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Segundo o Governo, tributação será aplicada em todas as zonas de contenção 

ALOJAMENTO LOCAL 

50% em todas as 
zonas de contenção 
A versão preliminar do Orçamento do Estado para 2020 aponta a um tributação 
a 50% de rendimento de alojamento local para todas as zonas de contenção 

REDAÇÃO 
redacao(i)destak.pt 

Atributação de uma parte 
dos rendimentos dos aloja-
mentos locais será aplica-
da em todas as zonas de 

contenção, absoluta ou relativa, pas-
sando dos anteriores 85% para 50%, 
esclareceu o secretário de Estado dos 
ASsuntos Fiscais, António Mendon-
ça Mendes. Quanto ao agravamento 
do coeficiente, "cuja receita adicional 
é consignada ao IBRU - Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana, 
é para todas as zonas de contenção 
absoluta e relativa", espeCificou on-
tem o governante, à margem de uma 
conferência sobre o Orçamento do 
Estado (OE 2020), no Porto. 

Uma versão preliminar do OE 
2020 refere que, no âmbito do. regi-
me simplificado, a determinação do 
rendimento tributável obtém-se 
através da aplicação do coeficiente 
de "0,5 aos rendimentos da explora-
ção de estabelecimentos de aloja-
mento local na modalidade de mo-
radia ou apartamento, localizados 
em área de contenção". 

O novo regulamento 
do Alojamento Local 
de Lisboa entrou em 
vigor no mês de 
novembro de 2019 

Tributação analisada em 2021 
O apuramento do primeiro ano da 
aplicação deste agravamento do coe-
ficiente, de 35% para 50%, só poderá 
ser feito em 2021, com a entrega da 
declaração do IRS, e faz com que a  

consignação para o IHRU seja feita 
de «forma faseada, com uma transfe-
rência de 7 milhões em 2020 e outros 
10 milhões em 2021. 

Recorde-se que em Lisboa, o regu-
lamento qué entrou em vigor em no-

  

vembro determinou como zonas de 
contenção absoluta o Bairro Alto/Ma-
dragoa; Castelo/Alfilma/Mouraria, 
Colina de Santana, Baixa e eixos da 
Liberdade/Avenida da Repúbli-
Ca/Avenida Almirante Reis. 
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Nos últimos tempos tem 
havido muita gente a colocar 
questões sobre o seguro de 
responsabilidade civil no 
alojamento local e, embora 

não seja uma questão fechada do ponto 
de vista jurídico, importa fazer um ponto 
de situação.

 O seguro de responsabilidade civil no 
alojamento local foi uma das inovações 
introduzidas ao Regime Jurídico do 
Alojamento Local (RJAL), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de 
janeiro, pela Lei n.º 62/2018, de 22 de 
agosto, mais propriamente no seu artigo 
13.º-a.

Logo após a publicação da Lei n.º 
62/2018, de 22 de agosto, tive ocasião 
de alertar para o facto de que a redação 
dada à aquele artigo, pelas muitas 
lacunas que tinha, dificilmente seria 
aplicável e exequível, na medida em 
que obrigava o titular da exploração de 
alojamento local a celebrar e manter 
válido um seguro multirrisco de 
responsabilidade civil que o proteja dos 
seus ativos e reclamações no âmbito da 
sua atividade turística, determinando a 
responsabilidade do titular da exploração 
do estabelecimento, e que cobrisse 
ainda os riscos de incêndio e danos 
patrimoniais e não patrimoniais causados 
a hóspedes e a terceiros, decorrentes da 
atividade da prestação de serviços de 
alojamento.

 Este era um regime de 
responsabilidade difusa e 
demasiadamente generalista que não 
definia claramente o seu âmbito de 
aplicação, o valor dos capitais mínimos 
seguros, o seu limite temporal,  a 
possibilidade de exercício do direito de 
regresso, as exclusões de responsabilidade 
admissíveis ou o estabelecimento de 
franquias não oponíveis ao terceiro 
lesado ou aos seus herdeiros, para além 
de que obrigava a uma duplicação de 
seguros de responsabilidade contra riscos 
de incêndio, que já era obrigatório para 
os imóveis submetidos ao regime da 
propriedade horizontal. 

Os receios que então tornei públicos, 
nomeadamente nas redes sociais, vieram 
a confirmar-se e as empresas de seguros 
recusaram-se a lançar no mercado um 
seguro para o alojamento local nos 
termos previstos naquele diploma.

 Reconhecendo o erro cometido, veio 
o legislador, no caso a Assembleia da 
República, alterar a redação do artigo 
13.º-A, no artigo 347.º da Lei n.º 
71/2018, de 31 de dezembro, diploma 
que aprovou o Orçamento de Estado 
para 2019.

 O artigo 13.º-A na sua nova redação, 
veio estabelecer que o titular da 
exploração de alojamento local deve 
celebrar, e manter válido um seguro de 
responsabilidade civil extracontratual 
que garanta os danos patrimoniais e 
não patrimoniais causados a hóspedes 
e a terceiros, decorrentes do exercício 
da atividade de prestação de serviços de 
alojamento.

O capital mínimo do contrato de 

seguro previsto no número anterior é de 
75 000J por sinistro.

As demais condições de seguro de 
responsabilidade civil são determinadas 
em portaria dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e 
habitação.

Tratando-se de estabelecimento de 
alojamento local cuja unidade esteja 
integrada em edifício em regime de 
propriedade horizontal, o titular da 

exploração fica ainda obrigado a celebrar 
ou a fazer prova da existência de seguro 
válido que garanta os danos patrimoniais 
diretamente causados por incêndio na ou 
com origem na unidade de alojamento.

Chegado a este ponto, importa 

referir que a falta de seguro válido é 
fundamento de cancelamento do registo 
no RNAL (Registo Nacional de AL).

Sem prejuízo dessa obrigação legal, 
importa, no entanto, lembrar que, de 
acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 
5.º da lei n.º 62/2018, de 22 de agosto, 
os estabelecimentos de alojamento 
local registados no RNAL antes de 22 
de outubro de 201, têm dois anos a 
contar daquela data para cumprirem 
a obrigação prevista no artigo 13.º-A, 
que estabelece a obrigação de realizar o 
seguro que cubra os riscos da atividade 
de alojamento local.

Isso não significa, no entanto, que 
esses estabelecimentos não devam 
celebrar este seguro, porque devem-
no fazer, na medida em que, caso 
aconteçam acidentes com os hóspedes, 
ou se verifiquem quaisquer outras 

situações que gerem responsabilidade 
para os titulares de estabelecimentos 
de alojamento local, e o seguro não 
tenha sido celebrado, os titulares do AL 
respondem pessoalmente pelos danos 
e indeminizações que forem da sua 
responsabilidade.

 Acontece, porém, que a referida 
portaria ainda não foi publicada em 
Diário da República* e, enquanto isso 
não acontecer, os termos em que esse 

seguro deverá ser celebrado não são 
formalmente conhecidos.

 Não obstante, muitas companhias de 
seguros, e até as associações empresariais 
do setor com a AHRESP e a ALEPO, 
apressaram-se a lançar no mercado 

seguros para o alojamento local, para 
marcar terreno e antecipar-se aos 
concorrentes.

 E isto aconteceu porque quer as 
associações do setor quer as associações 
representativas das empresas seguradoras 
têm já uma ideia muito aproximada das 
regras que constarão da referida portaria.

