Quarta sinfonia, de Brahms.
 
Também em Portimão, mas a 25 de janeiro, é tempo de escutar
a interpretação do Concerto n.º 2 para piano e orquestra de
Saint-Säens pelo pianista António Rosado, acompanhado pela Orquestra
Académica Metropolitana de Lisboa, sob a direção de Jean Marc Burfin.
 
No fim-de-semana de 18 e 19 de janeiro, em Aljezur, há
teatro para toda a família com  A Grande Viagem do Pequeno Mi ,
uma criação de Madalena Vitorino a partir da obra de Sandro William Junqueira. Mi,
neste caso, é uma abreviatura de micromovimento, ou seja, a fonte que sustenta
todo o espetáculo.
 
Daniel Pina
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A11

Janeiro é para descobrir artistas no Algarve, peças de piano raras e pequenos
movimentos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2019

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=11acc138

 
Conhecer por dentro o trabalho dos artistas em residência no LAC - Laboratório de Actividades
Criativas, escutar peças para piano raramente tocadas e descobrir de que micromovimentos são feitos
os gestos humanos são as propostas do 365Algarve em destaque para Janeiro.
 
A 17 e 18 de Janeiro, o LAC Open Days dá a conhecer, em Lagos, toda a dinâmica desta associação
cultural incluindo as atividades desenvolvidas pelos artistas em residência permanente, distribuídos
por 20 projetos nas várias disciplinas das artes plásticas e visuais, música e artes performativas.
 
A programação integra exposições, concertos, apresentações, performances, workshops e aulas
abertas, sendo o público convidado a visitar o atelier de trabalho de cada artista e projeto que
desenvolve.
 
Formado em 1995, por pessoas com atividade em diversos setores da cultura (Escultura, Pintura,
Cerâmica, Música, Arquitetura, Cinema, Museologia, Defesa do Património), o LAC - Laboratório de
Atividades Criativas tem como objetivo dinamizar e promover a criação artística na região.
 
Ainda a 18 de Janeiro, regressa o 4º Festival Internacional de Piano do Algarve que, nesta 4ª edição
do 365 Algarve, tem por tema "Ilustres Desconhecidos".
 
No TEMPO - Teatro Municipal de Portimão vai ser possível escutar o Concerto para piano e orquestra
de um dos maiores compositores portugueses, Joly Braga Santos, que raramente é tocado.
 
Esta obra é executada pelo solista Goran Philip, na primeira parte do concerto. Na segunda parte, a
Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo maestro Pedro Amaral, interpretará a Quarta sinfonia,
de Brahms.
 
Também em Portimão, mas a 25 de Janeiro, é tempo de escutar a interpretação do Concerto n.º 2
para piano e orquestra de Saint-Säens pelo pianista António Rosado, acompanhado pela Orquestra
Académica Metropolitana de Lisboa, sob a direção de Jean Marc Burfin.
 
No fim-de-semana de 18 e 19 de Janeiro, em Aljezur, há teatro para toda a família com A Grande
Viagem do Pequeno Mi, uma criação de Madalena Vitorino a partir da obra de Sandro William
Junqueira.
 
Mi, neste caso, é uma abreviatura de micromovimento. Ou seja, a fonte que sustenta todo o
espetáculo, conforme se lê na sua sinopse:
 
Em cima de uma mesa grande, uma bailarina dança. Dança em silêncio. O público, sentado à sua
volta, observa-a de perto. Ela dança para que se decifre como são e de onde vêm os seus passos, os
seus gestos, a sua figura em movimento. Estará a pensar na geografia de um corpo que vê à sua
frente, numa equação poética que lhe vem, de repente, ao pensamento? Numa sopa de legumes
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quase pronta para o almoço? Como se juntam aspetos do que a bailarina vê no momento em que
dança para um grupo de adultos e de crianças, com os micromovimentos, olhares e poses do público
enquanto vê? .
 
A 4ª edição do 365Algarve decorre até Maio de 2020 e o ciclo de programação parte de uma ideia de
território enquanto paisagem à escala humana, que se pode percorrer a pé. Um conceito desde logo
associado à Europa, um continente onde as ligações são feitas à distância de uma caminhada, e que
constitui o fio condutor desta edição: a profunda ligação humana ao território, quer física quer
metaforicamente.
 
São mais de 400 iniciativas culturais que o 365 Algarve promove por toda a região e que incluem mais
de uma centena de concertos, cerca de 50 espetáculos de teatro e cerca de cem ações relacionadas
com o património da região, entre outros eventos.
 
