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20
dias que  
marcaram  
a década

O turismo tomou de nitivamente Portugal 
na década que agora termina. As cidades 
requali caram-se e ganharam glamour. Mas 
os preços dispararam e nunca se ouviu tanto 
a palavra “despejo”. Porto e Lisboa 
transformaram-se. E o que signi ca  
isso para quem habita lá?

A
 década cumpria os 

seus primeiros cinco 

anos e o turismo, já 

palavra forte no 

dicionário das cida-

des, ganhava dimen-

são. Em 2015, Portu-

gal ultrapassava a 

barreira dos dez 

milhões de hóspedes 

estrangeiros. Lisboa e Porto con rma-

vam-se como destinos turísticos de 

cobiça internacional. Mas para isso, 

e por causa disso, enfrentavam uma 

revolução. Com ganhos e danos. 

O turismo não é tema novo no país 

— mas a dimensão atingida sim. O 

boom, diz a investigadora Célia Fer-

reira, aconteceu nesta década e trou-

xe novos desa os económicos, polí-

inúmeros prémios turísticos e os 

estrangeiros calcorreavam as ruelas 

de Alfama e Mouraria, onde os pré-

dios em obras se multiplicavam e 

novos negócios começavam a surgir. 

No Porto, caminhava-se nos mesmos 

trilhos: os prémios de melhor destino 

europeu acumulavam-se, a visibilida-

de externa crescia, a cara do burgo ia 

mudando. Nas duas cidades, o turis-

mo ainda haveria de crescer muito, 

mas 2019 termina com sinais de estag-

nação e diminuição da procura. 

Nos últimos dez anos, Lisboa e Por-

to conheceram fenómenos novos e 

contraditórios. O turismo foi a grande 

alavanca para saírem da depressão 

económica em que se encontravam 

— mas acabou por ser co-responsável 

pela saída forçada de centenas de 

habitantes. Começou a década como 

tábua salví ca, termina quase com 

estatuto de doença. 

Entre um e outro extremo, que 

polarizaram as opiniões de muitos, 

algo aconteceu. Em 2011, na Estraté-

gia de Reabilitação Urbana de Lisboa, 

o então vereador do Urbanismo, 

Manuel Salgado, escrevia o óbvio: 

“Veri ca-se que a degradação da cida-

de se agrava, o número de edifícios e 

fracções devolutas não diminui. Toda 

a cidade consolidada carece de con-

servação ou reabilitação.” A receita 

da câmara para dar a volta ao texto 

estava nesse documento: “aligeirar os 

mecanismos do controlo prévio das 

operações urbanísticas”, “simpli ca-

ção e transparência das regras urba-

nísticas”, “estender os incentivos 

scais a todas as obras de conserva-

ção e reabilitação”. 

Aprovada a estratégia em 2011 e um 

novo Plano Director Municipal em 

2012, os seus efeitos demoravam a 

sentir-se. “Houve uma décalage entre 

a tomada da medida e a sua efectiva-

ção”, analisa Paula Marques, actual 

vereadora da Habitação e Desenvol-

vimento Local. “Vínhamos de um 

período de crise, com uma grande 

falta de investimento em reabilitação 

e houve uma necessidade de promo-

ver políticas de contraciclo.” 

O Porto de 2010 vinha projectado 

de uma década de inúmeras muta-

ções — a Capital Europeia da Cultura 

(2001), a expansão do Aeroporto 

Francisco Sá Carneiro e a aterragem 

da Ryanair (2005), a ligação de metro 

entre aeroporto e centro (2006) e a 

deslocação da movida para a Baixa 

(2007) tinham oferecido vida nova à 

cidade. E 2008 seria um ano simbóli-

co: a gura jurídica do Alojamento 

Local (AL) acabara de ser criada e 

abrira uma caixa de Pandora. Em 

2010, havia no Porto 21 fogos inscritos 

no Registo Nacional de Alojamento 

Local e em 2018 eram 2586: uma subi-

da de 12.214%. E o cenário era seme-

lhante em Lisboa, com 61 AL em 2010 

e 7006 em 2018 (mais 11.385%). 

Sónia Alves, investigadora em 

habitação e planeamento urbano na 

Universidade de Cambridge, que tem 

estudado as mudanças de Lisboa e 

Porto, recorda o caminho feito. Entre 

os anos 1980 e até ao colapso da 

bolha imobiliária e nanceira, em 

2008, o “congelamento das rendas 

desencorajou o investimento dos 

proprietários na manutenção dos 

seus edifícios” e as políticas de apoio 

à construção e compra de nova habi-

tação favoreceram “processos de 

suburbanização e urban sprawl [alas-

tramento urbano]”. De seguida, a 

chamada Lei Cristas e o actual 

momento de liberalização das ren-

das facilitou os “despejos de antigos 

inquilinos”, tornando-se propícia à 

“requali cação conduzida para a 

abertura de actividades económicas 

relacionadas com o turismo”. 

João Pedro Pincha  
e Mariana Correia Pinto

População
Em milhares

Alojamento local
N.º de registos em cada ano

Turistas
N.º de hóspedes,
em milhões

Fontes: INE; RNAL; Registo Nacional de Turismo; CML; CMP; SIR/Confidencial Imobiliário
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ticos e sociais. É uma história cheia de 

ses — e quase sempre com a mesma 

adenda: é preciso manter o equilíbrio. 

Turismo é bom? Se não for excessivo. 

Investimento é positivo? Se for pen-

sado também no bem-estar dos mora-

dores. Novos negócios trazem bene-

fícios? Se souberem manter a sensa-

tez. “É sempre uma moeda de duas 

faces”, aponta Célia Ferreira. 

Em Portugal, um alinhamento de 

acontecimentos potenciou o país 

como destino apetecível. Por um 

lado, mantinha-se mais barato em 

relação a outros Estados da Europa, 

com a consolidação das companhias 

aéreas low-cost e o nascimento dos 

alojamentos locais. Por outro, era 

ainda geogra a segura, num conti-

nente onde os atentados terroristas 

instalavam o medo.  

“A turisti cação de Lisboa ainda 

pode crescer”, escrevia o PÚBLICO 

no Verão de 2014. A capital já ganhara 

Turismo
As cidades e o 

entre a salvação  
e a vida selvagem
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“Na última década, não houve 

dinheiro para habitação, mas houve 

para o turismo”, comenta. Num arti-

go publicado em 2017, em que parte 

de uma análise do centro histórico do 

Porto, argumenta que a gentri cação 

portuguesa não cumpre os requisitos 

para se poder considerar uma gentri-

cação “normal”, em que pessoas de 

uma classe social mais baixa são pro-

gressivamente forçadas a sair de um 

local que é depois ocupado por pes-

soas de uma classe social mais alta. 

Em Portugal, “a gentri cação do cen-

tro histórico é comercial e não demo-

grá ca”. Por outras palavras: não há 

uma substituição de uns moradores 

por outros, eles simplesmente dei-

xam de existir em certas zonas, onde 

os prédios são transformados em 

hotéis ou AL e os negócios põem “o 

seu foco nas pessoas que visitam”. 

O congelamento das rendas teve 

um “efeito terrível”, indica, referindo 

a chegada da “ideia de competitivida-

de económica” aos discursos políticos 

no nal dos anos 90. Resultado? “Um 

planeamento urbano muito à volta 

desta ideia.” Mas, com câmaras, Esta-

do e até senhorios descapitalizados, 

quem iria investir? 

“A reabilitação urbana direccionou-

se a um segmento alto ou médio alto 

ou foi para alojamento local”, diz Pau-

la Marques. E a Câmara de Lisboa foi 

em parte responsável, ao alienar 

património municipal que acabou no 

sector turístico ou da habitação de 

luxo. Fê-lo por precisar muito de 

liquidez e “funcionou num primeiro 

momento”, sustenta a vereadora, 

mas “houve uma perversão da políti-

ca de incentivo à reabilitação urbana” 

e a autarquia devia ter actuado “no 

sentido inverso”, admite. 

No Porto, um estudo encomenda-

do pela autarquia à Universidade 

Católica mostrou como o turismo 

retirou tecto a muita gente. No centro 

histórico, mais de metade dos AL 

(57%) foram instalados em casas ocu-

padas, o que faz supor a necessidade 

de aí se ter feito um despejo ou cessa-

do contratos de arrendamento. O 

executivo de Rui Moreira preferia 

destacar, no entanto, o outro lado da 

história: a reabilitação urbana fez-se 

atrelada à oportunidade de negócio 

aberta pelo AL e este foi um “contri-

buto extraordinário” para a recupe-

ração da cidade. 

Em Julho, o AL seria suspenso tem-

porariamente, até o regulamento 

estar fechado, mas apenas nos locais 

mento no AL e uma ligeira inversão 

no declínio populacional. Mas os 

dados dos habitantes, do INE, devem 

ser lidos com “cautela”, aconselha 

Célia Ferreira: “São apenas estimati-

vas, só saberemos a sua validade nos 

próximos censos, em 2021.” 

O reverso da medalha da entrada 

nas rotas turísticas e económicas 

mundiais foi também um aumento 

generalizado dos preços da habita-

ção. No Porto, a renda média de uma 

casa de apenas 50 metros quadrados 

está nos 500 euros, em Lisboa nos 

690, mostram dados da consultora 

Con dencial Imobiliário. E surgiram 

muitas vezes os despejos. Entre 2013 

e 2018, de acordo com dados do Bal-

cão Nacional do Arrendamento, con-

cretizaram-se 9324 em todo o país, 

com destaque para Lisboa e Porto. E 

as tentativas de despejo foram quase 

três vezes mais (24.667), o que faz 

adivinhar casos de bullying imobiliá-

rio, nova expressão de uma década 

que, a este nível, fez muitas vítimas.

GABRIEL SOUSA

mariana.pinto@publico.pt 
joao.pincha@publico.pt

Amanhã: O dia em que os 
britânicos se separaram da UE

31 DEZ 

2015
Portugal ultrapassa  
os 10 milhões de hóspedes 
estrangeiros num ano 

Renda média contratada 
Euro/m2

Preço médio de venda
Euro/m2

N.º de hotéis em Lisboa e Porto
Lisboa. Investimento por privados
Em milhões de euros

Porto. N.º de licenças emitidas
REABILITAÇÃO URBANA

Fontes: INE; RNAL; Registo Nacional de Turismo; CML; CMP; SIR/Confidencial Imobiliário
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tinham medo de morar lá.” Assumin-

do que “territórios sem habitantes 

não são cidades”, acredita que o 

papel da autarquia deve passar por 

incentivar ou travar o turismo, con-

soante o momento. Até agora, no 

entanto, a política tem sido de livre 

trânsito ao mercado. “Foi uma opção 

política não intervir no assunto”, tal 

como foi política a aposta na “promo-

ção da cidade como marca”, refere 

Célia Ferreira, actualmente trabalha-

dora no Instituto Nacional de Estatís-

tica (INE) e antes na própria Câmara 

do Porto. Essa jogada no turismo leva 

frequentemente a um “esquecimen-

to” dos residentes e algum “confron-

to” entre quem está de passagem e 

quem vive ou trabalha nas cidades. 