 Dito isto, enquanto a portaria não 
for publicada não é possível afirmar 
de forma perentória que as condições 
particulares desse seguro serão aquelas 
que constam da portaria e, por isso, 
muitos dos seguros já existentes no 
mercado fazem referência a esse facto, 
ou seja, que as condições particulares do 
seguro poderão vir a ter de ser alteradas 
caso a portaria preveja alguma situação 
que não se encontra prevista nesses 
seguros.

 Os titulares do AL estão, por isso, 

num dilema e perguntam-nos o que 
devem fazer.

 A resposta a esta pergunta não é fácil, 
na medida em que, apesar de o artigo 
6.º do RJAL não previr expressamente 
que o pedido de comunicação prévia 
com prazo deve ser instruído, entre 
outros elementos, com a prova de que o 
contrato de seguro de responsabilidade 
civil foi celebrado, a alínea c) do n.º 
1 do artigo 9.º e o novo n.º 6 do 
artigo 13.º-A estabelecem que a falta 
de seguro válido é fundamento para o 
cancelamento do registo, e, por isso, 
muitas câmaras municipais exigem a 
prova de que o seguro existe logo no 
pedido de comunicação prévia com 
prazo, para efeitos de registo no RNAL 
(embora legalmente não o possam fazer). 
E fazem-no porque imediatamente 
após o registo ter sido feito, em sede de 
fiscalização ou até de vistoria, o facto de 
o seguro não existir é motivo bastante, 
como já foi antes referido, para o 
cancelamento do registo.

 Assim sendo, o conselho que vos 
posso dar, e este conselho aplica-se 
a todos os titulares de AL, quer aos 
que vão iniciar agora a atividade, mas 
também para aqueles que já estavam 
registados antes de 22 de outubro de 
2018, é que façam desde já o seguro, 
mas procurem-se informar quando a 
portaria for publicada, se o seguro que 
têm cumpre ou não as normas exigidas 
pela portaria, e se necessita ou não de ser 
revisto o respetivo contrato.

 Num mundo ideal, as companhias de 
seguro deviam prever, nos seus contratos, 
a possibilidade de que caso tal não 
aconteça, o segurado possa rescindir o 
contrato sem custos ou penalizações, 
mas, no mundo real, o mais provável é 
que eles apenas vos permitam atualizar 
os termos de seguro, sem a possibilidade 
de optar por outra companhia. Para 
terminar, deixo-vos três notas: 

 A primeira é de que, nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 13.º-A 
do RJAL, “o titular da exploração 
de alojamento local é solidariamente 
responsável com os hóspedes 
relativamente aos danos provocados por 
estes no edifício em que se encontra 
instalada a unidade”.

 A segunda é que muitos dos seguros 
para AL existentes no mercado não 
cobrem este risco e, por isso, recomendo 
que, quando escolherem o vosso seguro 
tenham este facto em consideração.

A terceira e última é que tenham 
presente que os titulares de AL situados 
em prédios submetidos ao regime 
da propriedade horizontal deverão 
verificar se já têm ou não seguro de 
responsabilidade contra riscos de 
incêndio, porque, se o tiverem, não 
precisam de ter esse seguro associado ao 
seguro de responsabilidade civil do AL, 
mas, se isso não acontecer, terão de o 
fazer. Espero que este artigo vos tenha 
sido útil e vos tenha ajudado a esclarecer 
o assunto.

*Nota: O projeto de portaria já é do 
conhecimento das empresas seguradoras, 
pelo que os seguros atualmente obedecem 
àquilo que vai ser obrigatório quando esta for 
publicada.

Opinião jurídica

O Seguro de Responsabilidade Civil do Alojamento Local 

MIGUEL TORRES MARQUES
Advogado

O conselho que vos posso dar é que façam desde já o seguro, 
mas procurem informar-se, quando a portaria for publicada, 

se o seguro que têm cumpre ou não as normas exigidas, 
e se necessita ou não de ser revisto o respetivo contrato
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ASPETOS MAIS IMPORTANTES NA SUA SUBSCRIÇÃO

Clientes procuram seguros 
Multirriscos Habitação 

que os protegem de diferentes eventos
Págs. II a IV

Este suplemento faz parte integrante da 
Vida Económica nº 1815, de 10 de janeiro 2020,

e não pode ser vendido separadamente

Opinião                                        Pág. III

Seguro Multirriscos Habitação

Opinião Jurídica                         Pág. IV

O Seguro de Responsabilidade 
Civil do Alojamento Local

Opinião MDS                                Pág. V

Cuidados com o Seguro 
Multirriscos Habitação

Notícias                                   Pág. V

• Grupo Ageas Portugal reforça 
investimento imobiliário em Lisboa
• COFACE e VICTORIA Seguros 
avançam com parcerias 
estratégicas 
Opinião                                   Pág. VI

Será o Pai Natal mediador ou 
corretor de seguros?

Associado do mês                                              Pág. VII
Pedro Custódio
“O ano 2019 foi cheio de desafi os, mas foi possível terminar o 
ano de forma muito positiva e com boas perspetivas”
Notícias                                   Pág. VII

Livro de reclamações eletrónico na mediação de seguros

Consultório Jurídico                       Pág. VIII

Fim da dispensa de emissão de faturas para os mediadores de 
seguros e o momento fi scalmente relevante para a faturação?
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A4 Quarteira prepara exposição sobre os seus 6 mil anos de História
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=db00e7a2

 
Na passada terça-feira, 14 de janeiro, a Câmara Municipal de Loulé, a Direção Geral de Património
Cultural e a Direção Regional de Cultura do Algarve celebraram protocolos tendo em vista a
preparação de uma exposição dedicada à História de Quarteira, já com 6 mil anos, anunciou o
município de Loulé.
 
"Com os pés na terra e as mãos no mar - 6 mil anos de História de Quarteira", irá inaugurar a 13 de
maio de 2021, num espaço da cidade.
 
Em nota de Imprensa, a Câmara acentua que durante este ano e meio será realizado um importante
trabalho ao nível da inventariação e estudo de bens culturais para integrar a exposição, serão
realizadas sessões com a população para que seja uma exposição que se constrói colaborativamente e
será realizada a curadoria da exposição por Rui Parreira, envolvendo dezenas de investigadores.
 
Quarteira, um território que conta com assinaláveis vestígios do período romano, que foi durante
séculos uma vila piscatória até à explosão do turismo algarvio, é hoje um dos mais procurados
destinos para quem visita a região.
 
Esta iniciativa enquadra-se na estratégia do Município de Loulé para a área cultural e segue a mesma
filosofia da Exposição "LOULÉ - Territórios, Memórias e Identidades" que, entre 2017 e 2019, esteve
patente ao público no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, dando a conhecer o período entre os
mais antigos vestígios da ocupação humana no atual Concelho de Loulé até 1384, data das mais
antigas Atas de Vereação conhecidas em Portugal.
 
Após a assinatura dos protocolos, será realizada uma visita às novas Reservas Museológicas do Museu
Municipal de Loulé.
 
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/jprudencio/
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New Year boosts Algarve tourism
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New Year boosts Algarve tourism
 
By Kim Schiffmann,
 
in Algarve ·
 
10-01-2020 01:00:00 · 0 Comments
 
Hotel occupancy in the Algarve rose 2.5 percent in December compared to the previous year, with the
New Year contributing to the region's good tourism performance.
 
