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A1 Algarve: Ano Novo reforça aumento da ocupação turística em dezembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/01/2020

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d17bef5

 
O ano de 2019 foi positivo, com o aeroporto de Faro a atingir nove milhões de passageiros, indica o
presidente do Turismo do Algarve
 
A ocupação hoteleira no Algarve subiu 2,5% em dezembro, comparativamente ao ano anterior, tendo
o Ano Novo contribuído para o bom desempenho turístico da região, disse esta terça-feira à Lusa fonte
de uma associação do sector.
 
Os dados, ainda provisórios, indicam uma subida da ocupação hoteleira para 34,8% e confirmam as
perspetivas de um "aumento progressivo da procura por parte dos turistas nacionais e espanhóis",
revelou Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA).
 
O dirigente defendeu que esta "não é propriamente uma recuperação na estação baixa", mas sim
"uma tendência", já que o crescimento do ano "foi de 0,5%", sublinhando que se o fim de ano tivesse
coincidido com um fim de semana "teria elevado mais as taxas de ocupação", já que o clima foi
favorável.
 
Posição semelhante manifestou à Lusa o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João
Fernandes, considerando que no Algarve "a tradição é passar o Ano Novo na rua, em contacto com os
familiares" e festejar assistindo aos fogos de artifício e concertos.
 
"Este ano, o bom tempo ajudou a que quem podia vir mais em cima da hora, pegando no carro e
trazendo a família, o fizesse, aproveitando as várias ofertas criadas por muitas da autarquias",
sublinhou aquele dirigente. João Fernandes destacou a diversidade da oferta deste ano, que
contemplou desde "os habituais" concertos e fogos de artifício na praia, como em Quarteira ou
Albufeira, a eventos da programação de inverno do programa 365, como o Novo Circo em Monchique.
 
O presidente do Turismo do Algarve realçou, igualmente, o aumento dos turistas nacionais, "pela
tradição dos portugueses rumarem ao Algarve para a passagem de ano", e dos espanhóis, o que
atribui às campanhas realizadas junto do mercado espanhol.
 
Em relação a todo o ano de 2019, João Fernandes fez um balanço positivo, destacando o recorde
alcançado pelo Aeroporto de Faro, que atingiu nove milhões de passageiros, "quase mais 300 mil
pessoas" que o ano passado. Admitindo que se tratou de um ano com "adversidades", devido à
falência de companhias aéreas e do operador Thomas Cook, assim como greves de motoristas de
matérias perigosas, o responsável considerou que a região soube "ajustar-se" e "sair por cima".
 
"É especialmente interessante o facto de não ter crescido apenas o volume da procura mas,
sobretudo, os proveitos, o que significa que a região está a crescer mais em valor do que em procura,
um caminho que temos de percorrer", reforçou.
 
O responsável pelo Turismo do Algarve sublinha que é importante trazer "mais valor para o território"
para que o residente tenha o retorno desse investimento que se faz ao receber "quem nos visita".
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Ocupação hoteleira no Algarve
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Ocupação hoteleira no Algarve subiu 2,5% em dezembro, comparativamente com o ano anterior. O
Ano Novo contribuiu para este bom desempenho turístico da região, uma subida da ocupação hoteleira
na zona do Algarve.
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Comissão Nacional de Proteção de Dados vetou 2 pedidos para a instalação de sistemas de
videovigilância com inteligência artificial
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O presidente da Câmara de Leiria reage com surpresa à argumentação usada pela Comissão Nacional
de Proteção de Dados para chumbar os pedidos para a instalação de sistemas de videovigilância com
inteligência artificial no município de Leiria e também em Portimão, no Algarve. A Comissão alega que
existe um elevado risco para a privacidade dos cidadãos. O autarca de Leiria defende que a
videovigilância evolui e a lei deve adaptar-se.
Declarações de Gonçalo Lopes, presidente CM Leiria e de Henrique Santos, presidente da Associação
Portuguesa de Proteção de Dados.
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Seca no Algarve
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Os autarcas estão preocupados. Já falam abertamente na necessidade de se construir mais uma ou
duas barragens. Inclusive estudar sem tabus a possibilidade de dessalinizar água do mar. Tudo isso
leva tempo e o problema requer cuidados imediatos como explica ao jornalista Mário Antunes o
presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, António Pina.
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Seca:Alqueva é uma das soluções "imediatas" para abastecer o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/01/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2b883ffe

 
Apesar das "fortes preocupações", a Algfuturo refere em comunicado que "felizmente há soluções,
para efeitos quase imediatos e no médio e longo prazos".
 
