
Clipping 2020-01-14



Revista de Imprensa

1. Espanhóis compram hotel de 5 estrelas em Vilamoura, Jornal de Notícias, 14/01/2020 1

2. Turismo - espanhóis compram resort da Oxy em Vilamoura, Negócios, 14/01/2020 2

3. PAN/Algarve reforçou pedido para duas praias abertas a animais de companhia na região, DiáriOnline
Online, 14/01/2020

3

4. PAN reforça pedido à AMAL para que Algarve tenha praias amigas dos animais, Algarve Primeiro Online,
14/01/2020

4

5. Porto - taxa turística rende 15 milhões, Negócios, 14/01/2020 5

6. Taxa turística no Porto rendeu 15 milhões até novembro de 2019, ECO - Economia Online, 13/01/2020 6

7. Receita da taxa turística do Porto, Renascença - Notícias, 13/01/2020 8

8. Receita da taxa turística do Porto, TSF - Notícias, 13/01/2020 9

9. "Porque é que quem explora um alojamento local só deve pagar 9% de IRS e os outros 28%?", Sapo
Online - Casa Sapo Online, 14/01/2020

10

10. Tributação do Alojamento Local sobe de 35% para 50% em todas as zonas de contenção, Voz do Algarve
Online (A), 14/01/2020

12

11. Governo admitiu que um novo aeroporto de Lisboa terá sempre impacto ambiental, RTP 1 - Telejornal,
13/01/2020

13

12. Grandes eventos dão mais 3 milhões de euros ao alojamento local, Diário de Notícias Online, 14/01/2020 14

13. Perspetivas para o turismo na Madeira, Jornal Económico Online (O), 14/01/2020 15

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A3
#A4
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A10
#A12
#A12
#A12
#A13
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 5,17 x 30,00 cm²
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Espanhóis 
compram hotel 
de 5 est++relas 
em Vilamoura 

Resort muda de mãos 
e deverá ter nova marca 
e um novo operador 

TURISMO  A cadeia espanhola Ho-
tel Investment Partners (HIP) 
acaba de comprar o primeiro ho-
tel em Portugal. A estreia dá-se no 
Algarve, com a aquisição do The 
Lake Spa Resort, um hotel de cin-
co estrelas, dotado com 192 quar-
tos, em Vilamoura. O resort, que 
tem um acesso direto à parte, era 
detido pela Oxy Capital. 

"Na linha do seu modelo de ne-
gócio, a HIP irá investir na trans-
formação do hotel, que dispõe de 
um lago artificial, três restauran-
tes e dois bares", adiantou ontem 
a marca em comunicado enviado 
às redações. 

REMODELAÇÃO EM PERSPETIVA 
Após a remodelação da unidade, 
ogrupo, que é um dos principais 
investidores hoteleiros do sul da 
Europa, pretende "alterar a mar-
ca e o operador do hotel". 

A marca espanhola é proprietá-
ria de 63 hotéis espalhados pelo 
continente europeu e operados 
por cadeias internacionais de re-
nome, como Melia, Barceló, 
AMResorts ou Marriott. A parce-
ria para a unidade portuguesa, no 
entanto, está "ainda por definir", 
diz a HIP. 

CLIMA DO SUL FOI DECISIVO 
"Portugal sempre esteve entre os 
nossos mercados-alvo, dado o seu 
clima, gastronomia, infraestrutu-
ras, cultura e paisagem. Estes fa-
tores fazem de Portugal um dos 
melhores destinos de férias da 
Europa", assume Alejandro Her-
nández Puértolas, CEO da HIP, ci-
tado no comunicado. 

O gestor acrescenta que estão 
"muito satisfeitos com esta pri-
meira aquisição em Portugal, e es-
pecificamente no Algarve, um 
ambiente privilegiado pela sua 
conectividade e pela longa dura-
ção da época alta, que chega a du-
rar doze meses por ano". 