Por um lado, “ninguém quer o centro 

de há 20 anos”, por outro, “ninguém 

quer os efeitos negativos” arrastados 

pelo sucesso.  

O que restará da identidade de Lis-

boa e Porto depois da revolução turís-

tica? E, se a construção estereotipada 

se sobrepuser à essência, os turistas 

continuarão a visitar-nos? As pergun-

tas têm animado debates, motivado 

estudos e confrontos políticos. Com 

prognósticos reservados. Para já, os 

números mostram algum abranda-

onde havia mais casas para turistas 

do que para moradores e com a ache-

ga de que “medidas proibicionistas” 

não seriam bem-vindas. Em Lisboa, 

o regulamento está em prática desde 

Novembro, com zonas de contenção 

absoluta e de contenção relativa. 

O difícil equilíbrio nesta matéria é 

assumido pelo vereador da habitação 

no Porto. Mas, feitas as contas, o 

balanço entre perdas e ganhos é 

“positivo”, defende Fernando Paulo: 

“O centro histórico há dez ou 15 anos 

estava despovoado e as pessoas 
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“O que será da 
cidade quando o 
turismo acabar?”

António Santos, 51 anos, foi 
despedido depois de uma 
cirurgia. “Nem quero imaginar  
o que acontecerá se tiver  
de sair daqui”

A
 bandeira de Portugal 

pendurada ao contrário 

poderia ser alegoria de 

um português orgulhoso 

na nação a quem a nação 

falhou. Mas António 

Santos nem reparou nisso quando 

xou aquele pedaço de pano verde 

e vermelho numa das paredes 

enegrecidas pela humidade da sua 

minúscula casa. A mágoa ainda não 

lhe deu para desamores com o 

país, mas tem-lhe roubado horas 

de sono no último ano. “Somos 

portugueses e deixamos de 

conseguir pagar uma casa em 

Portugal”, diz entristecido. Na sua 

ilha, junto ao Hospital de Santo 

António, no Porto, todos 

receberam ordem para sair. Quem 

resiste, como ele, não tem para 

onde ir. 

No estreito e comprido corredor 

da típica habitação portuense há 

malas velhas à chuva, móveis, 

bacias, sacos, cobertores, vasos. 

Sinais de vidas em transição. 

Mamadou Samba surge entre as 

grades da sua porta metalizada e 

fala pausadamente. “Querem tirar 

a gente à toa”, começa. Ele 

recusa-se a sair. Por convicção e 

falta de opção. Todos os dias, duas 

vezes por dia, caminha até à Praça 

da República para fazer as 

principais refeições num albergue.  

Desempregado do seu ofício de 

armador de ferro e apenas com o 

Rendimento Social de Inserção 

(RSI), não tem como pagar uma 

renda de 125 euros e ter uma vida 

com o mínimo. E muito menos 

pagar um quarto na cidade de hoje, 

onde um arrendamento de 200 

euros é um achado. 

A pressão imobiliária 
alojou-se, muitos perderam 
a casa. Na ilha do Beco do 
Paço, no Porto, todos 
tiveram ordem para sair

Naquela zona, integrada na 

União de Freguesias do Centro 

Histórico do Porto, alojou-se a 

cobiça imobiliária e despejou-se 

gente. Os preços da habitação 

subiram, várias casas deram lugar a 

Alojamento Local. Na ilha no Beco 

do Paço, curtíssima viela sem 

saída, ninguém sabe ao certo o 

destino daquele terreno. Mas todos 

culpam o turismo pela 

hipervalorização do solo. 

António Moura Pinto, a dias de 

cumprir oito décadas, surge à 

porta da casa 5 a anunciar 

resistência e uma longa vida no 

burgo. Como entre aquelas 

paredes: “Moro aqui há 58 anos, 

não vou a lado nenhum.” A 

evolução da antiga “cidade da 

lavoura”, onde chegou aos 12 anos, 

trouxe “coisas boas e más”, avalia. 

Mas sobretudo uma certeza 

revestida de lágrimas: “Nenhum 

pobre pode ter uma casa aqui.” 

A sobrinha Maria da Conceição, 

65 anos, é prova disso. Há uns 

meses, o seu contrato de 

arrendamento cessou e o senhorio 

entaipou a entrada da casa, a 

última da ilha. Ela vive “de favor”, 

entre a habitação do tio e a da lha. 

Trabalha há 22 anos no Colégio 

Luso-Inglês do Porto, mas uma 

cirurgia deixou-a incapaz de 

trabalhar há quase meio ano. Na 

vida entre a ilha e a casa da lha, 

perdeu a chegada de uma carta 

onde pediam a apresentação para 

provar a incapacidade temporária. 

Só percebeu que tinha perdido o 

apoio quando viu a conta ainda 

mais minguada.  

Maria da Conceição recorda a 

cidade do início da década com 

alguma saudade. Talvez mais 

cinzenta e menos vibrante, é certo, 

mas com lugar para ela. “Dantes, a 

gente arranjava uma casa, agora é 

tudo para turista ver”, queixa-se. 

Ao lado, enquanto arruma a casa 

de banho, no exterior da casa, o 

vizinho António Santos acena. O 

corpo foi mostrando fraqueza à 

custa de muitos anos como 

trabalhador na construção civil e o 

diagnóstico veio pesaroso: tinha 

Reportagem 
Mariana Correia Pinto (texto) 
e Paulo Pimenta (fotos)

mariana.pinto@publico.pt

A conselho da junta de freguesia, 

vai candidatar-se a habitação social 

e juntar-se às mais de mil famílias 

em lista de espera. Se for aceite, 

terá dois anos e meio a três anos de 

espera para conseguir um tecto. 

“O turismo é bom, mas não 

 pode valer tudo”, pede  

António Santos. “O Porto era  

uma cidade velha e daqui a uns 

anos vai ser uma cidade fantasma”, 

a rma, com uma pergunta a fazer 

eco na cabeça de muitos: “O que 

será da cidade quando a vaga de 

turismo acabar?” 

Ainda à porta de casa,  

chinelos nos pés apesar dos 

termómetros com um dígito, 

António Moura Pinto pede a 

palavra de novo. “Vivemos o tempo 

da pior guerra: a do dinheiro”, 

a rma, com divisa de quem andou 

na “guerra real”. E de quem viu a 

ditadura cair e os sonhos brotar. “O 

25 de Abril foi feito para ajudar o 

povo. Para mim, é simples: todos 

tinham de ter direito a um bocado 

de terreno e a uma casa.”

duas hérnias, era preciso operar. 

Ele seguiu indicações médicas, o 

patrão demitiu-o. 

Agora, ainda sem poder 

trabalhar, sobrevive com o RSI. E 

tenta não deprimir. “Não penso 

muito no futuro. Nem quero 

imaginar o que acontecerá se tiver 

de sair daqui”, deixa sair baixinho. 
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Primeiro-ministro 
reconhece que nem tudo 
está bem no SNS e promete 
esforço contra falhas por 
resolver no sector p10/11

Empresário com quem  
a Câmara de Fornos de 
Algodres negociou já foi 
condenado. Há mais queixas 
e envolvem ex-autarca p14 a 16

Mensagem de 
Natal de Costa 
dá prioridade  
absoluta à Saúde

Câmara trocou 
mata pública  
por hotel e caso 
está na Justiça
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Hospitais já abriram um terço das 
camas extras para casos de gripe 
Taxa diária de internamentos por causa da gripe está a aumentar desde o início do mês e deverá atingir  
o pico na segunda semana de Janeiro. Sindicatos alertam para serviços de urgência no limite Sociedade, 13

A década em que o turismo 
tomou Portugal de assalto 
Destaque, 2 a 4

ISNN-0872-1548

I Liga  
Só cinco clubes 
estão a pontuar 
mais esta época  
Desporto, 36/37

HOJE Blueberry 
A Pista dos Navajos

Por +  
7,90€

20
dias que  
marcaram  
a década
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A vila de Fornos de Algodres, perto 

da Guarda, tinha uma mata muni-

cipal na serra da Esgalhada. Nos 

seus 30 hectares, havia um comple-

xo desportivo com um campo relva-

do, dois pelados, um polidesporti-

vo, um centro de interpretação 

ambiental, uma praça com jogos de 

água, um circuito de manutenção e 

um parque de merendas. Tudo equi-

pado como deve ser, bons acessos, 

estacionamento, caminhos cuida-

dos, iluminação e sinalética. Tudo 

feito com dinheiros públicos, perto 

de cinco milhões de euros. 

Agora Fornos não tem nada disso. 

Quase tudo está ao abandono. Só os 

campos de jogos têm algum uso, 

ninguém sabe até quando. Em con-

trapartida, há duas empresas priva-

das, das quais o município é um 

sócio minoritário, sem qualquer 

poder de gestão, que lá têm um 

hotel e um balneário termal. E são 

donas de toda a mata e de tudo o 

que a câmara lá fez. Para que o com-

plexo desportivo que também ao 

abandono, reconhece o actual pre-

sidente da Câmara, Manuel Fonseca 

(PS), basta que o accionista maiori-

tário, Gumercindo Lourenço, assim 

decida. 

O mesmo Gumercindo Lourenço 

que em Setembro foi condenado 

pela Relação de Coimbra a quatro 

anos e três meses de prisão, com 

pena suspensa, por fraude na obten-

ção do subsídio de 5,5 milhões de 

euros com que construiu o hotel e 

que se arrisca a ter de devolver ao 

Turismo de Portugal, além de ter de 

lhe pagar uma indemnização de 2,3 

milhões.  