The figures, still provisional, indicate a rise in hotel occupancy to 34.8 percent and confirm the
prospects for a "progressive increase in demand from national and Spanish tourists," said Elidérico
Viegas, president of the Association of Hotels and Tourism Resorts of the Algarve (AHETA).
 
He argued that this "is not exactly a recovery in the low season", but "a trend", as the year's growth
"was 0.5 percent", emphasising that if the end of the year had coincided with a weekend, it "would
have raised occupancy rates higher" as the weather was favourable.
 
A similar position was expressed to Lusa by the president of the Algarve Tourism Region (RTA), João
Fernandes, considering that in the Algarve "the tradition is to spend the New Year out on the streets
with family members" and to celebrate the New Year with watching the fireworks and concerts.
 
"This year, the good weather helped those who could arrive more quickly, getting in the car and
bringing the family, to do so, taking advantage of the various offers created by many of the
municipalities," said that leader.
 
João Fernandes highlighted the diversity of this year's offer, ranging from "the usual" concerts and
fireworks on the beach, such as in Quarteira or Albufeira, to events that make up part of the 365
winter programme, such as the Novo Circo in Monchique.
 
The president of Turismo do Algarve also emphasised the increase in national tourists, "by the
tradition of the Portuguese heading to the Algarve for the New Year", and the Spanish, which he
attributes to the campaigns carried out in the Spanish market.
 
In relation to the whole of 2019, João Fernandes considered the year to be a positive one, highlighting
the record number of passengers at Faro Airport, which reached nine million "almost 300,000 more
people" than last year.
 
Admitting that it was a year of "adversity" due to the bankruptcy of airlines and operator Thomas
Cook, as well as strikes by drivers of hazardous materials, the official considered that the region was
able to "adjust" and "get over it".
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"It is especially interesting that not only has the volume of demand grown but, above all, income,
which means that the region is growing more in value than in demand, a path that we have to follow,"
he said.
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Hotel boom continues in Portugal
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Meio: Portugal News Online (The)
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Hotel boom continues in Portugal
 
By TPN/Lusa,
 
in Business ·
 
10-01-2020 01:00:00 · 0 Comments
 
In 2019 a total of 60 new hotels opened in Portugal and a further 180 are expected to open between
now and 2023, property consultancy firm Cushman & Wakefield (C&W) estimated.
 
In a presentation to journalists on the outlook for the property market in Portugal, C&W said that last
year 60 new hotels opened with a total of 3,700 guest rooms: 17 percent more than in 2018.
 
Of all new guest rooms in 2019, just over half (52 percent) were in five-star hotels, namely the Savoy
Palace (in Funchal, Madeira), the Pestana Blue Alvor (in Portimão, Algarve) and the Verde Mar & Spa
(Ribeira Grande, Azores).
 
Over the next three years, 180 new projects are planned, totalling 15,000 new rooms.
 
Among the hotels already in the pipeline are Eurostars Aliados (in Porto), Enotel Madeira Palácio (in
Funchal) and Moxy Lisbon Oriente (in Lisbon).
 
According to the consultancy firm, business in the hotel sector was stable in 2019, with the number of
overnight stays between January and October up 0.2 percent on the same nine-month period in 2018
and the number of guests up 1.9 percent.
 
C&W, a US-based company, does not disclose the results of its own operations in Portugal. In the third
quarter of 2019, it had global revenues of around EUR1.9 billion.
 
In Portugal, it was involved in some of the most important transactions in the property market in
2019, including the sale of office buildings in Lisbon, of property owned by Novo Banco - the successor
organisation to collapsed bank Banco Espírito Santo - and the marketing of retail spaces such as
Montijo Retail Park in Setúbal district.
 
It was also involved in deals resulting in the rental to Uber of a 5,000-square-metre warehouse in
Águeda (in Aveiro district) and to DHL of a warehouse in Loulé. It also secured new contracts for the
management of properties such as Montijo Retail Park, Torre Oriente in the Torres Colombo (in Lisbon)
and two Exe hotels (of Spain's Hotusa group) as well as overseeing and coordinating the construction
of the Lisbon Portugal Temple of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons).
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AHRESP explica fiscalidade do alojamento local e Lei Laboral no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/01/2020

Meio: Construir.pt Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8a242763

 
A AHRESP promove 2 workshops no Algarve. Albufeira recebe o encontro sobre a fiscalidade do
alojamento local e Portimão debate a nova legislação laboral
 
É já amanhã, dia 10, que se realiza em Albufeira o workshop dedicado à Fiscalidade do Alojamento
Turístico. O encontro é promovido pela representação da AHRESP - Associação de Hotelaria,
Restauração e Similares de Portugal no Algarve. O objectivo é a dar a conhecer as obrigações perante
a Autoridade Tributária no que concerne ao Alojamento Local, designadamente o regime de tributação
do alojamento local em sede de IRS e de IRC, o regime de IVA, os rendimentos das categorias B e
opção pela aplicação das regras da categoria F, as obrigações declarativas, sem esquecer o IMI, IMT e
o AIME no alojamento local. Este workshop integra-se no ciclo de formações desenvolvido pela
AHRESP em parceria com a Confederação do Turismo de Portugal (CTP). A entrada é gratuita mas a
inscrição no site da AHRESP é obrigatória.
 
Um segundo seminário sobre "O impacto das novas alterações à Lei Laboral", está previsto para
Portimão. O encontro, realizado em parceria com a Associação de Jovens Jurislaboristas e com a CTP,
decorre no próximo dia 16 e abordará as novas alterações ao Código do Trabalho, assim como os
Contratos Colectivos de Trabalho da AHRESP.
 
Ambos os encontros visam promover a qualificação dos profissionais do sector. "Estas acções vão
colmatar uma enorme lacuna que é o desconhecimento de alguns proprietários do sector do
alojamento em relação às obrigações fiscais e às novas regras na Lei Laboral", considera Cristóvão
Lopes, presidente da Delegação do Algarve da AHRESP.
 
Construir
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Locais ideais para recuperar dos excessos da passagem de ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/01/2020

Meio: Viagens & Resorts Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=51742724

 
Locais ideais para recuperar dos excessos da passagem de ano
 
Entre em 2020 com o pé direito e aproveite para recuperar energias junto da natureza ou do mar.
 
Por Viagens e Resorts
 
Jan 9, 2020
 
Para ajudar a ganhar energia para 2020, a momondo, sugere cinco destinos para recuperar dos
excessos da época festiva.
 
Douro
 
O vale do Douro encanta qualquer pessoa com o seu panorama de cortar a respiração. Pode ser
também chamado de vale encantado, tal a beleza e o fascínio que as suas paisagens oferecem. A
natureza, aliada à vasta oferta de spas e termas, permite-lhe ocupar os seus dias a descansar e
relaxar para recuperar energias. Aqui, pode encontrar desde hotéis luxuosos até habitações de
turismo rural. Parta à descoberta e deixe-se contagiar pela magia do Douro.
 
Gerês
 
Ainda na zona Norte de Portugal, sugerimos o Gerês. Ideal para quem procura termas, natureza e ar
puro, é um mundo à parte em que a atividade humana se integra de forma harmoniosa na natureza.
Descubra as cascatas, miradouros, ribeiras e rios no Parque Nacional Peneda-Gerês, deixe-se inspirar
pelo canto dos pássaros e relaxe.
 