Puértolas acrescenta ainda que 
osul de Portugal é "um destino 
com um posicionamento médio / 
alto perfeito para a introdução de 
marcas internacionais de prestí-
gio. Para nós, é um destino muito 
especial e temos certeza de que 
nosso modelo de negócios fun-
cionará tão bem quanto funciona 
em Espanha". 
ANA MARGARIDA PINHEIRO 
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TURISMO 
ESPANHÓIS COMPRAM 
RESORT DA OXY 
EM VILAMOURA 
AOxy Capital fechcm um acor-
do com a espanhola ['IP para 
a vencia do Lake Spa Resort, 
hotel localizado em Vi 'amou-
ra e que até agora estava a ser 
gerido pelo operador flue & 
Green, da sociedade de capital 
de risco. A gestora do tinido 
Aquarius, dedicado a recupe-
rações no setor cio turismo, 
controlava a unidade de 5 es-
trelas e 192 quartos desde 
2014, quarido adquiriu à Amo-
ri m Turismo -75(2 ,  das subhol - 
dings que detinham os tréshO-

 

Léis I .akeRetiOrt, no u-ve. o 
Tróia DesignIlolel, e ( Casi - 
noderNiaAHIP, que tem 63 
hotéis, não divulga o valor cia 
compra, mas assegura que vai 
investir na transformação do 
hotel no Algarve.. 
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A3 PAN/Algarve reforçou pedido para duas praias abertas a animais de companhia na
região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/01/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e43d1f03

 
O PAN/Algarve reforçou mais uma vez, junto da AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, o
pedido para a designação de duas praias da região como  pet-friendly , permitindo a presença de
animais de companhia.
 
A força política já tinha pedido, no passado mês de julho, a designação de duas praias no sotavento e
no barlavento que permitam a presença de animais de companhia, mas não teve resposta.
 
"Seis meses volvidos do pedido de reunião, e a poucos meses do início da época balnear, a distrital do
PAN/Algarve voltou por isso a reforçar o pedido junto da mesma entidade", assinalou o PAN - Pessoas-
Animais-Natureza.
 
"Para o PAN, é incompreensível que em toda a região ainda não exista uma única praia  pet-friendly
que permita aos cidadãos fazerem-se acompanhar dos seus animais de companhia, usufruindo de
tempo de qualidade com toda a família. Defendemos, no mínimo, duas praias com esta distinção no
Algarve", salientou, em comunicado, a comissária política distrital Susana Santos.
 
"Este é um assunto pelo qual continuaremos a debater-nos e do qual não iremos desistir", acrescentou
sobre "uma das bandeiras" da estrutura regional do PAN para 2020.
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A4

PAN reforça pedido à AMAL para que Algarve tenha praias amigas dos animais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/01/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=256d8e6e

 
O PAN Algarve diz que o pedido de reunião endereçado à Comunidade Intermunicipal do Algarve
(Amal), em julho passado, para se discutir a designação de duas praias no Sotavento e no Barlavento
algarvio que permitam a presença de animais de companhia, continua sem resposta.
 
Para o PAN, trata-se de uma situação "incompreensível que em toda a região ainda não exista uma
única praia pet-friendly que permita aos cidadãos fazerem-se acompanhar dos seus animais de
companhia, usufruindo de tempo de qualidade com toda a família".
 
Susana Santos, comissária política distrital do PAN, garante que  este é um assunto pelo qual
continuaremos a debater-nos e do qual não iremos desistir, sendo mesmo uma das bandeiras da
distrital em 2020 .
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PORTO 
TAXA TURÍSTICA 
RENDE 15 MILHÕES 

A receita da taxa turística 
no Porto ultrapassou, até 
novembro, os 15 milhões 
de euros, quando em 2018, 
ano em que entrou em vi-
gor, rondou os 10,4 mi-
lhões, revelou o vereador 
da Economia, Turismo e 
Comércio, Ricardo Valen-
te, citado pela Lusa. lie 
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A6

Taxa turística no Porto rendeu 15 milhões até novembro de 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/01/2020

Meio: ECO - Economia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3a18c83

 
O maior volume da receita continua a ser obtido em empreendimentos hoteleiros (mais de 38, 19%),
a que se seguem as receitas provenientes de unidades de Alojamento Local (34,39%).
 
A receita da taxa turística no Porto ultrapassou, até novembro, os 15 milhões de euros, quando em
2018, ano em que entrou em vigor, rondou os 10,4 milhões, revelou esta segunda-feira o município.
 