A mata, às portas da vila, deixou 

de ser municipal e passou a ser pro-

priedade da Terras Serranas SA e 

da Fornos Vida SA. Em troca, o 

município, um dos mais endivida-

dos do país, cou com 15% do capi-

Negócio repetiu-se em várias câmaras

H
á alguns anos, Gumercindo 
Lourenço conseguiu fechar 
negócios semelhantes aos 
de Fornos com as câmaras 

de Tabuaço, Aguiar da Beira e 
Penamacor. Os autarcas 
sonhavam com hotéis e turistas 
e o empreendedor era visto 
como uma dádiva do céu. Os 
fundos europeus abriam os 
cordões à bolsa através do 
Turismo de Portugal, com 
financiamentos de milhões de 
euros. Os grandes hotéis 
nasciam e, nalguns casos, 
nasciam nascentes termais com 

eles. Passado pouco tempo, os 
litígios, os processos e os 
inquéritos criminais envolvendo 
Gumercindo Lourenço, as suas 
empresas, antigos autarcas, 
técnicos municipais e até um 
revisor oficial de contas 
multiplicaram-se. Noutros locais, 
como Castro Daire, Soure e 
Penafiel, embora os municípios 
não se tenham associado aos 
projectos do empresário, os 
seus empreendimentos deram 
origem a queixas das autarquias, 
participações da IGF ao MP e 
investigações do fisco. J.A.C.

tal de ambas, correspondente a 30 

mil euros na primeira e 7500 na 

segunda.  

 
Mata pública transforma-se 
em hotel privado 
Há uns 15 anos apareceu em Fornos 

um dos donos das Águas da Curia, 

Guilherme Romão, com a ideia de 

fazer um hotel na mata. À época, a 

câmara investia aí fortemente com 

fundos europeus. Alguns equipamen-

tos desportivos estavam já construí-

dos e havia projectos para a requali-

cação de toda a área.  

O então presidente da Câmara, José 

Miranda (PSD), comprou a ideia e em 

2004, em representação do municí-

pio, criou com Romão a Terras Serra-

nas. Para car com 15% do capital, 

correspondente a 7500 euros, a autar-

quia entregou-lhe 32 mil m2  (3,2 hec-

tares) da mata. Cinco anos depois, 

sem que o hotel aparecesse, foi a vez 

de Gumercindo Lourenço entrar em 

cena. Ex-emigrante em França, con-

vidado a investir em Portugal por 

Mário Soares e dono de várias empre-

sas de construção e hotelaria, o 

empresário entende-se com Miranda 

e Romão e toma o lugar deste na 

A Terras Serranas 
recebeu 5,4 
milhões de euros, 
dos quais 1,3 
milhões a fundo 
perdido  
e o restante 
reembolsável  
em dez anos.  
Sem juros e sem 
qualquer 
pagamento nos 
três primeiros 
anos

Ex-autarca de Fornos de Algodres 
trocou mata municipal por hotel

Os 30 hectares da mata foram entregues a um privado. Hoje, 
estão lá um hotel e umas termas feitos com dinheiros públicos. 
O empresário foi condenado a quatro anos de prisão, com pena 
suspensa, e arrisca-se a ter de devolver o subsídio que recebeu. 
Noutro processo, é arguido com o ex-autarca de Fornos

Investigação
José António Cerejo texto 
Paulo Pimenta fotografia

sociedade. Antes de mais, aumenta o 

capital de 50 mil para 200 mil 

euros.  

Para que o município mantivesse 

os 15%, Miranda entrega-lhe mais uma 

fatia da mata com 88.100 m2 (8,8 

hectares). Feita a avaliação, e ignoran-

do não só o valor de mercado do ter-

reno em si, como o custo das benfei-

torias feitas pelo município, foi-lhe 

atribuído o valor de 22.500 euros. O 

responsável pela avaliação, que por 

lei tinha de ser um revisor o cial de 

contas (ROC) “sem interesses na 

sociedade”, foi José Marques de 

Almeida. Precisamente o ROC da Ter-

ras Serranas e de muitas das empre-

sas de Gumercindo, para quem tra-

balha há 30 anos. 

 

Autarca faz falsa 
declaração  

Contrariamente ao que manda a lei, 

nem a câmara nem a assembleia auto-

rizaram a entrega do terreno à empre-

sa. O que não impediu Miranda, pre-

sidente da autarquia entre 2001 e 

2013, de anexar à escritura de aumen-

to de capital, em 2009, uma declara-

ção em que diz, falsamente, que a 

Assembleia Municipal autorizou o 

município, em Setembro de 2001, a 

entrar na operação com a entrega 

daqueles 8,8 hectares. Sucede que a 

empresa só foi criada três anos 

depois. 

Já em 2010, Gumercindo e o autar-

ca conseguem que os 32 mil m2 ini-

cialmente entregues pelo município 

à Terras Serranas sejam multiplicados 

por cinco. A nal, garantiram ambos 

no Registo Predial, o terreno tinha 

155.755 m2 (15,6 hectares) e não 

32.000 como por “erro de medição” 

tinha sido registado em 2004.  

Surpreendentemente, aquando do 

aumento de capital, o objecto social 

da empresa passou a incluir a 

“exploração e comercialização de 

termas de águas sulfurosas e 

a ns”. Gumercindo Lourenço esta-

va então a lançar-se no negócio das 

águas termais, mas na serra da Esga-
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O hotel foi inaugurado em 2012, 
com o nome Estrela à Vista, 
actual Palace Hotel & SPA  
– Termas de São Miguel. Na mata 
havia um complexo desportivo 
com um campo relvado, um 
centro interpretativo, entre 
outros equipamentos

milhões a fundo perdido e o restante 

reembolsável em dez anos. Sem juros 

e sem qualquer pagamento nos três 

primeiros anos. De acordo com o con-

trato, mais 2,3 milhões desse total 

podiam ter sido a fundo perdido. Só 

não foi assim devido a uma interven-

ção da Inspecção-Geral de Finanças 

(IGF) de que se falará adiante. 

 

E a água termal apareceu 

Ainda a construção do hotel estava 

no início quando Gumercindo Lou-

renço deu asas à ideia de que ali 

haveria água medicinal. Entregue ao 

Ministério da Economia no início de 

2010, em nome da Terras Serranas, o 

pedido de atribuição do direito de 

prospecção de água mineral foi defe-

rido um ano depois. A pesquisa 

Foi a esta sociedade que o Governo 

atribuiu, no Verão de 2015, a conces-

são da exploração das chamadas Ter-

mas de São Miguel. Mas em Maio de 

2011, duas  semanas após a sua cria-

ção e muito antes de encontrar água 

e obter a respectiva concessão, já a 

câmara lhe tinha aprovado a arqui-

tectura do balneário termal que a iria 

utilizar. E no ano seguinte, ainda sem 

qualquer garantia da existência de 

água termal, o Turismo de Portugal 

atribuiu-lhe 2,3 milhões de euros, dos 

quais 1,3 milhões a fundo perdido, 

para a construção do balneário. 

No pedido de nanciamen-

to, Gumercindo Lourenço alegou que 

a concessão da água termal tinha sido 

atribuída ao seu “grupo empresarial” 

em 2010, o que, na verdade, só viria a 

veri car-se cinco anos depois. 

Questionado pelo PÚBLICO sobre 

o facto de ter nanciado a construção 

do balneário termal quando apenas 

sabia, por informação da DGEG, que 

ali tinha sido autorizada a pesquisa de 

água mineral, o Turismo de Portugal 

respondeu que, de acordo com o 

regulamento então em vigor, só lhe 

competia veri car, como veri cou, 

que o projecto de arquitectura do 

edifício já tinha sido aprovado pelo 

município. 

Tal como aconteceu com o hotel, o 

balneário foi construído e equipado 

por uma empresa também perten-

cente a Gumercindo. Ficou pronto 

em 2014, um ano antes da atribuição 

da concessão da exploração da água. 

A abertura, porém, só ocorreu em 

2018, depois de cumpridos os progra-

mas de controlo da água impostos 

pela DGEG e de o Ministério da Saúde 

emitir a licença de funcionamento. 

 

Empresário escapou  
à prisão 

No decorrer de 2014 muita coisa 

começou a correr mal a Gumercin-

do Lourenço. 

Por um lado, a IGF detectou graves 

irregularidades no processo do hotel 

de Fornos, recomendando ao Turis-

mo de Portugal que retirasse o nan-

ciamento à Terras Serranas. Por isso, 

a segunda parte do apoio a fundo per-

dido, que poderia chegar aos 2,3 

milhões, nunca foi atribuída, c

demoraria três anos, tendo a 

Direcção-Geral de Energia e Geologia 

(DGEG) con rmado, em Agosto de 

2014, que ali havia água mineral. 

Todavia, três anos antes, já Gumer-

cindo Lourenço e Miranda tinham 

criado uma nova sociedade, a Fornos 

Vida, para construir e explorar um 

balneário termal. E para que o muni-

cípio casse com 15% do capital (7500 

euros), a câmara e a assembleia apro-

varam a entrega a essa sociedade de 

mais dois nacos da mata com 

54.858m2 (5,5 hectares). As duas par-

celas, em que também já havia muito 

investimento municipal, foram ava-

liadas pelo mesmo ROC em 66.056 

euros (apenas o valor constante das 

cadernetas prediais), cando o muni-

cípio com um crédito de 58.556 euros 

sobre a sociedade. 

lhada elas nunca tinham aparecido. 

Já com ele como presidente e Miranda 

como administrador, a empresa avan-

çou para a construção de um hotel de 

quatro estrelas. Em poucos meses, 

conseguiu que o Turismo de Portugal 

— então presidido por Luís Patrão, 

actual administrador da ANA, presi-

dente da comissão de gestão do PS e 

antigo braço direito de Guterres e 

Sócrates — lhe aprovasse um nancia-

mento de mais de 5,5 milhões de 

euros, dos quais 3,6 milhões pode-

riam converter-se em apoio a fundo 

perdido. O contrato foi assinado ain-

da em 2009 e o hotel foi inaugurado 

em Junho de 2012, com o nome Estre-

la à Vista, actual Palace Hotel & SPA 

— Termas de São Miguel. 

No total, a Terras Serranas recebeu 

5,4 milhões de euros, dos quais 1,3 
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José António Cerejo

Três anos depois de entregar à Terras 

Serranas os terrenos em que esta 

empresa construiu o hotel, o municí-

pio de Fornos de Algodres conseguiu 

um nanciamento do Programa Ope-

racional Regional do Centro (POR) 

para “requali car e valorizar” os 

“arranjos exteriores” da serra da 

Esgalhada. Aprovado em 2012, o pro-

jecto visava uma zona fronteira ao 

hotel que também já estava nas mãos 

da empresa e na qual a autarquia já 

tinha feito muitas obras. O custo da 

intervenção cifrava-se em 121 mil 

euros e incluía a aquisição e monta-

gem de um posto de transformação 

(56 mil euros) que, supostamente, 

serviria uma rede de iluminação e 

equipamentos públicos. Alertada 

para as irregularidades detectadas 

pela Inspecção-Geral de Finanças 

(IGF) na construção do hotel, a auto-

ridade de gestão do POR Centro efec-

tuou uma acção de controlo à execu-

ção dos “arranjos exteriores da serra 

da Esgalhada” em 2014. 