Nazaré
 
Para quem gosta de praia, a sugestão passa pela Nazaré. Com clima ameno e uma beleza natural
própria, é ideal para passar alguns dias a recuperar energias. O longo areal em forma de meia-lua é
perfeito para uma bela caminhada para respirar a maresia e se deixar contagiar pelo sol de inverno.
Aconselhamos que se sente no paredão e beba um sumo ou um chocolate quente, enquanto
descontrai a apreciar o mar do norte. Esta é uma altura calma para visitar a Nazaré, onde irá
encontrar apenas residentes e surfistas à procura da melhor onda gigante.
 
Monsaraz
 
Descendo até ao Alentejo, a momondo sugere-lhe passar uns dias em Monsaraz, uma vila calma,
envolta por muralhas medievais e com vista para a Barragem de Alqueva: uma imagem
absolutamente inacreditável! Procure ficar numa casa típica e acolhedora e passe um dia a explorar a
zona e a sentir a frescura que a natureza lhe transmite. Um conselho: à noite, acenda a lareira, tape-
se com uma manta e sente-se a beber um chocolate quente. Aproveite o silêncio e a tranquilidade
desta vila.
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Alvor
 
Já no sul de Portugal, encontra-se uma das melhores aldeias resort do Algarve. Alvor é o destino ideal
para quem procura umas férias relaxadas, longe da confusão. Embora não seja a melhor altura para
passar um dia nas praias maravilhosas de Alvor, o tempo do Algarve é bastante convidativo para
passeios à beira-mar ou junto à ria, para aproveitar o fabuloso sol de inverno. Esta é também um
destino calmo, tranquilo e sem confusão noturna, ideal para recuperar energias. Se gosta de comer,
recomendamos o peixe, sempre fresco.
 
Ler Mais
 
Partilhar
 
FacebookTwitterReddItWhatsAppPinterestLinkedinO email
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VidaMar Resort Hotel Algarve tem novo Ginásio para começar 2020 em topo de forma
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7316c744

 
Em 2020 alcance a tão desejada forma física no novo Ginásio do OSMOS Wellness Center.
 
O luxuoso spa do VidaMar Resort Hotel Algarve tem um novo ginásio, equipado com os mais
sofisticados equipamentos, serviços exclusivos, aulas de grupo e sessões de treino personalizadas com
Personal Trainers. Um espaço único, aberto a hóspedes e não hóspedes, que transforma o 'sacrifício'
do exercício físico em momentos de prazer e bem-estar.
 
O VidaMar Resort Hotel Algarve oferece-lhe a melhor maneira de entrar em 2020 em topo de forma
física e começar já a trabalhar para o 'corpo de verão', com mente e físico em pleno bem-estar: o
OSMOS Wellness Center tem um ginásio totalmente renovado, com os mais recentes equipamentos.
As boas notícias não acabam aqui: o ginásio está aberto a hóspedes e não hóspedes e até há sessões
com PT para miúdos e graúdos!
 
O Passe dia Fitness pode ser adquirido por 10 euros (20 para não hóspedes), estando disponível
noutras modalidades (3 dias - 25 euros, 5 dias - 45 euros, 7 dias - 60 euros, 10 dias- 80 euros) e com
hipótese de ter um dia completo de treino e relaxamento no Circuito de Spa (20 euros com touca
incluída/40 euros para não hóspedes). As sessões de PT começam nos 35 euros (1 sessão de 50
minutos) e incluem uma avaliação física (3 sessões - 90 euros, 5 sessões - 130 euros). Há também
sessões com Personal Trainer para crianças dos 8 aos 15 anos (1 sessão - 20 euros, 3 sessões - 55
euros) e para sessões a dois (a partir de 50 euros).
 
Há ainda passes especiais de acesso ao ginásio (Bronze), à Piscina Interior e Aulas de Grupo (Prata) e
Circuito de Spa (Ouro), com uma validade mensal, semestral ou anual, a partir de 60 euros. Estes
'preciosos' passes trazem ainda ofertas: avaliações físicas, sessões de PT e tratamentos de
esfoliação/hidratação.
 
Para trabalhar o físico de forma diversificada, tem ainda disponíveis várias aulas de grupo (7,5
euros/dia ou a partir de 25 euros o passe mensal) de GAP, CORE Training e Treino Funcional, bem
como treinos de grupo de Hidroginástica, Pilates e TRX.
 
Sem desculpas para não cumprir as resoluções de Ano Novo, pode ainda desfrutar da mais pura
sensação de relaxamento, revitalização e rejuvenescimento dos vários rituais, massagens, banhos
disponíveis, num total de mais de 40 experiências únicas de equilíbrio, bem-estar e saúde que o
OSMOS Wellness Center oferece, nos seus mais de 2 mil metros quadrados. Massagens, tratamentos,
rituais de spa individuais e a dois e até o serviço SPA Kids, tudo com o selo de qualidade reconhecida
do OSMOS/VidaMar Resort Hotel Algarve.
 
A garantia de que cumprir os seus objetivos de corpo e mente sãos e de bem-estar máximo nunca foi
tão fácil (e nunca soube tão bem).
 
ADBDC
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Festa das Chouriças em Querença homenageia S. Luís
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2020

Meio: CNC - Centro Nacional de Cultura Online - E-Cultura Online

URL: https://www.e-cultura.sapo.pt/evento/16920

 
A 19 de janeiro, Querença volta a ser palco da já tradicional Festa das Chouriças em honra de S. Luís,
naquele que é um dos principais eventos gastronómicos do interior algarvio
 
A Festa terá início no sábado, dia 18, pelas 21h00, com uma grandiosa Noite de Fados, que decorrerá
na Casa do Povo de Querença. Participam neste momento musical os fadistas Melissa Simplício, Luís
Manhita e Filipa Nobre, acompanhados na guitarra portuguesa por Valentim Filipe e na viola por Tiago
Valentim.
 
No domingo, dia 19, a partir das 11h00 e durante a tarde, o visitante poderá degustar a chouriça
assada nos vários estabelecimentos de Querença.
 
No Largo da Igreja, pelas 15h00, a animação estará a cargo do Grupo Coral e Instrumental Costa
Azul.
 
Pelas 16h00, terá início o habitual e sempre animado leilão de chouriças, no qual o público em geral
poderá participar e adquirir a rainha da festa, a chouriça.
 
A celebração religiosa terá início às 17h00, com uma eucaristia na Ermida do Pé da Cruz, presidida
pelo Padre Carlos Matos, à qual se seguirá a procissão solene com a imagem de S. Luís até à Igreja de
Nossa Senhora da Assunção.
 
Haverá, das 10h00 às 18h00, um Mercadinho com exposição e venda de artesanato e produtos locais,
representativos da região algarvia.
 
A partir das 19h00, as atenções viram-se para o baile no Salão de Festas da Casa do Povo de
Querença, animado pelo acordeonista Silvino Campos. Durante o evento haverá animação para as
crianças a cargo da Palhaça Pirolita, e animação de rua com a Casa da Cultura de Loulé.
 
Numa iniciativa promovida pela Comissão de Festas da Paróquia, com o apoio da União de Freguesias
de Querença, Tôr e Benafim, da Câmara Municipal de Loulé e da Casa do Povo de Querença, a Festa
das Chouriças é um dos mais emblemáticos eventos desta zona serrana do Algarve e constitui um dos
principais cartazes turísticos do concelho de Loulé e da região nesta altura do ano, aliando a
gastronomia a uma forte componente religiosa, em que as tradições do Algarve rural estão bem
presentes.
 