Sul Informação
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A13

MUNICÍPIO DE ALJEZUR MARCOU PRESENÇA NA APRESENTAÇÃO DA 4a EDIÇÃO DO
PROJETO LAVRAR O MAR, EM LISBOA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2019

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5acca2c4

 
O Município de Aljezur marcou presença na conferência de imprensa sobre a 4a edição do projeto
LAVRAR O MAR  - As artes no Alto da Serra e na Costa Vicentina, no dia 3 de dezembro, no Palácio da
Ajuda, em Lisboa.
 
Estiveram presentes a Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira e a
Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, assim como o Presidente da Região Turismo do
Algarve, João Fernandes, a Diretora Regional da Cultura, Adriana Nogueira, a Comissária do Programa
Cultural 365 Algarve, Anabela Afonso, os diretores artísticos do projeto Madalena Victorino e Giacomo
Scalisi, bem como os Presidentes das Câmaras Municipais de Monchique e de Aljezur, Rui André e José
Gonçalves, respetivamente.
 
O Presidente da Câmara Municipal de Aljezur referiu a importância do programa, para estes territórios
de baixa densidade, o qual que veio reforçar e dar uma nova oferta cultural a estes concelhos,
valorizando as tradições, os produtos, a paisagem e atraindo novos públicos locais, regionais e
nacionais.
 
Reforçou ainda a importância do Estado continuar a apoiar este tipo de programação fora da época de
verão e nas zonas de baixa densidade populacional.
 
Por: CM Aljezur
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Oeste espera ter 5000 
alojamentos locais 
Até final do ano, 
perspetiva-se aumento 
de oferta na região 

TURISMO  A região Oeste 
deve atingir até ao final do 
ano as 5000 unidades de 
alojamento local, com a Na-
zaré a liderar os concelhos 
onde este tipo de resposta 
tem mais registos, segundo 
o Turismo de Portugal. 

Nos 12 concelhos da região 
Oeste estão atualmente re-
gistadas "4985 unidades de 
alojamento local (AL), refle-
tindo um aumento de 1000 
alojamentos no último 
ano", o que leva a prever 
que, "até final de dezembro, 
se atinjam os 5000 regis-
tos", disse Sérgio Félix, or-
ganizador do Congresso  

Alojamento Local Oeste 
Portugal. 

Os números avançados si-
tuam no Oeste mais de me-
tade das 8865 unidades de 
alojamento local registadas 
na Região Centro. 

Nazaré, com 1003 estabe-
lecimentos lidera os conce-
lhos com mais unidades, se-
guido de Peniche (905), Al-
cobaça (805), Óbidos (636) 
e Caldas da Rainha (398). 

João Pereira, da Associação 
da Hotelaria, Restauração e 
Similares de Portugal apon-
ta o Oeste como "um caso 
relevante para explicar a 
importância do AL" na área 
do Turismo do Centro, onde 
esta região é responsável 
por "aproximadamente 
30% da oferta de camas, ex-
cluindo o campismo".• 
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Quase 19 milhões aterraram em Portugal 
Foram 18,8 milhões os pas-

sageiros a aterrar nos aero-
portos portugueses entre ju-
lho e setembro. Segundo os 
últimos dados do INE, o valor 
representa uma subida de 
6,6% em termos homólogos. 

Praticamente oito em cada 

10 passageiros eram de nacio-
nalidade estrangeira, mos-
tram os dados. Lisboa foi res-
ponsável por quase metade 
deste total, com 9,2 milhões. 
Já o Porto teve o maior cresci-
mento, de 11,4%, para 3,9 mi-
lhões de passageiros. (P, 

it 

Lisboa registou mais passageiros 

TRANSPORTES PÚBLICOS 

1 

Metro de Lisboa é o que transporta 
mais passageiros no país O Metro do 
Porto registou subida de 17,5% na pro-
cura, acima de Lisboa O Passes mais 
baratos ajudam a explicar os aumentos 

Passe família chega 
ao Porto em janeiro 
121 O passe família deverá ar-
rancar no Porto já em janeiro. 
O cenário foi traçado ontem 
pelo presidente da Área Me-
tropolitana do Porto, Eduardo 
Vítor Rodrigues. Já em Lis-
boa, os passes familiares ar-
rancaram em julho passado. 

SAIBA MAIS 

aviões aterraram nos aeropor-
tos nacionais entre julho e se-
tembro, o período de maior pro-
cura turística: mais 6081 do que 
o registado entre abril e junho. 