A consciencialização das populações face à seca severa que afeta a região, foi uma das conclusões de
um debate que aconteceu no último sábado na Biblioteca Municipal de Faro, promovido pela
Associação Algfuturo e a Universidade do Algarve onde esteve presente o autarca farense Rogério
Bacalhau, o Presidente da AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, António Pina, o Reitor da
Ualg, Paulo Águas, o Presidente da Algfuturo, José Vitorino, um representante da autarquia de Loulé,
entre outros convidados.
 
Foi também unânime que a água é um bem público a que todas as regiões e pessoas têm direito.
Sendo o Algarve um região que contribui para os cofres públicos, com cerca de 8.000 milhões de
euros em divisas do turismo e exportações de bens, foi referido que é um motivo forte para que que
os algarvios se sintam no direito de estar certos que "rapidamente e em força" os poderes públicos
passarão à ação.
 
Nesse sentido, foram apontadas soluções, salientando-se no médio e longo prazo: a barragem da
Foupana e pequenas e médias barragens (previstas no Plano Diretor de Abastecimento de Água ao
Sotavento, na década de 80, mas adiadas), a dessalinização, reutilização das águas residuais na
agricultura, ou campanhas de sensibilização numa perspetiva de sustentabilidade.
 
Para efeitos imediatos: medidas de que resultem na diminuição do consumo, recurso a captações
subterrâneas onde haja condições, redução de perdas na rede em baixa e a medida de maior impacto,
que é o recurso ao "transvase" transferência de água a partir do Alqueva (Pedrógão), que permitirá
reforçar todo o Sistema no Algarve, de Sotavento a Barlavento.
 
Foi salientada a importância do Turismo em todos os aspetos, o que obriga a que esteja
salvaguardado de qualquer turbulência como também a agricultura, pelo valor gerado e avançadas
tecnologias, reconhecidas pela União Europeia e pelos mercados. No conjunto, estão envolvidos
muitos milhares de milhões de euros, não havendo espaço para se correr qualquer tipo de risco,
segundo ficou assente no debate.
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■ Receitas do Turismo 
(em milhões de euros) 

Fonte: Instituto Nacional 
de Estatística. 

EXPO 98 
Foi a entrada de Portugal 
na era da modernidade, 
afirmou o ex-ministro 
da Economia Augusto 
Mateus, autor de 
um estudo sobre os 
impactos da última 
exposição mundial do 
século XX, que de entre 
outras valências, tirou 
da absoluta imundície 
cerca-de 5km da frente 
ribeirinha lisboeta. 
Dinamização da economia 
portuguesa, aumento 
da auto-estima dos 
portugueses, afirmação 
na Europa e requalificação 
da cidade de Lisboa foram 
resultados da Expo, disse. 
Com a requalificação da 
zona da Expo 98 brotaram 
noções de usufruto 
do espaço público, 
arquitectura urbana e 
design no mobiliário 
urbano que viriam a 
confainfnar o reáfõ 
da cidade e o país. 