As raízes desta festividade remontam a uma época em que, no interior algarvio, as famílias tinham o
hábito de criar o seu porco para sustento ao longo do ano. Era igualmente tradição pedir a S. Luís,
patrono dos animais, que conservasse em boas condições o porco, para garantir a alimentação do
agregado familiar. Em forma de gratidão, as famílias ofereciam ao Santo Protetor as melhores
chouriças caseiras.
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Portugal é o melhor destino para os reformados em 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2020

Meio: Vida Imobiliária Online Autores: Ana Maria Tavares

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=461c4a3f

 
A International Living elegeu Portugal como o melhor destino do mundo para os reformados viverem
em 2020.
 
O Global Retirement Index escolhe anualmente um conjunto de países que oferecem as melhores
condições de vida para os reformados gozarem a sua reforma. O estudo analisou este ano 24 países
em 10 categorias diferentes, incluindo benefícios fiscais, clima, cuidados de saúde ou custo de vida, e
Portugal lidera nas áreas da saúde, clima e alojamento, com boas classificações no que diz respeito ao
entretenimento, socialização e desenvolvimento. A publicação lembra também que Portugal ocupa o
3º lugar no Global Peace Index.
 
Tricia Pimental, correspondente em Portugal da Internacional Living, comenta que  segurança,
cuidados de saúde acessíveis, uma vida relaxante, uma rica história e cultura, gastronomia apetitosa e
diversidade geográfica - vai encontrar todos estes elementos em Portugal e por cerca de um terço do
seu orçamento   , cita o Publituris.  Sobre os elevados preços do alojamento nas zonas mais nobres de
Lisboa ou do Algarve, a responsável lembra que há ainda boas oportunidades a cerca de 20 minutos
destas zonas, nomeadamente para quem quer adquirir terrenos.
 
Depois de Portugal, seguem-se o Panamá, a Costa Rica, o México, Colombia, Equador, Malásia,
Espanha, França e o Vietname, que encerra o top 10.
 
Ana Tavares
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Mês de janeiro no Algarve com vasta oferta cultural
 

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

Meio: Correio da Manhã Online Autores: Paulo Fonte

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3010afc6

 
4.ª edição do 365 Algarve decorre até maio. São mais de 400 iniciativas em toda a região. Há música,
teatro e atividades ligadas ao património.
 
Melhorar a experiência turística e a atratividade do destino mais a sul do País através de uma oferta
regular de uma programação cultural de qualidade e geograficamente abrangente são objetivos do
programa cultural 365 Algarve, que para o primeiro mês do novo ano pretende dar a escutar peças de
piano raramente tocadas ou divulgar o trabalho dos artistas em residência no LAC - Laboratório de
Atividades Criativas. Mas não só.
 
Já no domingo, dia 5, em Silves, o Canto pela Algarviana alia música coral de diversas origens com
passeios em troços específicos da Via Algarviana, por diferentes municípios. É um projeto que associa
o património musical e cultural ao património natural, valorizando tradições e a riqueza da
biodiversidade do interior algarvio. Tudo abrilhantado pela possibilidade de se deliciar com a
gastronomia local. A caminhada tem início às 9h30 pelo Percurso Pedestre de S. Bartolomeu de
Messines. O ponto de encontro é a escola primária de São Bartolomeu de Messines. O concerto tem
lugar às 15h00 no Cineteatro João de Deus, S. Bartolomeu de Messines, Silves.
 
Criação artística
Nos dias 17 e 18, o LAC Open Days dá a conhecer, em Lagos, a dinâmica desta associação cultural,
incluindo as atividades desenvolvidas pelos artistas em residência permanente. A programação integra
exposições, concertos, apresentações, performances, workshops e aulas abertas, sendo o público
convidado a visitar o atelier de trabalho de cada artista.
Formado em 1995 por pessoas com atividade em diversos setores da cultura, o LAC - Laboratório de
Atividades Criativas tem como objetivo dinamizar e promover a criação artística na região.
 
O Festival Internacional de Piano do Algarve regressa no dia 18. Nesta 4.ª edição do 365 Algarve tem
por tema 'Ilustres Desconhecidos'. No TEMPO - Teatro Municipal de Portimão vai ser possível escutar o
Concerto para Piano e Orquestra de Joly Braga Santos. A obra vai ser executada pelo solista Goran
Philip, na primeira parte do concerto. Na segunda parte, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida
pelo maestro Pedro Amaral, interpretará a Quarta Sinfonia, de Brahms.
 
No dia 25, ainda em Portimão, é altura para escutar a interpretação do Concerto n.º 2 para piano e
orquestra de Saint-Säens pelo pianista António Rosado, acompanhado pela Orquestra Académica
Metropolitana de Lisboa, sob a direção de Jean-Marc Burfin.
 
Recuando uma semana, no fim de semana de 18 e 19, em Aljezur há teatro para toda a família com 'A
Grande Viagem do Pequeno Mi', uma criação de Madalena Victorino a partir da obra de Sandro William
Junqueira. Mi é uma abreviatura de micromovimento. Ou seja, aquilo que sustenta todo o espetáculo,
conforme informa a sinopse.
 
...
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Paulo Fonte(paulofonte@cmjornal.pt)
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Taxa de ocupação hoteleira subiu 2,8% em dezembro no Algarve
 

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

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=38049cff

 
A taxa de ocupação global média/quarto na hotelaria algarvia em dezembro de 2019 foi de 34,4%,
2,8% acima do valor registado em 2018, revelou a Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA).
 
"A taxa de ocupação em Dezembro foi influenciada pelo aumento da procura durante o fim de ano",
salienta a associação.
 
O mercado alemão foi o que apresentou a maior descida, com -15,3%, em contraste com as subidas
dos mercados espanhol (+23,4%) e holandês (+18,7%).
 
A taxa de ocupação quarto acumulada mantém-se ao mesmo nível da verificada no período homólogo
de 2018 (+0,4%).
 
O volume de vendas apresentou uma subida face ao mesmo mês do ano anterior de 5,0% e regista
um aumento acumulado de +3,1% desde o início do ano.
 
EP - diariOnline
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APA vai investir 1,35 milhões para proteger o litoral algarvio
 

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

Meio: Jornal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=43cba562

 
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) anunciou hoje o investimento de 1,35 milhões para duas
intervenções no litoral algarvio. No total vão ser investidos cerca de 27 milhões de euros em 11
intervenções nas cinco regiões hidrográficas do país.
 