Mercadorias em queda 
À exceção do transporte aéreo, 
reduziram-se os movimentos 
de mercadorias no País durante 
o terceiro trimestre. Nos por-
tos, a quebra foi de quase 13%. 
... 

Mais passageiros mas 
lugares não chegam 
CIDADES  O Lisboa transportou 43,6 milhões de pessoas no Metro. No Porto foram outros 17 milhões 

WILSON LEDO 
s portugueses viajaram 
mais de metro entre julho 
e setembro, mas a oferta 

dos serviços não avançou ao 
mesmo ritmo. Foram transpor 
tacos 64,6 milhões de passagei - 
ros, um aumento homólogo de 
12%, que reflete a descida do 
preço dos passes nas duas áreas 
metropolitanas. 

Os dados do Instituto Nacional 
de Estatística (INE) permitem 
perceber que, neste transporte, 
"a oferta de lugares por quilo --
metro aumentou 2,5"1., no ter 
ceiro trimestre de 2019", um 
ritmo inferior à subida da pro-
cura. O Metro de Lisboa foi o 
que transportou mais passagei - 
ros: 43,6 milhões entre julho e  

setembro, mais No Metro 
cio Porto o aumento da procura 
foi mais acentuada, de 17,5%, 
para 17 milhões de passageiros. 

Mas foi no Metro Sul cio Tejo 
que a adesão mais subiu no es 
paço de um ano: 38,4%, num 
total de 3,9 milhões de pessoas. 

O INF. destaca que o "novo sis-
tema de passes" se refletiu tam - 
bém na procura dos comboios 
suburbanos. A variação foi de 
32,2' para 42,6 milhões de 
passageiros no terceiro tremes-
te. Aqui, tem havido queixas 
devido às supressões e à falta de  

espaço nas composições. 
A subida da procura sente- se 

ainda no transporte fluvial. Dos 
7,1 milhões de passageiros 
transportados, 4,9 milhões fi-
zeram-no no Tejo, também en - 
globado pelos no-vos passes. Aí, 
a procura cresceu 12,1%,. 
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TEIXEIRA DOS SANTOS 

REFORMA 
DE 6247 
PARA 
EX-MINISTRO 
P.48 

PAGISP 

amanhã 

`ESTOU CANSADO, SÓ QUERO OS 

  

MEUS FILHOS" 

  

LIBERTADO 

BARÃO DA DROGA 
COM FROTA 
DE O AVIES 

www.cmjornal.pt 

01111E10 

PORTUGUÊS 
DE COVELAS 
APANHADO 
NO BRASIL 

O PORTUGAL 
era destino 
de parte do 
estupefaciente. 
Chegava por 
via marítima 

O POLÍCIA 
encontrou 
extratos 
no valor 
de 50 milhões 

• 
r'v 

f'n-drateç 

tti 

BOAVISTA  1'j 4  BE' 

RECITAL 
DE VINÍCIUS 
Mais um bis em exibição de gala. Já leva nove. Águia foge 
na frente e pressiona dragão _ ~ I z  P.4 E 5 

3 

Ha 
.;* 

 

MOURINHO 
QUER GEDSON SPORT 

 

EUROPEU 

PORTUGUESES DESCRENTES 

HOJE  Grátis 
O COZINHEIRO LOUCO 

II 

• 

FOI PARA A CAMA COM 
"MEIA LISBOA" E NÃO 

SE LEMBRA DE MUITAS 

KELLY BAILEY IA VIVE 
COM LOURENÇO ORTIGÃO 

DRAMA FAMILIAR P.8 

MULHER DE PASSOS 
COELHO 

INTERNADA NO IPO 
Luta contra tumor ósseo 
que alastrou aos pulmões 

r. 

Vendo,'  • ' 

e outr 
Se di: 

e<1, 

48 mes 

256 737 

TRANSPORTES PUBLICOS PUBLICOS P.27 

Há mais passageiros 
mas faltam lugares 

PENAS PESADAS  P.12 

Pereira Cristóvão 
e Mustafá condenados 

SINDICATO ALERT,4  P.10 E 11 

Razia na GNR fecha 
postos no Interior 

JA TINHA UM PORSCHEP.19 

Escola lança concurso 
para 'bomba' de luxo 

SÁBADO 07/1212019 I DIÁRIO I £1,70(C/IVA) 

ALCOCHETE P.23 A 25 

PACTO 
DE SILÊNCIO 

ISOLA BRUNO 
Arguidos calados. 