EURO 2004 
O campeonato da Europa 
de futebol concentrou 
as melhores selecções 
nos estádios novos ou 
renovados do Algarve 
ao Minho e o turismo 
superou os 6 mil milhões 
de euros - o que tinha 
acontecido duas vezes 
desde 2000, mas em 
ambas sem consolidação 
no valor -, para nunca 
mais recuar desse 
montante. O contributo da 
actividade turística para o 
PIB inverteu dois anos de 
perdas consecutivas e até 
se fikaram nõvos máximos 
de receitas. 
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DE BRAÇOS ABERTOS 
Da Expo 98 à economia mundial "feita num 
oito" após a crise de 2007 nos EUA, o turismo 
em Portugal nunca parou de crescer. Tanto em 
número de turistas como em receitas geradas. 

s receitas do turismo já valem 8% do produto in-
terno bruto (PIB). Entre eventos como a exposição 
mundial Expo 98 e o Euro 2004 em futebol, factos 
estruturantes como a disseminação de companhias 
aéreas low-cost e razões fora do nosso controlo, 
como o terrorismo no Médio Oriente, o turismo 

português vale mais do triplo das receitas do início do século. 
A posição do país no topo das nações mais seguras tem sido 

certamente uma carta convite no continente. Pelo contrário, 
no Médio Oriente e na região do Norte de África, a instabilidade 
avolumou-se. Segundo o Índice Global da Paz, do Instituto para 
Economia e Paz, Portugal é o 13.Q país mais pacífico do mundo, 
posição cimeira entre os países do Mediterrâneo. Alemanha 
e Suíça estão atrás e a vizinha Espanha é 25.Q classificada no 
ranktng. A posição no índice de segurança da Statista relativo a 
2020 é ainda mais promissora: em todo o mundo, só a Islândia 
e Nova Zelândia superam Portugal. Acresce que no top 20 não 
há qualquer outro país mediterrânico. 

O avanço pronunciado nas receitas turísticas a partir de 
2007 pode explicar-se, por exemplo, à luz dos acordos de 
circulação com o Brasil, da crescente chegada de companhias 
aéreas low-coste do reforço de competências nacionais. Mas não 
só. De 2004 a 2006 houve consecutivos ataques na Península 
do Sinai, onde, na famosa estância turística egípcia de Sharm 
el-Sheikh, morreram 88 pessoas num só atentado. Na Tunísia, 
entre 2003 e 2006, sucederam-se atentados com dezenas de 
turistas europeus mortos. A "Primavera Árabe", espoletada pela 
auto-imolação de um cidadão tunisino, acabaria por ajudar a 
cimentar a posição portuguesa em crescente afirmação nos 
anos seguintes. 

Entre os anos mais brilhantes do turismo nacional desta-
cam-se 1998, com as receitas a escalar 21% - muito por conta da 
realização da Expo 98 — e 2017. Há dois anos, não só as receitas 
escalaram 21% para 15,6 mil milhões de euros (cerca de 8% do 
PIB), como se encerrou um ciclo de crescimentos de dois dígitos 
durante quatro anos consecutivos. Hoje, com a situação mais 
morna, há já vozes, como a do responsável do turismo no Algarve, 
que admitem um arrefecimento turístico. Porém, não será de 
estranhar que tenhamos terminado 2019 com mais um recorde 
anual. Segundo dados do Banco de Portugal, até Setembro o 
bolo das receitas do turismo contabilizavam 14,6 mil milhões de 
euros (8% superior ao valor registado no período homólogo). 
ALEXANDRE FRADE BATISTA 

1996 1991 1999 1999 2000 2001 2002 
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FUGA AOS 
ATENTADOS 
O ano 2007 foi o melhor 
de sempre até então para 
o turismo de Lisboa. Em 
2011, o presidente do 
grupo hoteleiro Porto 

Bay resumia a dinâmica 
que beneficiava o 
destino Portugal: "os 
mercados turísticos 
funcionam como vasos 
comunicantes na zona 
mediterrânica, quando 
uns entram em crise, 

os outros crescem". 