Para o Algarve estão previstas duas intervenções, no âmbito de duas candidaturas aprovadas pelo
POSEUR, uma para a praia do Vau e outra para a de Vila do Bispo.
Na praia do Vau, no concelho de Portimão, a intervenção "Migração sedimentar para a praia do Vau"
pretende alargar o areal do troço costeiro entre as praias do Vau e da Rocha, "de forma a aumentar a
área disponível para os utilizadores das praias fora das faixas de risco das arribas".
Em Vila do Bispo a intervenção "Estabilização da arriba contígua ao baluarte poente da Fortaleza de
Sagres" tem como objetivo "estabilizar um bloco rochoso, que se encontra instável devido à existência
de uma falha, localizada na arriba contígua ao baluarte poente da Fortaleza de Sagres", realçou a APA.
Segundo a APA, na região Norte está previsto um investimento de cerca de 855 mil euros na proteção
e reabilitação da defesa da marginal da praia de Árvore, no concelho de Vila do Conde, numa extensão
total de aproximadamente 70 metros, após os danos significativos que resultaram das tempestades
Emma e Gisele, em 2018.
A Região Centro terá cinco intervenções no âmbito da candidatura "Ações de Proteção do Litoral na
região Centro - Cortegaça/Vieira", num investimento total de cerca de 5,2 milhões de euros.
Na Região do Tejo e Oeste serão investidos cerca de 1,1 milhões de euros na recuperação do cordão
dunar das praias da Cova de Alfarroba, Baía e Baleal Campismo e na estabilização da arriba do Porto
da Areia Sul, ambas no concelho de Peniche.
No Alentejo, a APA vai investir cerca de 160 mil euros na demolição de uma construção ilegal
localizada em Domínio Público Marítimo e em zona de risco na praia de Galapos, em Setúbal.
Esta intervenção vai ainda "remodelar o atual acesso público à praia de Galapos, que atualmente não
permite a circulação de veículos até ao areal, o que assume especial relevância no eventual socorro de
pessoas em situações de emergência, e visa ainda a proteção do litoral, antecipando riscos e cenários
potenciados pelas alterações climáticas", acrescentou a APA.
 
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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Quinze espetáculos assinalam 15 anos do Teatro das Figuras
 

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

Meio: Jornal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fcc994f3

 
O Teatro das Figuras, em Faro, centra a programação de 2020 em 15 espetáculos que vão servir de
base para a celebração dos seus 15 anos de existência, revelou o diretor daquela estrutura municipal.
 
"Resolvemos ter 15 momentos programáticos que, dada a sua especificidade ou a sua exclusividade,
servirão de âncora a toda a programação do ano, que dá o mote a '15 anos, 15 momentos'" afirmou à
Lusa o diretor do teatro, Gil Silva.
O responsável do Teatro das Figuras realçou que a intenção é "marcar o ano de 2020 com momentos
identitários" do papel da instituição no Algarve, não só "trazendo à região" espetáculos que, "pela sua
dimensão são importantes" - como os concertos de Tindersticks (17 fevereiro) ou de Gal Costa (09
abril) - mas também com "produções próprias" ou apoiadas pelo Teatro.
Para o primeiro quadrimestre de 2020 estão ainda previstas três produções que envolvem estruturas
locais, como projeto de teatro/dança "Fit(in)", numa coprodução com o Lama Teatro, com
apresentação a 12 março, ou a reinterpretação "numa visão mais contemporânea" do bailado Romeu e
Julieta - coprodução com o Quórum Ballet Companhia de Dança e a Orquestra Clássica do Sul - com
estreia a 21 de março.
Por fim, a 18 de abril estreia-se o projeto de teatro comunitário "Teatro de Vizinhos".
"Consideramos que o Teatro deve ter a função de dar espaço, oportunidade e ajudar as companhias e
as estruturas a desenvolver o seu trabalho, ser um polo produtor de cultura", destaca Gil Silva.
Desde 2017 que a estrutura levou cabo a iniciativa "Artista Figuras", dando oportunidade a artistas
com ligações ao Algarve - como Viviane, Júlio Resende e o grupo de musica tradicional Moçoilas -
produzirem "espetáculos exclusivos ou inovadores" que foram sendo apresentados no palco do Teatro.
 
Esta atividade foi suspensa este ano para não "associar um nome à celebração dos 15 anos", mas será
retomada em 2021, destacou o diretor.
O programa de atividades para os primeiros quatro meses de 2020 inclui também cinco sessões do
espetáculo do ilusionista Luís de Matos (16 a 19 janeiro), as atuações de Carminho (14 março) e
Camané & Mário Laginha (30 março) inseridos num ciclo anual de fado, o grupo Black Mamba a 01 de
fevereiro e o ciclo "Às Quintas no Teatro", com projetos mais intimistas no pequeno auditório, assim
como uma programação infantojuvenil.
 
A programação completa para 2020 - incluindo os outros 10 momentos que marcam os 15 anos do
teatro - será apresentada no próximo dia 21 de janeiro.
O Teatro das Figuras é uma sala de espetáculos e sede do Teatro Municipal de Faro, tendo sido
inaugurado em 01 de julho de 2005.
 
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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TURISMO DE ALDEIA: IDEAL PARA UM FIM DE SEMANA EM FAMÍLIA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/01/2020

Meio: Estrelas & Ouriços Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c0adfcd5

 
TURISMO DE ALDEIA: IDEAL PARA UM FIM DE SEMANA EM FAMÍLIA
 
EO 2019
 
Todo o PaísAldeiasM/0
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS
 
ESTRELAS e OURIÇOS
 
Aldeia da Mata Pequena: 10% Desconto (mais de 3 noites, exceto de 1 de julho a 30 de setembro)
 
Apresente esta página
 
Imprimir
 
Apresente esta página impressa para obter o desconto
 
Nas curtas (ou longas) estadias em família, as pequenas comodidades justificam muitas vezes a opção
por uma casa em vez de um quarto de Hotel.
 
Seja por causa do leite que tem que ser aquecido a meio da noite, pela chucha que é preciso ferver ou
pela preparação da papa, a verdade é que ter uma cozinha "à mão" é muito confortável e facilita-nos
a vida. Por isso mesmo fizemos uma recolha de alguns empreendimentos, em várias regiões do país,
que se inserem no denominado "turismo de aldeia". Este tipo de alojamento adequa-se às
necessidades das famílias e permite que os nossos filhos contactem com um ambiente de aldeia, por
vezes tão distante das suas vivências quotidianas.
 
As aldeias que escolhemos baseiam-se num pressuposto comum que procura aliar a traça original do
território em que se inserem ao conforto e comodidades recentes a que os citadinos estão habituados.
As casas são recuperadas segundo as técnicas de construção tradicionais associadas às modernas
formas de isolamento térmico que garantem um ambiente fresco no verão e ameno no inverno. Esta
mesma lógica é transposta, em todos os casos, para a decoração interior, que procura ser
simultaneamente tradicional e confortável.
 
Mesmo ao norte, junto à fronteira com Espanha, em pleno Parque Natural de Montesinho, ficam as
Casas de Casares, tratam-se de quatro casas (totalizando 7 quartos) com paredes em xisto e
acabamentos em madeiras de castanho e carvalho, únicas e singulares, mas equivalentes no
aconchego, dado pela lareira e pelo aquecimento central. A região em que se inserem, ideal para
passeios pedestres e pesca desportiva, dispensa apresentações e foi recentemente considerada pela
Unesco Reserva da Biosfera da meseta Ibérica e a maior reserva da Europa.
 
Passamos do xisto para o granito e surgem as Casas do Côro na vila beirã de Marialva. Trata-se de um

Página 19



complexo que inclui espaços de convívio e refeições, uma loja, jacuzzi e sauna e uma piscina exterior
de água aquecida com um enquadramento deslumbrante. As casas conjugam o clássico e o
contemporâneo em plena harmonia. Se optar por esta região, não deixe de visitar as quatro aldeias
históricas que se situam num raio de 90 km (Almeida, Castelo Mendo, Castelo Rodrigo e Linhares).
 