Além de constatar que no mesmo 

espaço “existe sobreposição de inter-

venções entre os projectos do hotel e 

o projecto municipal de Requali ca-

ção e Valorização dos Arranjos Exte-

riores da serra da Esgalhada”, o rela-

tório da acção de controlo nota que 

“não há qualquer evidência de sepa-

ração física ou funcional” entre o que 

foi feito no âmbito de cada um dos 

projectos nanciados. Em particular, 

em vez dos dois postos de transfor-

mação pagos pelos fundos europeus 

— um à Terras Serranas e outro ao 

município — só lá está um, ao serviço 

exclusivo do hotel. 

O facto de o presidente da Câmara 

Municipal à data da candidatura dos 

arranjos exteriores, José Miranda, ter 

justi cado a inclusão do posto no 

projecto com as necessidades de 

energia de vários equipamentos 

públicos “poderá con gurar o envio 

de falsas declarações”, lê-se no rela-

tório. A empresa à qual foram adju-

dicadas as obras da unidade hoteleira 

Obras pagas duas vezes  
e falsas declarações

e as da câmara, a Montalvia, facturou 

duas vezes o mesmo trabalho e per-

tence a Gumercindo Lourenço, o 

sócio do município no hotel. Em 

ambas as adjudicações, tanto a IGF 

como o POR Centro identi caram 

numerosas “insu ciências”. 

Por outro lado, os inspectores do 

POR veri caram que os terrenos 

Muitos dos caminhos da mata estão ao abandono

onde a câmara fez os arranjos exte-

riores nem sequer estavam em seu 

nome, o que, desde logo, poderia 

conduzir, como conduziu, à rescisão 

do nanciamento concedido. 

Questionado logo em 2012, na 

apreciação da candidatura, sobre a 

propriedade dos terrenos, José 

Miranda não hesitou em garantir que 

pertenciam à autarquia. Para o ates-

tar juntou uma caderneta predial em 

que o município consta como pro-

prietário. Só que a caderneta apre-

sentada é anterior a Abril de 2011, 

data em que a propriedade foi trans-

mitida pelo município à empresa 

Fornos Vida (ver texto nestas pági-

nas). 

Em consequência da acção de con-

trolo, o contrato com o município foi 

rescindido e os 80.151 euros que já lhe 

tinham sido pagos foram deduzidos 

a outras verbas que a autarquia tinha 

a receber. 

Logo após a sua conclusão, o rela-

tório foi comunicado ao Ministério 

Público, que abriu um inquérito-cri-

me. A investigação foi concluída em 

2016. Três anos depois, o caso conti-

nua em segredo de justiça no DIAP de 

Coimbra.

A empresa à qual foram 
adjudicadas as obras  
da unidade hoteleira  
e as da câmara, a Montalvia, 
facturou duas vezes o mesmo 
trabalho, segundo a IGF

Gumercindo Lourenço e as empresas 

de restituir os terrenos ao município 

devido a um “erro na forma do pro-

cesso”. 

 

Queixa-crime contra 
anterior autarca 

Na sequência do pedido de nulidade 

da constituição das empresas, já em 

2017, o município deu mais um passo 

e apresentou ao Departamento de 

Investigação e Acção Penal (DIAP) de 

Coimbra uma queixa-crime contra o 

seu ex-presidente José Miranda. A 

denúncia refere-se ao alegado favore-

cimento de Gumercindo e a ilegalida-

des na gestão da autarquia. 

Antes disso, contudo, já os dois 

homens tinham sido constituídos 

arguidos noutro inquérito do MP que 

corria na Guarda e tinha um âmbito 

mais vasto do que aquele em que 

Gumercindo já foi condenado.  

O empresário estava mais uma vez 

indiciado por fraude na obtenção de 

subsídio e fraude scal e Miranda era 

suspeito de abuso de poder e partici-

pação económica em negócio. De 

acordo com um despacho do MP, a 

investigação estava já concluída em 

Outubro de 2016, aguardando apenas 

a acusação. “Em condições para que 

nele fosse deduzida acusação” encon-

trava-se ainda um outro processo (ver 

texto à parte) em que foi investigado 

o facto de o posto de transformação 

do hotel ter sido pago duas vezes 

pelos fundos europeus: uma à Terras 

Serranas e outra ao município. 

Passados três anos e com o pro-

cesso de Viseu já julgado, os inqué-

ritos da Guarda foram incorporados 

um no outro e continuam em segre-

do de justiça, no DIAP de Coimbra. 

Igualmente em segredo de justiça 

está o inquérito instaurado em 2017 

com base na denúncia do município 

de Fornos contra o seu anterior pre-

sidente. 

No meio deste labirinto jurídico, a 

vizinha freguesia de In as reivindica 

a propriedade dos terrenos que o 

município entregou às duas empre-

sas. E a Fornos Vida interpôs uma 

acção judicial, também por causa 

desses terrenos, contra o município 

e a freguesia. 

José Miranda, contactado pelo 

PÚBLICO, respondeu que estes assun-

tos “estão em investigação”, pelo que 

não lhe parece oportuno pronunciar-

se. Gumercindo Lourenço não res-

pondeu às perguntas do PÚBLICO.

tendo o contrato de nanciamento 

sido rescindido pelo Turismo de Por-

tugal logo em 2015. Em consequência, 

a empresa foi noti cada para devol-

ver, com juros, os 5,5 milhões que 

havia recebido. Todavia, tal não se 

veri cou até agora, visto que a Terras 

Serranas impugnou judicialmente a 

decisão do Turismo de Portugal e o 

processo continua pendente. 

Pior do que isso, a IGF comunicou 

ao Ministério Público (MP) numero-

sos indícios de que Gumercin-

do Lourenço tinha cometido o crime 

de fraude na obtenção de subsídio, 

empolando a facturação da empresa 

que construiu o hotel e conseguindo, 

através de um engenhoso esquema, 

receber mais 2,3 milhões do Turismo 

de Portugal do que devia. 

Em resultado da investigação 

do MP, o empresário veio a ser con-

denado em Viseu, em 2018, a cinco 

anos e três meses de prisão efectiva. 

Já em Setembro deste ano, a Relação 

de Coimbra reduziu essa condena-

ção para quatro anos e três meses 

com pena suspensa, mantendo a 

obrigação de indemnizar o Turismo 

de Portugal em 2,3 milhões de 

euros. 

Por outro lado, em Outubro de 

2013, Miranda foi substituído na pre-

sidência da câmara pelo socialista 

Manuel Fonseca. Como vice-presi-

dente cou uma combativa indepen-

dente, Rita Silva, que embora tenha 

sido afastada da vice-presidência por 

Manuel Fonseca, em 2018, continua 

na dianteira da luta pelo regresso da 

mata ao município. 

Em consequência destas mudan-

ças, a câmara tentou logo em 2014 

que o Governo recuasse na intenção 

de concessionar a água à Fornos Vida. 

O argumento foi o de que ia requerer 

a anulação judicial da entrega dos 

terrenos à empresa. 

A iniciativa não teve sucesso, mas 

em 2015 o município fez entrar no 

Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Castelo Branco dois pedidos de decla-

ração de nulidade da constituição da 

Terras Serranas e da Fornos Vida e de 

restituição dos terrenos que lhes 

foram entregues. Os dois pedidos 

tinham por base a alegada veri cação 

de ilegalidades na sua constituição, 

mas o tribunal, apesar de os proces-

sos estarem prontos para decisão há 

mais de um ano, só no dia 3 deste mês 

se pronunciou, declarando-se incom-

petente para os julgar.  

Apesar disso, o juiz absolveu 
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Primeiro-ministro 
reconhece que nem tudo 
está bem no SNS e promete 
esforço contra falhas por 
resolver no sector p10/11

Empresário com quem  
a Câmara de Fornos de 
Algodres negociou já foi 
condenado. Há mais queixas 
e envolvem ex-autarca p14 a 16

Mensagem de 
Natal de Costa 
dá prioridade  
absoluta à Saúde

Câmara trocou 
mata pública  
por hotel e caso 
está na Justiça
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Hospitais já abriram um terço das 
camas extras para casos de gripe 
Taxa diária de internamentos por causa da gripe está a aumentar desde o início do mês e deverá atingir  
o pico na segunda semana de Janeiro. Sindicatos alertam para serviços de urgência no limite Sociedade, 13

A década em que o turismo 
tomou Portugal de assalto 
Destaque, 2 a 4

ISNN-0872-1548

I Liga  
Só cinco clubes 
estão a pontuar 
mais esta época  
Desporto, 36/37

HOJE Blueberry 
A Pista dos Navajos

Por +  
7,90€

20
dias que  
marcaram  
a década
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O SOBE 
ANTÓNIO ZUA 
COELHO 
BOMBEIROS ALBA EIRA 

Os bombeiros de 
Albufeira têm 
meios colocados 
junto às estradas 
de forma preven-
tiva, durante a 
presente época 

d festiva. 

O DESCE 
ANA MENDES 
GODINHO 
MINISTRA DO TRABALHO 

O desemprego re-
gistado no Algar-
ve disparou em 
novembro. A re-
gião continua a 
sofrer com a sa-
zonalidade do tu-
rismo. 
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 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 84133296

 
26-12-2019 09:05

Projeto "Lavrar o Mar"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0e30d217-39e4-4b4a-843c-

157fe376efc9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Serra de Monchique, no Algarve, vai ser palco de uma festa de passagem de ano diferente. É o
projeto "Lavrar o Mar". Apresenta a partir de amanhã, sexta-feira e até ao próximo dia 5 de janeiro
dois espetáculos de novo circo ao ar livre no espaço do heliporto de Monchique.
Declarações de Madalena Victorino e de Giacomo Scalisi.
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  Área: 9,14 x 19,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 84130432 26-12-2019

AVEIRO A sede do Turismo
Centro de Portugal, em Aveiro,
acolhe  um moderno posto de
atendimento aos turistas,
um Welcome Center comple-
tamente remodelado em que
os visitantes são recebidos com
todo o conforto. A cerimónia
de reabertura do espaço foi
presidida por Rita Marques, Se-
cretária de Estado do Turismo,
e contou com intervenções
de Pedro Machado, presidente
do Turismo Centro de Portugal,
e José Ribau Esteves, presi-
dente da Câmara Municipal de
Aveiro.