Testemunhas implacáveis 

CONHEÇA O PONTO ALTO 
DA MODA PROFISSIONAL 

25 LOJAS  .  MODA E ACESSÓRIOS 
CALÇADO . UNDERWEAR RETROSAM 

Ti..X111 LAR . DECORAÇÃO 

OQ Tel. 253 655 030 
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Paulo Portela pôs a Bello'Giro a animar Baião desde maio. 1.Q1Q: (JCIÁV;(.1 PASSOS/Gi 

Meio milhão para Bello'Giro 
pelas terras de Baião 
Há uma empresa, com sangue da terra, que nasceu disposta a dar a 
conhecer segredos e tesouros deste concelho à porta do Douro vinhateiro. 
—SÓNIA SANTOS PEREIRA 
sonia.s. pereira@din hei rovivo.pt 

O empresário Paulo Portela quer pôr 
Baião no mapa turístico do país. Com 
um investimento inicial de 485 mil eu-
ros criou a Bello'Giro, uma empresa de 
animação turística que quer revolucio-
nar a experiência dos visitantes no 
concelho duriense. Baião tem inúme-
ros pontos de interesse a apenas 40 mi-
nutos do Porto, mas os turistas "não 
têm como conhecer o território". Pau-
lo Portela, baionense de gema, com raí-
zes bem plantadas na terra, acreditou 
na potencialidade da região e lançou-se 
ao trabalho. 

Com o apoio da mulher, estudou a 
possibilidade de materializar uma ideia 
que já germinava há cerca de uma dé-
cada, após uma estada nos Açores. Três 
anos passaram até surgir a Bello'Giro. 
Foi necessário elaborar um plano de 
negócios, apresentar uma candidatura 
a fundos comunitários, criar produtos, 
comprar equipamentos... Desde maio, 
ainda que de forma preliminar, que 
está em operação. Em pleno, estará no 
terreno na próxima primavera. 

O empresário está convicto do suces-
so: Baião "tem 35 quilómetros de fren-
te de rio [o Douro], paisagens naturais 
fantásticas, como as das serras da Abo-
boreira, do Marão e Castelo de Matos, 
património cultural e artesanal - a  

Fundação Eça de Queirós, o Mosteiro 
de Santo André de Ancede, as famosas 
bengalas de Gestaçô, a cestaria de Fren-
de - e produtos gastronómicos como o 
anho, o basulaque ou o biscoito da Tei-
xeira". Com a Bello'Giro, os turistas vão 
poder usufruir de todo este manancial 
de natureza e cultura, através de pro-
gramas preestabelecidos pela empresa 
ou feitos à medida das escolhas do 
cliente, diz. 

De barco, segway ou buggy 
Neste momento, a Bello'Giro tem seis 
segways para operar nos percursos de 
natureza. Em breve, chegam os buggys 
e as bicicletas. Também até maio, serão 
adquiridas gaivotas, motas de água, um 
barco para oito pessoas (para passeios 
no rio e desportos náuticos) e outra 

euros 
É a faturação esperada para 2020. 
A empresa deverá crescer 200/0 nos 
primeiros cinco anos de atividade.  

embarcação para 16 turistas para visitas 
às quintas da região. É que outra com-
ponente turística de Baião é a produção 
de vinho, o afamado verde. A partir do 
centro hípico do concelho, estão ainda 
previstos passeios a cavalo pela serra da 
Aboboreira. 

Em fase de preparação, encontra-se o 
site da empresa, que Paulo Portela quer 
"muito simples". Como adianta, "o 
nosso objetivo é ter marcações por 
e-mail e telefone, queremos um servi-
ço personalizado, saber o que quer o 
cliente e ajustar o programa às opções 
do turista". Para já, a Bello'Giro está a 
dar os primeiros passos: passeios de 
segway e organização de caminhadas 
pelas rotas do território, atividade que 
deverá gerar neste ano vendas de 60 
mil euros. 

Segundo Paulo Portela, o plano de 
negócios prevê que, em 2020, a fatura-
ção ronde os 120 mil euros, com cresci-
mentos de 20% projetados para os pri-
meiros cinco anos de atividade. O pro-
jeto está assente na prestação de servi-
ços turísticos quer aos visitantes de 
passagem quer àqueles que escolhem 
uma das mais de 30 unidades de aloja-
mento de Baião, uma das quais de cin-
co estrelas, para conhecer o território, 
como porta de entrada do Douro Vi-
nhateiro. A Bello Giro vai criar seis pos-
tos de trabalho, quatro dos quais quali-
ficados. 
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O esloveno Primoz Roglic, da jumbo-Visma, venceu a edição de 2019 da Volta a Espanha em bicicleta 

NORTE ENTRA NA ROTA DA 
VOLTA A ESPANHA EM 2020 
Porto, Matosinhos e Viseu estão em negociações para receber a Vuelta 
no verão. Municípios atraídos pelo impacto económico e promoção turística 

Portugal está na calha para 
fazer parte do percurso da 
Volta a Espanha em 2020. 
Os municípios do Porto, 
Matosinhos e Viseu estão 
em negociações com a Uni-
public, a organizadora da 
Vuelta, para serem palco de 
duas etapas da edição que, 
no próximo ano, comemo-
ra o 75.° aniversário. 