Situada a escassos 30 minutos da cidade de Lisboa, mas a anos luz do stress e do bulício urbanos, a
Aldeia da Mata Pequena ficou esquecida no tempo, constituindo hoje um dos raros exemplares da
Arquitetura Tradicional da Região Saloia. As casas, entre o T1 e o T3, resultam de um intenso trabalho
de pesquisa, que transformou cada uma das casas em pequenos museus que nos transportam para
vivências de outros tempos. Aqui, também os pequenos-almoços são tradicionais, na variedade e na
qualidade das iguarias regionais. O pão chega, fumegante, todas as manhãs, cozido em forno a lenha.
A região presta-se a passeios de bicicleta, se precisar também há bicicletas para alugar.
 
Mais a sul, em pleno Alentejo, com uma localização privilegiada, a Aldeia de S. Gregório dispõe de 10
casas turísticas com tipologias e áreas variadas, uma piscina com traça alentejana e um restaurante
onde se servem pequenos-almoços, refeições e "petiscos". A decoração das casas é muito sóbria e
confortável, pormenores como os fumeiros e os degraus em pedra suspensa, foram conservados e
mantidos intactos na sua função original e conferem-lhes um ambiente especial. A aldeia parece saída
de um "postal" e a região tem muito a oferecer tanto em termos de património como de natureza.
 
A Aldeia da Pedralva localiza-se numa zona do país que tem sido poupada ao crescimento do betão: a
Costa Vicentina do Algarve. Trata-se de um projeto inovador e de grande qualidade, que alia
alojamento a atividades proporcionadas pelo espaço envolvente, como o surf, a BTT, o trecking e a
pesca. As casas, branquinhas com portas e portadas coloridas e simpáticos alpendres, são agradáveis
e muito bem decoradas. No espaço da aldeia, as crianças podem brincar, passear e explorar sem os
constrangimentos do costume. No verão , na Escola Primária local (desativada ) são efetuados cursos
muito interessantes para crianças (e adultos) que permitem variar da praia. Está ainda prevista a
construção de espaços comuns que podem constituir uma mais valia para grupos de famílias, em que
cada família fica na sua casa mas dispõem de um espaço de convívio, uma mercearia "gourmet" e
estacionamentos com cacifos para guardar pranchas, fatos e afins. Genial!
 
Por fim, com custos acrescidos para quem vive no Continente, a Aldeia da Cuada fica no arquipélago
dos Açores, na Ilha das Flores, um dos mais bonitos locais de Portugal, um verdadeiro paraíso. Aqui,
onde "a paisagem embriaga" uma aldeia abandonada nos anos 60, quando todos os seus habitantes
emigraram para a América, ganhou uma nova vida e constitui agora, dada a qualidade da recuperação
das casas, "Património Cultural com Interesse Histórico, Arquitetónico e Paisagístico", segundo um
galardão do Governo Regional dos Açores. Apesar da paisagem convidar ao descanso, a animação
poder ser muita. Partindo da aldeia, existem diversos percursos pedestres onde encontra quedas de
água, lagoas de água quente, encostas de musgo e flores selvagens, matas e muitas vistas de mar. O
mergulho (mesmo sem equipamento) é obrigatório, dada a quantidade e qualidade de peixe que é
possível avistar. A zona balnear da Fajã Grande fica a apenas 2 quilómetros de distância, e é um dos
locais mais procurados na época de verão .
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Booking.com revela as oito 
principais tendências de 
viagens para 2020

A Booking.com espera 
que até 2020 as via-
gens atinjam níveis 

sem precedentes, impulsionados pe-
la tecnologia, pelo crescente senso 
de responsabilidade e por uma maior 

conexão com as pessoas e os lugares 
que visitamos.

De acordo com o estudo realizado 
com mais de 22.000 viajantes de 29 
mercados e as informações fornecidas 
por mais de 180 milhões de comentá-

rios confirmados de clientes, serão es-
tas  as tendências de viagens que po-
demos esperar ver no próximo ano e 
no seguinte.

1 — Aumento do número de 
viajantes que escolherão 

“destinos secundários”

O turismo para destinos secundá-
rios (lugares menos conhecidos) pa-
ra tentar reduzir o excesso de turismo 
e proteger o meio ambiente dará um 
grande salto no próximo ano. 54% dos 
viajantes globais querem fazer algo 
para ajudar a reduzir o turismo exces-
sivo, enquanto 51% estariam dispos-

A mudança de ano (e década) anda de mãos dadas 
com uma mudança nas nossas necessidades, desejos e 
comportamentos de viagem. O mundo atual, como os 
viajantes, está em movimento contínuo.
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tos a mudar o seu destino original pa-
ra um destino menos conhecido, mas 
semelhante, se isso reduzisse o seu im-
pacto ambiental.

E, para reunir ideias, 60% dos via-
jantes globais gostariam de ter aces-
so a um serviço (app / web) que 
recomendasse destinos onde um au-
mento no turismo teria um impacto 
positivo na comunidade local.

Espera-se que haja empresas que 
respondam a essa procura com novas 
funções que facilitem aos viajantes a 
tarefa de identificar destinos secun-
dários, considerando as suas prefe-
rências e propondo destinos alterna-
tivos ou menos conhecidos no país 
ou região de sua escolha e que aten-
dam a essas preferências. Da mesma 
forma, uma maior colaboração no se-
tor de viagens resultará em mais cam-
panhas de conscientização e esforços 
para melhorar as infraestruturas e, as-
sim, incentivar os viajantes a escolher 
lugares menos conhecidos.

2 — Espere o (tecnologicamente) 
inesperado

Em 2020, os viajantes deixarão ain-
da mais os aspetos principais do pro-
cesso de tomada de decisão nas mãos 
da tecnologia. Decidir que local do 
nosso incrível planeta queremos vi-
sitar ou qual excursão escolher po-
de ser complicado, portanto, no pró-
ximo ano veremos novas tecnologias 
que nos ajudarão a decidir com mais 
facilidade.

As recomendações inteligentes, 
baseadas em tecnologia, vão permi-

tir aceder  a uma ampla variedade de 
novas experiências que, de outra for-
ma, talvez nunca se tenham cruzado 
no nosso caminho, além de nos aju-
dar a economizar tempo (também o 
que gastamos em frente ao ecrã) e pa-
ra maximizar todos os momentos das 
nossas férias.

Boas notícias para 59% das pessoas 
que dizem que querem que a tecno-
logia proponha opções e que as sur-
preendam com algo totalmente novo 
no próximo ano. Além disso, 46% dos 
viajantes globais dizem que usarão 
um aplicativo que permita pesquisar 
e reservar atividades de maneira fácil 
e rápida em tempo real, enquanto via-
jam, e 44% projetam usar um aplica-
tivo para organizar as atividades com 
antecedência e ter todas as respostas 
num só lugar.

Para atender a essa procura em 
2020, veremos ainda mais aplicativos 
baseados em inteligência artificial que 
oferecerão sugestões personalizadas 
de destinos, acomodações e coisas 
para fazer, com base nas suas prefe-
rências atuais, viagens anteriores e fa-
tores contextuais importantes, como 
clima e popularidade.

3  — Slo-Mo é o novo FOMO

Em vez de experimentar constan-
temente esse medo de perder algu-

ma coisa (FOMO) e tentar apressar-
-se o máximo possível, as viagens em 
2020 serão realizadas com mais cal-
ma. Em 2020, 48% dos viajantes pla-
neiam escolher meios de transporte 
mais lentos para reduzir seu impac-
to ambiental e 61% preferem escolher 
uma estrada mais longa para aprovei-
tar a viagem.