O Welcome Center de Aveiro,
localizado na Rua João Men-
donça, foi alvo de uma inter-
venção profunda, de que resul-
tou um posto de informação
turística acolhedor e com uma
particularidade única no país:
uma ligação interior ao Museu
Municipal de Aveiro. Uma parte
do espaço incorpora também
uma delegação da AHRESP 

“Este investimento na requa-
lificação de um espaço que é a
sede do Turismo Centro de
Portugal torna possível uma
melhoria das condições de
atendimento aos nossos turis-
tas e oferece uma valência

nunca antes testada no pano-
rama nacional: a abertura ao
espaço contiguo do museu do
município, o que permite a ca-
pacidade de gerar a primeira
experiencia turística logo no
momento em que as pessoas
recebem informação do que
podem visitar”, sublinhou Pe-
dro Machado, na cerimónia. 

Por seu lado, a secretária de
Estado Rita Marques destacou
o trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido pelo Turismo
Centro de Portugal. 

A Região Centro é para nós
um motor importantíssimo, até
porque o turismo não pode ser
só Lisboa e Porto. Portugal é
uma grande montra, com mui-
tos conteúdos e o Centro de
Portugal tem tido um papel
preponderante da dinamização
do setor do turismo”, frisou a
governante.

“É com satisfação que vejo
que temos uma linha de finan-
ciamento, o programa Valori-
zar, que está a servir o propó-
sito de dinamizar as infraestru-
turas regionais e locais. Poder-
mos apresentar aos turistas um
Welcome Center com esta qua-
lidade é de louvar”, disse ainda
Rita Marques..|

Turismo do Centro acolhe
um Welcome Center

Um brinde ao sucesso da nova infraestrutura ao serviço do turista

D.R.
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A12Futuro do turismo em bicicleta em debate
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/12/2019

Meio: Praticante Online (O) Autores: Henrique Dias

URL: https://www.opraticante.pt/futuro-do-turismo-em-bicicleta-em-debate/

 
Os diferentes caminhos do futuro do turismo em bicicleta estarão em debate, o projeto
"Cyclin'Portugal" surge no âmbito do ciclismo de recreio e do turismo
 
Os diferentes caminhos do futuro do turismo em bicicleta estarão no centro do debate no I Fórum
Cyclin'Portugal, iniciativa da Federação Portuguesa de Ciclismo, que vai realizar-se no Centro de Alto
Rendimento de Anadia, em Sangalhos, nos dias 10 e 11 de janeiro.
 
Futuro do turismo em bicicleta
 
O Fórum Cyclin'Portugal terá uma componente formativa, mas também uma sessão aberta, na tarde
de dia 10. Nesta sessão estarão sobre a mesa os temas "Portugal, Destino Internacional de Cycling" e
"Perspetivas Internacionais de Ativação".
 
Além da Federação Portuguesa de Ciclismo, estarão presentes representantes do Turismo de Portugal,
das Aldeias Históricas, da IMBA, além de convidados nacionais e internacionais com trabalho nesta
área.
 
O programa da formação abordará vários temas, com a apresentação dos conceitos e procedimentos
dos Centros Cyclin'Portugal e sua homologação, criação de projetos, ferramentas de trabalho,
promoção e implementação de infraestruturas e criação de trilhos e sua manutenção de forma
sustentável.
 
A ação de formação será constituída por seis módulos, com início no dia 10 de janeiro, pelas 9h30. A
ação termina no dia 11 de janeiro, pelas 12h45.
 
Os técnicos de infraestruturas homologadas ou em processo de homologação terão acesso gratuito à
formação, sendo que outros técnicos terão o custo associado de 60 euros. A sessão aberta não
necessita de pagamento, mas requer inscrição prévia.
 
Projeto "Cyclin'Portugal"
 
O projeto "Cyclin'Portugal" surge no âmbito do ciclismo de recreio e do turismo ativo, sendo
fundamental a promoção das infraestruturas de apoio a esta prática, onde são garantidas as condições
universais de segurança, conforto e experiência adequadas às diferentes características físicas e
técnicas de cada ciclista.
 
O desenvolvimento em Portugal de uma rede de percursos cicláveis e Centros "Cyclin'Portugal",
devidamente homologados pela Federação Portuguesa de Ciclismo, acaba por facilitar a
regulamentação e orientação da prática da modalidade na natureza e em áreas protegidas.
 
Texto: União Velocipédica Portuguesa - Federação Portuguesa de Ciclismo
 
Henrique Dias
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26-12-2019 07:50

1 1 1

Turistas aproveitaram o Natal para visitar Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e3c9f8ac-6103-4cbd-b5f2-

2da3ba0df6e8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os turistas aproveitaram o Natal para visitar Portugal. Uns trazem em tradições dos países de origem,
outros preferem experimentar as tradições portuguesas.

 
Repetições: RTP 1 - Telejornal , 2019-12-25 20:27
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-12-26 07:51

Página 13



A14

"Este ano o nosso ´norte´ foi o de reerguer, apaziguar e reconquistar"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/12/2019

Meio: Publituris Hotelaria Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2b10e740

 
Luís Pedro Martins, presidente da TPNP, reflete sobre os principais desafios da região e lança os dados
para 2020
 
Falta pouco mais de um mês para encerrar o ano e os balanços começam já a ser feitos. 2019 fez-se
de recordes para a região do Porto e Norte, que tem liderado o ranking do crescimento turístico
nacional, com uma performance que tem vindo a subir degraus nos últimos anos. Até agosto, o
destino ultrapassou os 7,2 milhões de dormidas, um salto de 9,7%, face a 2018. A praça hoteleira
continua a engordar, apresentando um total de 1400 empreendimentos turísticos que representam, no
seu conjunto, a oferta de mais de 55 mil camas. No Porto, o Alojamento Local (AL) não perde o passo
e a cidade tem já uma fatia de 13 mil camas, correspondendo a 8440 unidades de alojamento. Luís
Pedro Martins, presidente da entidade regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP),
encontrou a casa desarrumada, em janeiro, quando assumiu o cargo. Este foi o ''ano zero'' dedicado a
"reerguer, apaziguar e reconquistar confiança e credibilidade", explica. Onze meses depois, e com
bons resultados entre mãos, o responsável passa rapidamente os olhos pelo estado atual do turismo e
hotelaria na região e traça os objetivos para 2020'.*
 
O Porto e Norte é o destino que mais tem crescido a nível nacional. Quais são os produtos da região
que têm tido uma melhor performance turística? E que produtos têm ainda um elevado potencial de
desenvolvimento?
Considerando o peso da marca Porto no destino, um dos produtos que mais tem crescido é, de facto, o
City and Short Break. Contudo, um dos produtos que tradicionalmente gera maior impacto positivo na
Região, no que diz respeito ao contributo para a distribuição de fluxos, o combate à sazonalidade e o
crescimento em valor, é o Touring Cultural e Paisagístico, assente em visitas relacionadas com o
património cultural e natural. Quanto a elevado potencial de crescimento, destacamos o Turismo de
Natureza e, sem dúvida alguma, o segmento Enoturismo dentro da gastronomia e vinhos.
 
Assumiu a presidência da Entidade Regional do TPNP em janeiro. Perto de chegar ao final do ano, que
balanço faz?
 
Mais do que falar sobre a situação em que se encontrava a TPNP o importante é falar sobre o presente
e as perspetivas de futuro. O ano de 2019 está a ter excelentes resul-tados. É uma tendência de
crescimento sustentado, fruto do excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por todos os
players, demonstrando que esta é uma região com capacidade real para atrair turistas, que está a ser
capaz de lhes dar res-posta e que, portanto, tem ainda perspetivas de crescimento. Diria que uma
marca que é hoje inquestionável na nova dinâmica é a aposta na promoção dos subdestinos mais
afastados das "portas de entrada" de turistas na Região, nomeadamente o Dou-ro, Trás-os-Montes e
Minho. Penso que também tem sido claro para todos que apos-tamos em projetos intermunicipais e
que potenciem a internacionalização do destino. Somos claramente anti "capelinhas" até porque
defendemos que "Juntos Somos Mais Norte".
 
Quais são os maiores constrangimentos ao turismo da região?
 
Temos o desafio de conciliar a estratégia dos municípios no contexto do desenvolvimento turístico das
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comunidades intermunicipais, e em conjunto dos respetivos subdestinos. Temos ainda o desafio de
procurar conciliar os objetivos dos negócios do turismo e o das políticas públicas deste setor, que nem
sempre se encontram alinhadas. Nesta matéria, é essencial, como já veiculado anteriormente, reforçar
o trabalho entre as duas organizações de turismo, TPNP e ATP, a operar no território, de modo a não
dispersar recursos e a otimizar a relação com os stakeholders públicos e privados a operar na região.
Em complemento, atuar na atratividade dos destinos, harmonizar e consolidar a qualidade do produto
turístico e reduzir as assimetrias.
 
Quais serão as principais mudanças com a fusão da Entidade Regional do TPNP e da ATP?
Não se trata de uma fusão, o que estamos é a construir um caminho comum para o Porto e Norte em
termos de estratégia de promoção turística, estamos a dialogar, sem pressa, dentro dos timings de
ambas as entidades, para que a exemplo do que acontece nas outras regiões do país, não exista uma
liderança bicéfala no turismo da região. No entanto, independentemente deste objetivo, existe hoje
um relacionamento bastante saudável entre a TPNP e a ATP.
 
Que vantagens sublinha?
Vantagens estratégicas e operacionais. Desde logo, a concretização de uma estratégia integrada que
potencie os esforços dos atores do turismo em oposição a uma série de estratégias potencialmente
dispersas e que não beneficiam a ação do setor público e do setor privado do turismo. Só agindo
concertadamente entre a gestão e o marketing do destino é possível assegurar o consumo dos
diferentes produtos turísticos regionais a partir dos principais pontos de acesso para os mais
afastados, localizados nas áreas rurais e urbanas circundantes. Já para não falar das inúmeras
vantagens que advém da otimização de recursos financeiros, físicos, materiais e humanos, por via da
não sobreposição de competências e ações.
 
Como vê a oferta de alojamento na região?
 
Estamos perante uma oferta vasta e diversificada, que nos permite satisfazer diversos segmentos da
procura turística. O número de empreendimentos turísticos, mostra um parque hoteleiro qualificado.
Se a este cenário juntarmos a oferta de AL, que no Porto e Norte já ultrapassou, as 15200 unidades,
estamos perante uma oferta diversificada que cobre quase todos os municípios da Região. No entanto,
e porque ainda temos alguns municípios sem qualquer oferta de alojamento, temos de promover esse
investimento. Os novos empreendimentos turísticos que têm vindo a surgir na região são todos de
qualidade superior e muitos dos já existentes, que necessitavam de alguma atualização, entraram em
processo de reconversão para subirem de categoria. A abertura de novos mercados, alavancada pelas
novas rotas, está a trazer para a região um perfil de turista muito mais exigente e muito mais focado
na qualidade de serviço que lhe é prestado. Muito foi feito, mas há sempre espaço para crescer e
melhorar.
 