O CHOQUE DE 
WALL STREET 
Após dois anos de 
consolidação, o turismo 
nacional apanhou o 
choque do rebentamento 
da economia norte-
americana. Em 2009 
registou-se um recuo 

superior a 7% nas receitas 
turísticas. Lisboa sofria 
quedas na ordem dos 
20% - congressos e 
viagens empresariais, por 
exemplo -, mas Madrid e 
Barcelona perdiam mais 
de 30%, dizia então o 
director-geral do Turismo 
da capital, que apontava 
os brasileiros como 
contrapeso à quebra 
entre turistas italianos e 
britânicos. Mas logo em 
2010 regressaria a boa 
onda, imparável até hoje. 
O número de passageiros 
chegados aos aeroportos 
nacionais estava mais de 

50% acima dos 17 milhões 
que chegaram aquando 
da Expo 98, mas ainda 
assim eram metade dos 
56,3 milhões chegados 
em 2018. De 2010 a 2017, 
o crescimento do peso do 
turismo no PIB teve saltos 

anuais entre 7% e 18%. 

ONDA PERDE 
FORÇA 
O estrangulamento do 
aeroporto de Lisboa e 
perda de competitividade 
de zonas como Algarve e 

Madeira face a destinos 
mais acessíveis no 
Mediterrâneo foram duas 

das razões que fomos 
ouvindo para a redução 
do ritmo de crescimento 

das receitas. O presidente 
da Associação dos Hotéis 
e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve dizia 
em Maio ao "Expresso" 
que "todos os destinos 

do Mediterrâneo que 
foram afectados por 
turbulência estão em forte 

recuperação, sobretudo 
a Turquia, mas também o 
Egipto e a Tunísia". Apesar 

da travagem provocada 
pelo enfraquecimento  

da "Primavera Árabe", 

foram mais de 16,8 
mil milhões de euros a 
entrar no Orçamento 
do Estado, o que não só 
evitou males maiores 
na balança comercial 
(gastos de turistas 
internacionais contam 

como exportação), como 
representou nova subida 
face ao anémico PIB. 

• Receitas do Turismo 
(em % do PIB) 

Fonte, Instituto Nacional 
de Estatística. 

10% 

2004 2005 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2017 2018 
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7 de janeiro de 1964. 
Mau tempo 
sobre o Atlãntico: 
a Madeira está isolada! 
A farra do fim do ano deu lugar a uma terrível contrariedade: 
mais de 600 turistas não conseguiam deixar a ilha. 
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AFONSO DE MELO 
afonso.melogionline.pt 

A ressaca prolongou-se. E deu numa res-
saca ainda pior. Ventos poderosos come-
çaram a soprar sobre as ilhas de Zarco, 
uma tempestade assustadora fez tremer 
oAtlântico, a Madeira e Porto Santo fica-
ram isolados. O aeroporto de Santa Cata-
rina, em Santa Cruz, não passava de um 
aeródromo. Inaugurado precisamente 
nesse ano de 1964, só recebia aviões de 
pequena envergadura que, com as raja-
das que assolavam o arquipélago, se  

transformariam em aviõezinhos de papel. 
Mais de 600 turistas que tinham arri-

bado ao Funchal para assistirem aos 
habituais fogos-de-artifício ali ficaram, 
remetidos aos hotéis, impedidos de regres-
sar a casa. Um grupo de suecos barafus-
tou, como se a culpa da intempérie fos-
se possível de lançar sobre os ombros 
lusitanos. Eram 150, todos trabalhado-
res da mesma empresa. Ora, a empre-
sa não funcionava sem eles, pelo que os 
patrões desesperaram e decidiram agir. 
Mandaram para Porto Santo um avião, 
um Douglas DC 6-B, e o piloto afirmou 

01  Santa Catarina fora inaugurado 
nesse mesmo ano mas os aviões 
de pequeno porte não suportavam 
a força dos vendavais 

que iria, por sua conta, fazer o transpor-
te dos suecos aprisionados na Madeira. 
Os agentes turísticos escandinavos aplau-
diram alegremente a ideia temerária. 
Afinal, estavam a arcar com as despe-
sas de estadia dos frustrados turistas. 
Mas ainda havia limites para a falta de 
senso. De Lisboa veio a ordem expres-
sa de não autorizar a aventura. Os ris-
cos eram imensos. 