As três autarquias confir-
mam a existência de con-
versas, mas garantem que 
nenhuma decisão está to-
mada. O JN sabe que os con-

  

tactos se intensificaram nos 
últimos meses e que a in-
tenção dos responsáveis es-
panhóis é fazer entrar o pe-
lotão em Portugal pela Ga-
liza, passando por Porto e 
Matosinhos, para depois, 
eventualmente, partir de 
Viseu e regressara Espanha. 

Os municípios encaram a 
possibilidade como uma 
oportunidade de promoção 
turística, ao receberem uma 
competição com transmis-
são televisiva em 195 países 
e que, segundo a organiza-

  

ção, gera para a economia de 
um concelho onde a prova 
pernoita cerca de 300 mil eu-
ros de ganhos indiretos. Do 
lado espanhol, cumprir-se-á 
um desejo antigo do diretor 
da Vuelta, Javier Guillén, 
que ainda há dois anos, ao 
jornal espanhol "As", apon-
tou como objetivo regressar 
a Portugal até 2020. 

O acordo dependerá sem-
pre das verbas envolvidas e 
dos apoios que as autarquias 
sejam capazes de reunir -
esse foi, aliás, o obstáculo  

que impediu que, em 2016, 
o Porto tivesse integrado o 
trajeto da competição. Fon-
te da Unipublic adianta ao 
JN que, desta vez, os valores 
envolvidos são inferiores, 
pelo que acredita que se 
chegará a um entendimen-
to para o regresso da Volta a 
Espanha ao nosso país, de-
pois de ter partido de Lis-
boa, em 1997. Tudo terá que 
estar acertado antes do dia 
17 deste mês, quando a pro-
va for apresentada em Ma-
drid. • JOÃO QUEIROZ Página 18
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A global paradigm shift and the keys to sustainable tourism in Portugal are the starting point for the
2nd International Quality Tourism and Shopping Summit.
 
One year after the first edition, Miguel Júdice, chairman of the organizing committee of this 2nd
Shopping Tourism & Economy Summit Lisbon, taking place at the Pestana Palace Hotel on 10
December, confirms "It's time to rethink the strategic drivers of our tourism, which should also include
focusing on high value-added segments that have a very positive impact on our economy without
having such heavy environmental and social footprints."
 
The conference is organized in several panels, which will be attended by representatives of various
entities, such as Turismo de Portugal, the Tourism Association of Lisbon, the Hotel Association of
Portugal or the Portuguese Chamber of Commerce and Industry and from companies like TAP,
Santander, Samsung Iberia, Global Blue or Union Pay International.
 
The future of tourism in cities will be debated by city councillors in Porto and Barcelona, ??while
tourism challenges and the SDGs will be presented by representatives of BSCD - Business Council for
Sustainable Development and UN Global Compact Network Portugal, in addition to the contribution
from Turismo de Portugal.
 
For the organization, this is the time to analyze the need for transition from the current tourism
model, adapting to the new world market, characterized by globalization, the emergence of tourist
groups from regions of the world with robust economies, young demography, interest in culture,
gastronomy, shopping and new experiences, allowing to combat the seasonality of tourism. Long-
distance tourism from countries such as the US, Brazil, China and other Asian countries, among
others, whose average value spent on their trips to Portugal, is much higher than traditional tourism.
By 2020, more than 200 million Chinese tourists, 50 million Indians and 29 million South Koreans will
travel abroad, spending as much as $430 billion.
 
The latest data point to a 36 percent increase in extra-community tourist spending. It is crucial to
define the strategy that Portugal should follow to capture a percentage of these important tourists.
 
On the other hand, the huge impact of technology, which increasingly brings destinations and
travellers closer, as well as environmental sustainability and the perception of local public regarding
the arrival of visitors, will be topics for debate.
 
This summit is the only forum that looks at the importance of attracting quality tourists to promote
shopping tourism that is a driving force for economic and social growth across the board, thanks to the
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participation of the various sectors: tourism, trade, transport, banking and means of payment,
technology, alongside public entities.
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