Como olha para o crescimento do AL no Porto?
Referindo-nos ao alojamento local na cidade do Porto, estamos perante a oferta de 8.440 unidades de
alojamento e mais de 13 mil camas. De facto, se compararmos com as 7.111 camas nos 106 hotéis
existentes na cidade, parece-nos um valor excessivo. Contudo, temos de atender ao facto de que o AL
chegou ao mercado para atingir segmentos de procura que os hotéis não cobriam, concretamente a
oferta em estabelecimentos de hospedagem, como são exemplo os hostels, os apartamentos, ou ainda
as moradias. Acresce que, se não fosse o alojamento local, teríamos ainda mais dificuldade em atingir
o objetivo da coesão territorial na Região, e permitir que o fluxo turístico se fixe para lá dos centros de
maior atração turística das cidades do litoral. Mesmo olhando para a cidade do Porto, se não fosse o
AL não teríamos a oferta das mais de quatro mil camas que vieram acrescentar atratividade a outras
áreas da cidade, para onde o turismo nunca tinha olhado, para lá da Baixa e do Centro Histórico. Não
obstante, estamos conscientes da necessidade de gerir o destino para não deteriorar a qualidade de
vida da população local.
 
Quais são os objetivos para o próximo ano? Qual será a estratégia em cima da mesa e em que medida
se vai diferençar da aplicada este ano?

Página 15



Este ano o nosso "norte" foi o de reerguer, apaziguar, reconquistar confiança e credibilidade e iniciar
um percurso de trabalho de enorme transparência, onde uma das prioridades é a organização interna
da entidade. Este ano foi o ano zero. Estamos, neste preciso momento, a trabalhar o plano e
orçamento para 2020. A nossa prioridade será a de consolidar a nova estrutura organizativa da TPNP
em virtude da aprovação da alteração dos nossos estatutos. Desta alteração surgem a criação de três
núcleos operacionais, concretamente um de desenvolvimento, dinamização e promoção turística, um
outro que se dedicará ao marketing e comunicação do destino e um terceiro à gestão das lojas
interativas de turismo e I&D. Com esta nova estrutura operacional, estaremos preparados para
trabalhar os programas estratégicos, concretamente o lançamento das bases para a criação de um
masterplan regional que permita cruzar a estratégia da região para o turismo, com a dos municípios
com maior atração turística e respetivas comunidades intermunicipais dos nossos quatro subdestinos:
Porto, Minho, Douro e Trás-os-Montes. Será atualizado o Plano de Marketing Regional, de acordo com
a Estratégia Turismo 2027, e feita a respetiva implementação anual de modo articulado com a o
Turismo de Portugal e a Agência Regional de Promoção Externa. Continuaremos a trabalhar no sentido
de apoiar a atividade dos nossos empresários e a promover o aparecimento de novos projetos de
interesse turístico na Região e daremos continuidade aos projetos transfronteiriços de cooperação e
promoção, concretamente com a Galiza e Castela e Leão.
 
Atigo publicado na edição 166
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Algarve deve adotar "medidas de curto prazo" para enfrentar seca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/12/2019

Meio: Voz do Campo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a2edf545

 
O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) apelou aos 16 municípios da região
para adotarem de imediato "medidas de curto prazo para a mitigação das alterações climáticas", que
são visíveis sobretudo através da seca, foi recentemente anunciado.
 
Numa reunião extraordinária realizada no dia 20 de dezembro, que juntou os autarcas das Câmaras
do distrito de Faro e outras entidades, António Miguel Pina qualificou como "preocupante" a situação
de seca que afeta o Algarve e considerou que os municípios devem "ser proativos".
 
Citado em comunicado, o presidente da AMAL considerou que as autarquias devem estar implicadas,
desde já, no controlo e combate às as perdas de água, numa mudança de hábitos de consumo da
água, na promoção da reutilização das águas residuais para usos urbanos e de rega ou no estudo da
alimentação de aquíferos.
 
"Chova muito ou não, esta questão não pode ser abandonada. Cabe-nos, a nós autarcas, fazer o que
estiver ao nosso alcance para pôr em prática soluções que possam, a curto prazo, minimizar os efeitos
da seca", afirmou o também presidente da Câmara de Olhão.
 
Além dos autarcas, a reunião de trabalho contou com o vice-presidente da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), Pimenta Machado, e Joaquim Peres, em representação da Águas do Algarve, entidade
gestora do sistema multimunicipal de água da região.
 
Segundo a AMAL, o vice-presidente da APA apontou o sotavento como a zona que causa "mais
preocupações" em termos da atual capacidade das barragens na região, e considerou que, "se não
chover", haverá "com toda a certeza, um problema de falta de água no próximo ano" na zona mais
oriental do Algarve.
 
Para aquele responsável, é necessário prosseguir o esforço de implementação de "medidas de
contingência já identificadas" e "em vigor", dando como exemplos "a sensibilização da população, a
reutilização das águas residuais e as restrições no licenciamento de novas captações de água
subterrânea".
 
A medição das disponibilidades de água na região, os consumos atuais e "ações que promovam
soluções, a curto e médio prazo, como seja a reutilização de água tratada" são pontos que o Plano
Regional de Eficiência Hídrica do Algarve irá contemplar, mas que "devem ser desde já postas em
prática", defendeu.
 
O representante da empresa Águas do Algarve, Joaquim Peres, citado pela AMAL, considerou tratar-se
de um "problema estrutural" e "não circunstancial", referindo que a empresa já está a trabalhar para a
"reutilização" e "um combate mais apertado às perdas de água e intrusões salinas na rede".
 
Durante a reunião, foram também abordadas soluções como a construção de uma nova barragem no
Algarve ou a criação de uma central de dessalinização de água do mar, acrescentou a AMAL.
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No final de novembro, os autarcas da região já tinham estado reunidos com os ministros do Ambiente
e Agricultura, a secretária de Estado do Turismo e empresas ligadas ao setor do turismo para debater
a temática da seca.
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Ceia de Natal diferente

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dab27f0f-f90b-4daf-951c-

ddc59c0e717e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Numa altura de excessos alimentares, a sugestão talvez já venha tarde, mas pode ficar a ideia para
ceias futuras. Os chefe João Oliveira do restaurante "O Vista" com uma estrela Michelin na Praia da
Rocha, preparou uma ementa de Natal saudável, com o tradicional bacalhau e os doces, mas sem as
calorias do costume.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2019-12-25 13:45
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Pais natais sem frio mergulham no mar do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/12/2019

Meio: CM TV Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=485946fc

 
Atualidade
 
Ação solidária decorreu em praia de Armação de Pêra.
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200 turistas e residentes do Algarve vão ao mar vestidos de Pai Natal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/12/2019

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c0417e6e

 
Mergulho solidário em Armação de Pêra repete-se há 16 anos
 
Iniciativa de um hotel, com o objetivo de angariar verbas para crianças e famílias carenciadas
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Em 2020, a desaceleração imobiliária ou coisa mais feia?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/12/2019

Meio: ECO - Economia Online Autores: Ricardo Arroja

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4796da45

 
Opinião
 
Em 2020, a desaceleração imobiliária ou coisa mais feia?
 
Ricardo Arroja10:24
 
O sistema de preços constitui o elemento essencial de qualquer mercado e o mercado imobiliário não é
diferente. Será que esta conjuntura imobiliária está para ficar?
 
Os preços não costumam enganar e, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), os preços das
casas em Portugal (leia-se, imóveis residenciais) aumentaram 10,3% no terceiro trimestre deste ano.
Recuando no tempo até Junho de 2013, altura em que o índice de preços da habitação do INE atingiu
o seu valor mínimo, a valorização acumulada no referido índice é agora de 55%, o equivalente a uma
taxa composta superior a 7% ao ano desde então. O chamado "wealth effect" chegou finalmente a
Portugal e, sinal destes novos tempos, todos os dias vamos ouvindo relatos de negócios imobiliários
que, noutros tempos, seriam considerados mirabolantes. Mas será que esta conjuntura imobiliária está
para ficar?
 
O sistema de preços constitui o elemento essencial de qualquer mercado e o mercado imobiliário não é
diferente. O preço é o melhor regulador da relação entre a procura e a oferta. É ao preço que reagem
os produtores e os consumidores e, numa altura em que a evolução do nível geral de preços em
Portugal é mínima, o incentivo proporcionado pela evolução dos preços dos imóveis vai no sentido do
aumento da oferta imobiliária. Nos últimos anos foi isso que aconteceu.
 
Em 2016, 2017 e 2018, o número de licenças para a construção de habitações novas aumentou
21,5%, 20,3% e 27,0%, respectivamente. Em 2019, a atribuição de licenças para habitações novas
voltará a crescer, mas esse crescimento será de menor dimensão.
 
Nos últimos anos, o imobiliário tem sido uma mina de ouro da economia portuguesa. Para além do
efeito de riqueza ("wealth effect") gerado junto dos proprietários, o negócio imobiliário tem criado
muito emprego, propiciando muito investimento privado e muita receita fiscal ao Estado, e
estimulando o sector da construção depois de anos muitos difíceis. Zonas que antes estavam
decrépitas, estão hoje renovadas. Estão vivas, em benefício do comércio local e também do turismo.
 
Mas, para quem hoje procura habitação, a escalada dos preços começa a representar um problema
relevante, na medida em que os preços se afiguram evidentemente altos para a maioria dos
portugueses. E isso começa a notar-se no número de habitações transacionadas em Portugal que, pelo
segundo trimestre consecutivo, diminuiu em termos homólogos.
 
A desaceleração quer do número de transações quer do número de licenças para construção de
habitações novas indicia que em breve também o preço final do imobiliário desacelerará. E a razão
para isso é que o preço das casas tem aumentado a um ritmo muito superior ao crescimento dos
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rendimentos familiares, conduzindo o rácio entre os preços dos imóveis e os rendimentos anuais das
famílias a um múltiplo que sinaliza território especulativo.
 
Neste contexto, a oferta que está agora a chegar ao mercado levará mais tempo até ser absorvida
pela procura e, não sendo absorvida, acabará por levar à redução dos preços que hoje são
relativamente altos. É assim, através dos preços e dos incentivos que estes proporcionam, que se
ajustam os desequilíbrios. Sem dramas e tudo a seu tempo.
 