Os telégrafos e telefones funcionavam 
como podiam. E não podiam muito. Além 
de que, quando alguém procurava fazer 
uma ligação, encontrava geralmente as 
linhas entupidas. Os foliões da passagem 
do ano tinham trocado a boa pela má dis-
posição. Ora batatas, era demais! As horas 
iam correndo nos relógios da impaciência. 

Dois navios, o Uíge e o Humbert, sur-
giram como solução para alguns. Mas 

Um grupo de 150 
suecos, todos 

funcionários da mesma 
empresa, tornaram-se 
o sarilho mais irritante 

02 Procurava-se criar uma ponte 
entre o Funchal e Porto Santo 

03 A passagem de ano tornou-se 
um pesadelo de impaciência 

apenas 70, o que era manifestamente 
pouco, zarparam do Funchal em dire-
ção a Lisboa. 

Com a ligeira melhoria das condições 
atmosféricas, a TAP retomou os voos 
entre o Continente e Porto Santo. Mas 
Santa Catarina continuava inoperacio-
nal. O problema era agora o de tentar 
fazer uma ponte entre o Funchal e Por-
to Santo, mas os habituais barcos de car-
reira não podiam enfrentar a ferocida-
de do mar. Era preciso esperar, esperar 
ainda, para azar dos habitualmente fleu-
máticos suecos que, com o Douglas à dis-
tância de uns meros 70 quilómetros, 
começavam a amaldiçoar a ideia de um 
ano novo pleno de felicidade na ilha de 
todas as flores. 

Para que o cenário ganhasse contor-
nos de profunda ironia, nesse mesma 
tarde tinham chegado a Lisboa 80 norue-
gueses. A agência Nordisk Bustrafik 
devia andar distraída o suficiente para 
os trazer lá do norte da Europa com a 
promessa de uns dias de sol na Madei-
ra e Porto Santo. Tiveram de se conten-
tar com o Tejo e as colinas. O Atlânti-
co não estava na disposição de lhes dar 
mais do que isso. Desenvolvera exces-
sos de mau humor. Página 9
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Portugal é o melhor lugar do mundo para viver a reforma em 2020
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Segundo a listagem anual feita pela revista International Living. Além do nosso País, a lista de
destinos ideais para onde nos mudarmos depois de deixar de trabalhar fica completa com Panamá,
Costa Rica, México, Colômbia, Equador, Malásia, Espanha, França e Vietname, assim mesmo por esta
ordem
 
Quem nunca sonhou com a
reforma e com uma mudança de vida por essa altura da vida que atire
a primeira pedra. Com a esperança média de vida cada vez maior,
deixar de trabalhar é sinónimo de uma nova etapa. Para todos os que
têm a possibilidade de iniciar esta nova fase num país estrangeiro,
ou até mesmo numa road trip por várias nações, há 41
anos, anualmente, a revista International Living publica um ranking
com os países com as melhores condições de vida, de forma a
aproveitar e bem a idade da reforma.
 
Este ano, Portugal é o vencedor e uma fotografia panorâmica das Azenhas do Mar, em Sintra, ilustra o
artigo da Forbes, de Laura Begley Bloom. O top 10 fica completo com Panamá, Costa Rica, México,
Colômbia, Equador, Malásia, Espanha, França e Vietname, assim mesmo por esta ordem.
 
"Portugal é hoje o destino de maior valor na Europa Ocidental", diz Jennifer Stevens, editora executiva
da International Living. "Um lugar onde o dinheiro realmente rende, mas onde a qualidade de vida é
elevada, os cuidados de saúde são excelentes e de baixo custo, o ritmo é lento e agradável e a
população é deveras acolhedora."
 
Esta é uma lista de
dez destinos e em cada um a International Living reúne as
melhores ideias e os dados específicos dos países em categorias
como custo de vida, assistência médica, vistos e residência, entre
outras. Todos os anos, os editores apuram a sua metodologia. A
categoria Clima, por exemplo, agora favorece locais que oferecem uma
variedade de opções. "O sol pode brilhar o ano todo em lugares
com praia, mas nem toda a gente gosta de quente e húmido e,
portanto, este índice de 2020 favorece os lugares que, por exemplo,
podem oferecer praia e uma região mais fria das montanhas",
exemplifica Jennifer Stevens. Outra mudança está na categoria Custo
de Vida. "Tirámos totalmente o custo de uma moradia e criámos uma
nova categoria, que combina compra e aluguer de casa, facilitando a
comparação do custo de vida do dia-a-dia", acrescenta.
 