Alguns meios de transporte que 
contribuirão para  essa melhoria am-
biental são: a bicicleta, o elétrico, o 
barco e as próprias pernas. De facto,  
57% dos viajantes não se importariam 
de demorar mais para chegar ao des-
tino usando um único meio de trans-
porte.

Da mesma forma, 64% gostariam 
de ter a sensação de voltar no tempo, 
e fazer uma viagem num combóio his-
tórico (por exemplo, o Orient Express). 
Prepare-se para um ano de viagens es-
peciais com um ritmo mais relaxado.

4 — Escapadelas com uma 
variedade de experiências

Num mundo em que as mudan-
ças acontecem rapidamente, a maio-
ria das pessoas passa pouco tempo, 
também de férias. Os viajantes tenta-
rão usar o seu tempo da maneira mais 
eficiente possível. Assim, até 2020, em 
vez de escolher um único tema para 
suas férias, as pessoas optarão cada 
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vez por destinos que oferecem uma 
ampla variedade de experiências e 
atrações enriquecedoras, destino que 
reúna todas as suas atividades e locais 
de interesse favoritos e 62% concor-
dam que escolheriam um lugar onde 
todas as atividades e atrações de seu 
interesse sejam próximas, para eco-
nomizar tempo. Sabendo disso, es-
pera-se que o setor continue  a facili-
tar para os viajantes, itinerários cheios 
de variedade, ofertas e rotas para aju-
dá-los a aproveitar ao máximo o des-
tino escolhido.

Ao pensar num destino com tu-
do isso, por exemplo, uma paisagem 
natural surpreendente, que pode  ad-
mirar da varanda do seu alojamento, 
locais históricos de interesse, praias 
e parques incríveis para relaxar após 
um dia inteiro de turismo e restau-
rantes locais fantásticos para desfru-
tar de um bom jantar. Os viajantes da  
Booking.com mencionaram Montevi-
déu (Uruguai), Ilhabela (Brasil) e Naha 
(Japão) como principais destinos, en-
tre outros, que oferecem experiências 
de todos os tipos.

5 — Animais de estimação como 
prioridade

55% das pessoas que têm animais 
de estimação em todo o mundo con-
sideram-os tão importantes quan-
to  os seus filhos, portanto, não é de 
surpreender que em 2020 as férias gi-
ram em torno deles. Veremos como 
os viajantes colocam as necessidades 
dos seus amados animais de estima-
ção antes das suas próprias ao esco-
lher o destino, acomodação e as ati-
vidades.

Globalmente, 42% das pessoas que 
têm animais de estimação concordam 
que no próximo ano escolheriam um 
destino de férias, dependendo se  po-
dem ou não levar o animal, e 49% esta-
riam dispostos a pagar mais para ficar 
num alojamento que aceite animais 
de estimação

De acordo com essa tendência, o 
número de acomodações que acei-
tam animais de estimação continua a 
aumentar, enquanto as acomodações 
em todo o mundo continuarão à pro-
cura de  maneiras inovadoras de apos-

tar em serviços e propostas persona-
lizadas para animais de estimação, 
como camas gratuitas para cães, SPAs 
para animais de estimação, carta de 
serviço de quarto especializada e res-
taurantes projetados especificamente 
para animais de estimação. Sem dúvi-
da, os animais de estimação também 
podem esperar uma experiência de 
cinco estrelas durante as férias.

6 — Escapadas para (se sentir) 
jovem

2020 será o ano dos maiores e me-
nores, já que mais avós sairão de férias 
com os seus netos, deixando a gera-
ção intermediária em casa. 72% dos 
avós concordam que passar mais tem-
po com os netos os ajuda a se senti-
rem jovens e 71% acreditam que os 
pais precisam de passar mais tempo 
sozinhos, sem os filhos.

Se somarmos a isso o fato de que 
a atual geração de avós tem melhor 
saúde e mais desejo de aventuras e 
de continuar a sentir-se jovem mais   
do que nunca, no próximo ano vere-
mos um aumento na procura por fé-
rias que ofereçam uma série de expe-
riências ativas para as duas gerações, 
mais velhos e os mais jovens.

7 — Reservas para experiências 
gastronómicas

No ano que vem, as preferências 
culinárias terão mais peso no proces-
so de tomada de decisão dos viajantes, 
portanto, reservar uma mesa nos res-
taurantes mais cobiçados vai tornar-se 
numa corrida real.

Para muitos, o fato de poder re-
servar uma mesa em locais altamen-
te cobiçados (alguns com meses de 
lista de espera) será o ponto de par-
tida e até o principal fator ao deci-
dir para onde e quando viajar. Com 
um apetite aberto pela abundância 
de recomendações e conteúdos dis-
poníveis nas redes sociais, os viajan-
tes desejam uma mesa nos restauran-
tes mais conhecidos.

As joias  ocultas, ou seja, os lugares 
favoritos da população local que ser-
ve culinária caseira e que não é atra-
ção turística, são as que mais pro-

vavelmente encantarão os viajantes 
que procuram experiências gastro-
nómicas locais, considerando que   
71% dos viajantes globais conside-
ram importante consumir produtos 
locais durante as férias.

Em resumo, no próximo ano, os 
viajantes articularão os seus planos de 
férias em torno da oferta culinária do 
destino, com o objetivo de ser o pri-
meiro a provar as iguarias locais, antes 
que novos atores entrem no cenário 
gastronómico.

8 — Planos de viagem de longo 
prazo

Por um lado, a reforma está ca-
da vez menos associada ao fato de 
se atingir uma certa idade e se afas-
tar do mundo do trabalho e, por ou-
tro, o número de pessoas que preten-
dem solicitar a aposentadoria precoce 
continua a aumentar.

Consequentemente, não sur-
preende que este período da vida 
comece a ser visto como sinónimo 
de viagens e aventuras. 23% dos jo-
vens entre 18 e 25 anos gostariam de 
se aposentar antes de completar 55 
anos e também têm a ideia de mu-
dar muito presente. Em 2020, vere-
mos uma mudança de mentalidade 
entre os viajantes, que começarão a 
pensar em   grande em relação aos 
seus anos dourados, já que 65% dos 
viajantes globais acham que viajar é 
a maneira perfeita de investir tem-
po livre.

47% dos viajantes globais preten-
dem dar mais liberdade ao seu espírito 
aventureiro ao tomar decisões sobre  
as suas viagens quando se aposen-
tarem, enquanto 19% dos que já es-
tão aposentados planeiam fazer um 
período sabático, ou seja, viajar vários 
meses seguidos, algo que 52% dos 
viajantes acredita que pode ser feito 
em qualquer idade.

Agora que reforma e viagem são 
dois conceitos que associam diferen-
tes faixas etárias, esperamos ver pro-
dutos que ajudem os viajantes a co-
meçar a planear   a sua reforma, por 
exemplo, por meio de soluções de 
economia que lhes permitam finan-
ciar as maiores férias da suas vidas.   n
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D I S T R I B U I Ç Ã O

A mudança de ano (e década) anda de mãos dadas 

com uma mudança nas nossas necessidades, desejos 

e comportamentos de viagem. O mundo atual, como 

os viajantes, está em movimento contínuo.

10
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