No terceiro trimestre de 2019 o valor médio das transações imobiliárias no segmento residencial em
Portugal foi de 141 mil euros. Mas, ao mesmo tempo, os rendimentos anuais dos agregados familiares
portugueses, segundo os últimos dados disponibilizados pela Autoridade Tributária, rondam apenas os
18 mil euros por ano. Ou seja, estamos na presença de um múltiplo médio de aproximadamente 8
vezes, medido através do rácio entre preços e rendimentos no conjunto do território nacional, que
numa definição de manual sinaliza bolha especulativa, e que na realidade esconde múltiplos ainda
maiores na Área Metropolitana de Lisboa, na região Norte (leia-se no Grande Porto) e no Algarve.
 
Há vários factores que explicam a escalada dos preços imobiliários e que em geral são também
apontados pelos operadores do sector como sendo os mesmos factores que garantirão a sua
manutenção no futuro próximo. Para além dos juros baixos do Banco Central Europeu, que têm levado
à migração de investimento para o imobiliário, aquele que é mais destacado prende-se com o papel
dos investidores estrangeiros. É uma explicação plausível porque os imóveis adquiridos por não
residentes têm sido, de facto, adquiridos a prémio.
 
Segundo o INE, os imóveis urbanos adquiridos por não residentes em 2018 foram transacionados em
média por 202 mil euros - quase 50% acima do valor médio nacional de 136 mil euros. Mas os
compradores estrangeiros em Portugal - liderados pelos franceses, britânicos e brasileiros -
representaram apenas 8% do número total de transações imobiliárias e 13% do valor transacionado
em 2018.
 
Nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto a percentagem de valor transacionado pelos estrangeiros
foi até surpreendentemente inferior à média nacional (que está muito influenciada pelo que se passa
no Algarve). É, assim, pouco plausível que estes mesmos investidores tenham o efeito de "âncora",
relativamente aos preços, que muitos operadores lhes apontam. Sobretudo numa altura em que o
Governo, através do Orçamento do Estado para 2020 - que prevê medidas que penalizarão o regime
do alojamento local e, eventualmente, também os beneficiários de vistos "gold" bem como os não
residentes habituais -, parece apostado em afugentá-los. Acabar com a riqueza continua a ser a nossa
triste sina.
 
Ao invés de medidas restritivas, a melhor forma de lidar com a valorização imobiliária seria através da
criação de condições que propiciassem o aumento da oferta, esperando, ao mesmo tempo, que a
prazo os rendimentos das famílias crescessem, para reduzir o múltiplo tanto pelo lado do numerador
como pelo lado do denominador.
 
Na verdade, uma oferta acrescida e uma procura reforçada, permitindo a redução do múltiplo, seria o
desfecho desejável porque evitaria quebras de dinâmica no sector, por um lado, e perdas abruptas de
valor, por outro. Pelo contrário, a retração da oferta e o enfraquecimento da procura nada trarão de
positivo. O nosso historial de rendas controladas e mercados restringidos já nos deveria ter ensinado
isso. Mas infelizmente parece que é para esse cenário que caminhamos de novo.
 
Nota: Por opção própria, o autor não escreve segundo o novo acordo ortográfico
 
Ricardo Arroja
 
Colunista
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Maior presépio do país vandalizado na noite de Natal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/12/2019

Meio: Jornal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ea86dee

 
Ouvir Notícia
 
Aquele que é considerado o maior presépio do país, exposto no Centro Cultural António Aleixo, em Vila
Real de Santo António e que este ano atingiu a fasquia das 5 mil figuras, foi vandalizado na noite de
Natal.
Os vândalos roubaram o dinheiro que as pessoas oferecem ao presépio e provocaram alguns danos na
estrutura, segundo declarações públicas dos seus principais obreiros, Augusto Rosa e Teresa Marques,
que disseram haver suspeitos. Foi, entretanto, apresentada queixa na PSP.
O presépio reabriu ao público no final da manhã de hoje, após ter sido sujeito a obras de reparação.
O presépio que já vai na sua 17ª edição, ocupa uma área de 230 metros quadrados e tem 40
toneladas de material, entre as quais 20 toneladas de areia, 4 toneladas de pó de pedra, 3000 quilos
de cortiça e centenas de adereços.
Como novidades, a estrutura apresenta algumas peças evocativas de elementos da região,
nomeadamente as antigas cabanas da praia de Monte Gordo, as tradicionais noras da região do
Algarve, assim como outros monumentos locais.
A vertente ecológica também não foi esquecida, já que a maior parte dos materiais são naturais ou
foram reaproveitados, com destaque para a cortiça e o musgo. Por outro lado, foram implementados,
em muitas das peças, sistemas de iluminação led.
O presépio pode ser visitado até 6 de janeiro, diariamente das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h00.
A entrada tem o valor de 0,50 euros.
No ano passado, foram registados mais de 35 mil visitantes, número que deverá voltar a ser
ultrapassado este ano.
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/freis/
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TVI 24

 	Duração: 00:06:38

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 84136505

 
24-12-2019 23:31

Vinho no Hotel Vila Vita

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e731de5c-5e13-49bc-9a79-

6f5490a6d311&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A acompanhar a refeição também não pode faltar o vinho, seja branco, tinto ou rosê e  há quem gaste
verdadeiras fortunas em garrafa exclusivas, mas saborear um vinho que custa milhares de euros é
uma realidade que muitos desconhecem. No Hotel Vila Vita, no Algarve, está uma das caves de vinho
mais bonitas do país, onde as provas encontram outros sabores da gastronomia nacional.
Declarações de Ricardo Rodrigues, sommelier.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2019-12-24 02:15
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TVI 24

 	Duração: 00:05:56

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 84137402

 
24-12-2019 00:20

"A Relíquia"- presépio de Loulé

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=76f08a33-46ff-409d-ad18-

8ca9ba228db9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E em "A Relíquia", a viagem semanal pelos museus portugueses à procura de tesouros menos
conhecidos, seguimos para Loulé descobrir um presépio que para muitos de nós será absolutamente
inesperado.
Declarações de Ana Rosa Sousa, Dir. Museu Municipal de Loulé.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2019-12-24 03:03
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Grupo hoteleiro UIP investe 300 milhões em Portugal nos próximos anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/12/2019

Meio: Executive Digest Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=78f7d25

 
Grupo hoteleiro UIP investe 300 milhões em Portugal nos próximos anos
 
Por Executive Digest
 
14:00, 25 Dez 2019
 
São três os investimentos que a United Investments Portugal (UIP), grupo hoteleiro de capital do
Kuwait que tem no seu portefólio projectos como o Pine Cliffs Resort e o Sheraton Cascais Resort,
anunciou para os próximos anos em Portugal. Logo no início de 2020, o grupo irá inaugurar o Yotel
Porto - o primeiro Yotel (marca da qual é accionista) na Península Ibérica -, que deverá absorver um
investimento de cerca de 30 milhões de euros. Depois, no final de 2020, o grupo irá estrear o primeiro
hotel da marca Hyatt em Portugal, com a abertura do Hyatt Regency Lisboa, num investimento de 70
milhões de euros. Além destes dois projectos, a UIP (membro do consórcio Al-Bahar Investment
Group) adquiriu a Quinta Marques Gomes, uma propriedade de 25 hectares em Vila Nova de Gaia que
pertencia ao Grupo Novo Banco, e que pretende transformar num projecto misto com um boutique
hotel e uma outra parte de real estate de luxo. Só neste projecto, prevê investir cerca de 200 milhões
de euros (incluindo o valor da aquisição) nos próximos cinco a sete anos.
 
Contas feitas, são cerca de 300 milhões de euros que o grupo prevê investir no mercado nacional,
onde está presente há mais de 30 anos. Em entrevista, Carlos Leal, director-geral da UIP, mostra-se
confiante nesta fase de crescimento do grupo no mercado português, que contempla ainda a abertura
de duas novas unidades da marca Serenity - The Art of Well Being, no Hyatt Regency Lisboa e na
Quinta Marques Gomes. Apesar de tudo, o gestor não coloca de parte a possibilidade de o grupo voltar
a abrir os cordões à bolsa no mercado nacional.  Não queremos ficar por aqui. Em Lisboa,
continuamos à procura de uma propriedade que se adeque à marca Yotel. Estamos também a olhar
para outros pontos do País, não apenas na área do turismo, mas também do turismo sénior e student
living , revela. Até porque o projecto de luxo Vale do Freixo, em Loulé, que pertence à UIP desde 2001
mas está em suspenso há vários anos, está finalmente em fase de planeamento.
 
Até ao final do próximo ano, a UIP irá inaugurar duas novas unidades, o Yotel Porto e o Hyatt Regency
Lisboa. Quais os objectivos destas novas aberturas?
 
Vamos começar com o Yotel Porto. A Yotel é uma marca na qual somos accionistas, que foi criada nos
anos 2000 com um conceito de hotel de aeroporto e depois evoluiu para uma marca de cidade, com a
primeira abertura em Nova Iorque.
 
Não estava inicialmente previsto que o Porto fosse a primeira cidade para a entrada da marca na
Península Ibérica. Estávamos mais focados em Lisboa e Barcelona, mas ainda não conseguimos
encontrar a localização certa e entretanto apareceu esta oportunidade no Porto, que está a viver um
momento excepcional no Turismo. Temos outras localizações na Europa, mas este será o primeiro na
Península Ibérica.
 
Era importante passar a ter oferta em Lisboa e no Porto?
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A estratégia que definimos para Portugal, há já uns anos, passava por estarmos pelo menos nos três
pólos: Algarve (onde estamos presentes com o Pine Cliffs Resort, mas também com o projecto de Vale
do Freixo, que adquirimos em 2001 e está em fase de planeamento), Lisboa (onde também estamos
com o Sheraton Cascais Resort, se considerarmos Grande Lisboa) e Norte, em particular no Porto.
 
Portanto, o objectivo inicial estará conseguido. Mas não queremos ficar por aqui. Em Lisboa,
continuamos à procura de uma propriedade que se adeque à marca Yotel, que é uma marca muito
específica. Estamos também a olhar para outros pontos do País, não apenas na área do turismo, mas
também do turismo sénior, student living... há vários pontos do País que se adequam a outros
modelos de negócios que nos interessam.
 
Qual o conceito por detrás do Yotel Porto?
 
O Yotel Porto é o que pode ser considerado de limited service, ou seja, tem tudo o que cliente
necessita. Mas sobretudo é uma marca tecnologicamente avançada. Quando iniciámos a marca nos
anos 2000 ninguém sequer sonhava que íamos conseguir abrir a porta do quarto com um telemóvel
ou que íamos ter robots a fazer de bagageiros e a arrumar as nossas malas - como acontece no nosso
hotel em Nova Iorque.
 