Na Forbes, Laura Begley Bloom escreve que Portugal é "um dos países mais amigáveis, mais fáceis e
mais seguros do mundo". A morar em Portugal há mais de sete anos, Tricia Pimental, correspondente
da International Living em Portugal, não se cansa de enumerar os benefícios de viver neste país,
"jardim à beira-mar plantado": estilo de vida acessível, que inclui cuidados de saúde profissionais de
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qualidade, clima temperado, alta classificação de segurança e excelente comida e vinho. Mas, para
Tricia Pimental o verdadeiro motivo é ainda mais efémero. "É a sensação geral de bem-estar que aqui
experimentamos. A beleza geográfica natural do país mistura-se com a arquitetura de várias épocas,
que remonta a vários séculos, para evocar um senso de permanência e tradição intemporal. Quando a
tudo isto se acrescenta a amabilidade e a gentileza do povo português, é uma combinação
vencedora."
 
As sugestões para Onde Ir passam por museus, trilhos para caminhadas, praias de surf, ruínas antigas
ou lugares para aperfeiçoar as tacadas de golfe. Na maioria das regiões de Portugal, o clima é
agradável o ano inteiro. Para quem quer um estilo de vida urbano, Lisboa (a cidade mais antiga da
Europa Ocidental) e Porto (a segunda maior área metropolitana); para um estilo de vida mais calmo,
no Alto Alentejo as colinas de Marvão (a vila mais alta de Portugal) e Castelo de Vide, com as suas
lojas, cafés, restaurantes e vistas impressionantes de montanha. São vários os britânicos, e não só, a
fixarem-se no Algarve há já vários anos, mas Coimbra, uma animada cidade universitária, poderá ser
também uma boa descoberta.
 
Sobre o custo de vida em Portugal, escreve a Forbes, que os reformados geralmente contabilizam por
cá as suas despesas como cerca de um terço do que seriam nos Estados Unidos. Em Lisboa, por
exemplo, um casal pode viver confortavelmente com cerca dois mil euros por mês. Nas cidades mais
pequenas e do interior do país, o orçamento de um casal poderá baixar para os EUR1 500 por mês.
Em Marvão, por exemplo, os reformados podem mudar-se para uma quinta num parque nacional por
cerca de EUR400 mensais. A cerca de 20 minutos de carro, em Castelo de Vide, encontram-se casas
que precisam de reforma por apenas dez mil euros.
 
E se os reformados portugueses quiserem fazer-se à estrada e planear
morar noutro país, eis o restante do top 10 da International
Living:
 
2.º Panamá
 
Clima quente e
tropical e baixa carga tributária - que mais se pode pedir de um
país com Miami, nos Estados Unidos, a cerca de três horas de avião?
A oferta cultural vibrante é também outro atrativo deste país.
 
3.º
Costa Rica
 
País da América
Central conta com atendimento médico acessível, uma dúzia de
microclimas, natureza abundante, moradores acolhedores, um processo
de residência direto. O clima de paz e estabilidade, incomum em
outros países da região, este ano, comemora 71 anos desde a
abolição do exército, tornando-o a maior democracia sem força
militar.
 
4.º México
 
A vida é simples no
México. Há cuidados de saúde de alta qualidade, praias
deslumbrantes, uma cena cultural vibrante e um baixo custo de vida.
 
5.º
Colômbia
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"A Colômbia é a
estrela em ascensão da América do Sul", diz Nancy Kiernan,
correspondente da International Living naquele país. "Nos últimos
anos, obteve uma classificação alta no índice, graças ao menor
custo de vida, paisagens deslumbrantes, assistência médica de
classe mundial, proximidade com os EUA e o caloroso e acolhedor povo
colombiano."
 