A nova unidade no Porto vai ter este nível de tecnologia?
 
Sim, até porque vai adoptar o conceito de terceira geração da marca. Vamos ter, como acontece em
Singapura, robots que fazem room service. O cliente vai poder ligar para a recepção a pedir o que
quiser e os robots comunicam com o elevador e com o telefone do quarto quando o pedido estiver à
porta. Teremos dois robots, que chamamos de Yobots. No futuro teremos outros serviços, como o
carregamento da bateria do telemóvel por wi-fi.
 
Quanto ao Hyatt Regency Lisboa, terá um posicionamento bem distinto...
 
É mais um produto de luxo sob a marca Hyatt, que estava há 10-12 anos para entrar em Portugal mas
nunca tinha conseguido encontrar a propriedade ou o parceiro certo. Escolhemos a Hyatt para esta
parceria porque é uma marca internacional que está em crescimento - adquiriu recentemente o Grupo
Alila e os hotéis Thomson -, que se posiciona no segmento de alta gama e que se enquadra no nosso
ethos. É uma marca ágil e flexível que vai acrescentar qualidade e exposição a Lisboa e ao País.
 
Em que fase de desenvolvimento estão estes dois investimentos?
 
Estão dentro dos timmings previstos. Em relação ao Yotel Porto eu tinha feito o desafio à equipa de
que queria passa lá o Ano Novo, mas devemos abrir no fim de Janeiro de 2020. Quanto ao Hyatt, o
objectivo é eu passar lá o fim-de-ano 2020/2021 e talvez possamos fazer o soft opening a partir de
Novembro do próximo ano. Basicamente ando à procura de um sítio para passar o Ano Novo [risos].
 
A UIP adquiriu também a Quinta Marques Gomes, em Vila Nova de Gaia, que terá uma componente de
real estate de luxo. O objectivo é, em parte, replicar o conceito do Pine Cliffs Resort?
 
Apenas em parte, porque não fazemos cut and paste - e muito tentaram copiar o Pine Cliffs e não
conseguiram. Agora, é verdade que existem algumas semelhanças. Desde logo, a localização da
propriedade é icónica, com vista para a Foz, a 500 metros de uma das melhores praias da região;
depois, estamos perto do Porto. A localização é fabulosa, sendo comparável com a do Pine Cliffs no
Algarve.
 
Terá uma componente de imobiliário puro - e, do estudo de mercado de fizémos, existe um grande
mercado - e a parte hoteleira, para a qual não está definida ainda a marca. Sei quem quero [como
parceiro], mas não está definido.
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E depois teremos a marca Serenity Spa, que lançámos em 2016, depois de nos defrontarmos com
duas opções: fazer uma parceria com uma marca internacional (como Six Senses ou Banyan Tree) ou
criar uma marca própria. Decidimos ir pelo caminho mais duro, que foi criar uma marca própria, desde
o ethos, conceito a serviços. Hoje temos dois Serenity Spa a operar [no Pine Cliffs Resort e no
Sheraton Cascais Resort], mas teremos um terceiro no Hyatt Regency Lisboa e outro na Quinta
Marques Gomes.
 
Quais os resultados da marca Serenity até ao momento? Encaram como um serviço complementar à
oferta hoteleira ou é algo mais?
 
Não vemos como uma oferta complementar, senão não tínhamos criado uma marca. Para nós, é um
negócio. Um dos negócios em maior crescimento em todo o mundo é o bem-estar, sobretudo com o
ritmo a que levamos a nossa vida. Serenity é uma marca autónoma, como uma estrutura autónoma, e
o nosso objectivo é começar a vender este serviço a terceiros. Ainda não o fizémos porque primeiro
queremos afinar o serviço. Já fomos contactados? Já, mas neste momento estamos focados em abrir
as duas unidades que estão previstas. Talvez daqui a um ano, um ano e meio, tenhamos condições
para aceitar propostas para a expansão do serviço.
 
Em termos de resultados, têm sido fabulosos. Penso que desde que abrimos não há spa em Portugal
que tenha ganho mais prémios do que nós a nível internacional. E isto é algo que não esperávamos!
Nós tivemos um grande desafio: Portugal não é reconhecido como um destino de spa e o Algarve [a
marca estreou-se no Pine Cliffs Resort] muito menos, pois está associado a sol, praia e golfe. Então
quando iniciámos o mercado, tivemos que vender a marca, os serviços, e o próprio destino. Hoje,
somos considerados o melhor spa em Portugal e um dos melhores na Europa. A rentabilidade está de
acordo com as nossas expectativas, até um pouco à frente.
 
No final do próximo ano, a UIP terá o dobro das unidades em relação ao dia de hoje. Que crescimento
é que perspectiva para o grupo?
 
Quando, em 2016, abrimos o Sheraton Cascais - que era Vivamarinha S.A., que estava ligada à
insolvência - achei que necessitava de um rebranding e que era um bom fit para a marca Sheraton.
Na altura, o Talal Al-Bahar [o xeque que lidera a UIP] ligou-nos a dizer que queria um hotel por ano.
Neste momento, temos previstas as aberturas do Yotel, do Hyatt e da Quinta Marques Gomes, numa
média de um por ano.
 
Se vamos continuar assim? Não sei dizer. Mas continuamos interessados em Portugal. Não somos um
grupo fácil, porque queremos fazer investimentos que acrescentem valor. Se não fizermos mais
nenhum investimento no País, também não será o fim do mundo. Temos um portefólio estável e ainda
temos a Quinta Vale do Freixo [no concelho de Loulé] para desenvolver.
 
Queremos fazer mais e estamos dispostos a fazer mais e a continuar a investir, mas tem de ser no
projecto certo, com o produto certo. O projecto Yotel em Lisboa é, definitivamente, um objectivo. O
resto dependerá das oportunidades que surgirem e dos modelos de negócio praticados.
 
O plano de investimentos está então em aberto. Tem algum budget definido para os próximos anos?
 
Não. Pelo menos uma vez por semestre temos, a nível mundial, o comité de investimentos, em que
analisamos potenciais projectos, em que regiões devemos investir. Somos muito cuidadosos em não
nos sobreendividar. Um dos aspectos que nos ajudou a sobreviver à crise com menos dor foi a
questão de não estarmos endividados, o que nos permitiu controlar o destino sem um banco sentado à
volta da mesa da Administração.
 
A prioridade é, tendo em conta os recursos que temos disponíveis para investir, olhar para as regiões
e para os produtos. Há uns anos, tínhamos uma verba disponível para investir no Brasil, porque
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decidimos que era um mercado, mas a certa altura olhámos para o fundo e parecia que estávamos
num túnel com um comboio a vir na direcção oposta, e decidimos sair. Tivémos sorte porque, por
acaso, vinha mesmo lá um comboio! Esse valor depois foi redistribuído para outras áreas.
 
Como avalia o estado do Turismo e da hotelaria em Portugal?
 
Ao nível do Turismo estamos a viver um grande ciclo, e merecidamente. Portugal passou um mau
período, durante o qual foram tomadas decisões difíceis, que fizeram mossa no cidadão português.
Hoje estamos a viver um bom período e somos comparáveis a qualquer destino no mundo.
 
Temos, no entanto, alguns desafios que, infelizmente, podem vir a afectar a continuidade deste bom
momento. Um dos principais é o aeroporto de Lisboa, que está a rebentar pelas costuras! Há linhas
aéreas de outros países que querem aumentar ou criar rotas no mercado português, mas não podem
porque não há slots. O problema não está nas pistas - o aeroporto de Gatwick recebe 65 milhões de
passageiros por ano e também só tem uma pista -, mas na própria gestão do aeroporto, no número
de portões... isto não é uma novidade: o Estado sabe, o Turismo sabe, os operadores também.
 
E, na sua opinião, o projecto no Montijo é uma solução viável?
 
Para quando? Não vejo o projecto a desenvolver! A Turquia fez um aeroporto novo, de raiz, em menos
de quatro anos. Neste momento - e até à abertura do de Pequim, em 2022 - é o maior aeroporto do
mundo. Há quanto tempo andamos a falar do [aeroporto do] Montijo? E ainda nem sequer chegámos a
um projecto! Estão agora a fazer estudos de impacte ambiental... e eu não estou a defender o
Montijo, nem a dizer que não tem impacte ambiental, porque não sei o suficiente para opiniar sobre
esta matéria. Mas tomem uma decisão! Se não for ali, façam noutro sítio ou avancem com trabalhos
no aeroporto de Lisboa para aumentar o número de portões e tornar o turnaround dos aviões mais
rápido.
 
Corremos o risco de perder terreno para alguns destinos que são concorrentes directos, como a
Turquia, precisamente?
 
Corremos o risco de estagnar esta onda. Isto combinado com o facto de certos destinos terem
"voltado", como o Egipto, a Tunísia ou a Turquia. A isto podemos somar a maior ameaça ao turismo
do Algarve, que é Marrocos, porque tem bom tempo todo o ano, tem quase o dobro dos voos
provenientes de Inglaterra, um câmbio fantástico para a libra, segurança, boa comida e hotéis
maravilhosos. Além disso, tem uma economia e um Governo estáveis. Se somarmos estas ameaças às
limitações que temos a nível de aeroporto, temo que isso possa vir a afectar o ritmo de crescimento e
esta onda positiva que temos vindo a ter. Espero bem que não e que consigamos chegar a uma
solução rápida.
 
Ler Mais
 
partilhar
 
https://executivedigest.sapo.pt/author/neuronio/
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RTP 1

 	Duração: 00:02:32

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 84131431

 
26-12-2019 07:48

1 1 1

Procura crescente das cheias de Natal nos hotéis

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=089c535a-8a8f-4b0a-8bef-

d1d335b458a1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A procura crescente das cheias de Natal nos hotéis, faz com que cada vez mais gente trabalhe na
hotelaria durante esta quadra.

 
Repetições: RTP 1 - Jornal da Tarde , 2019-12-25 13:32
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-12-26 07:48
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RTP Madeira

 	Duração: 00:03:50

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 84132261

 
25-12-2019 21:07

1 1 1

Navio Mein Schiff Herz

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cf957231-aa92-4cc4-b5b0-

216ba321186f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Já está na Madeira o navio Mein Schiff Herz que amanhã vai realizar no porto do Funchal a operação
de "Turn Around". Para cerca de 1.100 passageiros será o fim do cruzeiro.
Declarações de Fátima França, supervisora da Intercruises Madeira.

 
Repetições: RTP 3 - Telejornal Madeira , 2019-12-25 04:48
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2019-12-25 04:48
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