6.º Equador
 
Em Cuenca, Donna
Stiteler, correspondente local da publicação encontrou "um ninho
seguro". "O clima é de primavera, não há necessidade de carro
e alugar casa custam menos de 500 eurs num bom condomínio com vista
para o centro histórico".
 
7.º
Malásia
 
Destino popular para
expatriados desde o final da década de 1960, é conhecido pelas
praias idílicas, ilhas sedutoras e algumas das florestas tropicais
mais primitivas do Sudeste da Ásia. Os reformados podem ser
proprietários de bens imóveis, não há imposto sobre herança e a
Malásia não cobra imposto sobre rendimentos auferidos no exterior.
 
8.º Espanha
 
Vizinho de Portugal,
e segundo país europeu a integrar a lista, a Espanha tem os mais
altos padrões de vida, e por muito menos do que nos EUA, segundo os
critérios da International Living. O estilo de vida
descontraído e barato multiplica-se pelas diferentes regiões e
variedades de clima: quente e seco no sul e fresco e suave no norte.
Navarra, Cantábria, Astúrias, Galiza e o País Basco têm
florestas, montanhas, costa deslumbrante e comida de cair para o
lado.
 
9.º
França
 
"A França tem
todos os ingredientes que procuramos no International Living: boa
comida, bom vinho, alta costura, bom clima, paisagens intocadas,
cultura cintilante, cultura excelente, cuidados de saúde excelentes,
tradições e história coloridas e, como bónus, o glamour e
sofisticação de Paris - provavelmente a capital mais fascinante do
mundo ", diz Tuula Rampont, correspondente da International Living
na França.
 
10.º
Vietname
 
Cidades modernas,
lugares históricos antigos, praias desertas, algumas das pessoas
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mais acolhedoras do mundo e uma das economias mais fortes da Ásia. O
custo de vida excecionalmente baixo do Vietname é um grande
incentivo e a maioria das coisas custa menos da metade do que se
pagaria nos EUA.
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Ocupação turísitica em Lisboa registou uma subida, em Novembro
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No mês de Novembro a ocupação turística, em Lisboa, aumentou 1.89% em relação a 2018. Em
Novembro, a ocupação turística, de Lisboa, aumentou 1,89%, situando-se nos 78,43%, em relação ao
mesmo período de 2018. Segundo dados do Observatório do Turismo de Lisboa, foram as unidades de
três e cinco
 
Em Novembro, a ocupação turística, de Lisboa, aumentou 1,89%, situando-se nos 78,43%, em
relação ao mesmo período de 2018.
 
Segundo dados do Observatório do Turismo de Lisboa, foram as unidades de três e cinco estrelas que
registaram maior ocupação, ascendendo aos 84,22% e aos 71,22%, respectivamente.
No entanto os de quatro estrelas tiveram uma ligeira quebra, de 0,05%, situando-se a ocupação por
quarto nos 79,98%. Tanto o Average, como o RevPar revelaram-se positivos em Novembro, com o
preço médio por quarto vendido nos 108,29 euros e o preço médio por quarto disponível nos 84,93,
mais 4,0% e 6,6%, respectivamente.
 
Já à região de Lisboa, apresentou um crescimento na ocupação turística de 4,2% face a 2018.
 
De todas as unidades hoteleiras analisadas registaram subidas no número de quartos ocupados, tendo
sido as de cinco estrelas as que revelaram melhor desempenho, ascendendo a 68,45% de ocupação.
 
Relativamente aos preços médios, ambos os indicadores se revelam subida, quer comparativamente
com 2018, quer no acumular do ano.
 
O Average situou-se nos 102,10 euros, verificando-se um melhor desempenho nos hotéis de quatro
estrelas, que cresceram 5,1%, colocando o preço médio nos 86,03 euros.
 
O RevPar subiu para os 76,10 euros, com as unidades de cinco estrelas a aumentarem 18,4%,
passando de 98,54 euros, no ano anterior, para 116,62.
 
António Manuel Teixeira
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