Os números foram revelados pelo vereador da Economia, Turismo e Comércio, Ricardo Valente que
referiu que o maior volume da receita continua a ser obtido em empreendimentos hoteleiros (mais de
38, 19%), a que se seguem as receitas provenientes de unidades de Alojamento Local (34,39%) e
27,43% das dormidas em Airbnb.
 
A taxa cobrada aos visitantes que pernoitam no Porto entrou em vigor a 1 março de 2018, ano com
um valor de dois euros por dormida, aplicado a hóspedes com mais de 13 anos, num máximo de sete
noites seguidas.
 
Nesse ano, a Câmara do Porto angariou, com os valores liquidados até dezembro, 10,4 milhões de
euros, contabilizando com 5,2 milhões de dormidas, revelava em fevereiro de 2019, o vereador
Ricardo Valente.
 
À data, o vereador esclareceu que a execução financeira do ano económico de 2018 se traduziu em
8,8 milhões de euros de taxa turística, frisando, contudo, que, "numa lógica mais real", é preciso
contabilizar os valores cobrados em janeiro, ainda respeitantes ao ano anterior, o que coloca a receita
da taxa em 10,4 milhões de euros.
 
Segundo os dados revelados, em 2019, e até ao final de novembro, a receita liquidada da taxa
turística municipal ultrapassou os 15,1 milhões de euros. Já o total da receita cobrada, no mesmo
período, aproxima-se dos 13,9 milhões de euros. Dentro destes valores, a receita arrecadada em
Airbnb superou os 4,15 milhões de euros.
 
A primeira revisão ao Regulamento da Taxa Turística do Município do Porto introduz a isenção do
pagamento da taxa a pessoas que estejam a passar por situações de despejo ou análogas, bem como
o alargamento da isenção para o segundo acompanhante, no caso hóspedes cuja estadia seja
motivada por qualquer ato médico, foi hoje aprovada por unanimidade, seguindo agora para consulta
pública pelo prazo de 30 dias úteis.
 
De acordo com o vereador do pelouro, foram ainda introduzidas melhorias no âmbito da fiscalização e
das contraordenações cujo valor pode oscilar entre os 75 euros e os 40 mil euros, dependendo se se
tratam de pessoas singulares ou coletivas e do grau de gravidade da falta.
 
Ricardo Valente anunciou ainda que assim que o novo regulamento contêm uma norma transitória que
irá vigorar nos 30 dias subsequente à entrada em vigor do regulamento, permitindo às entidades em
incumprimento a regularização do registo, cadastro e entrega das taxas turísticas.
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"É a última oportunidade", salientou aquele responsável.
 
No âmbito da revisão em curso, a vereadora da CDU Ilda Figueiredo defendeu que, a isenção da taxa
fosse alargada dos 13 para os 16 anos. Já o PS salientou que a aplicação de isenções deveria ser
extensível aos que visitam a cidade por razões formativas, situação que, segundo Ricardo Valente,
está acautelada dado a cobrança de taxa turística estar limitada a um máximo de sete dias de
permanência na cidade.
 
Lusa
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A8

 
Renascença

 	Duração: 00:00:14

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 84396476

 
13-01-2020 23:06

Receita da taxa turística do Porto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=69cb6eb5-5cce-43a6-b36f-

2ec8bd29edca&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A receita da taxa turística do Porto, ultrapassou até novembro do ano passado os 15 milhões de euros
.
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A9

 
TSF

 	Duração: 00:00:27

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 84397447

 
13-01-2020 21:11

Receita da taxa turística do Porto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d2c1d54d-a430-42c0-9b33-

3099bb5e25ff&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A receita da taxa turística do Porto, ultrapassou até novembro do ano passado os 15 milhões de euros
.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-01-13 22:11
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A10

"Porque é que quem explora um alojamento local só deve pagar 9% de IRS e os
outros 28%?"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/01/2020

Meio: Sapo Online - Casa Sapo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dd31e45a

 
Se a medida passar no Parlamento, os pequenos empresários do alojamento local que não tenham
contabilidade organizada e tenham os seus prédios em zonas de contenção, vão assistir a um
agravamento do IRS ou do IRC. Mas aquilo que para a Iniciativa Liberal é mais uma manifestação da
pulsão do Governo de "taxar tudo quanto mexe", para o ministro Pedro Nuno Santos é uma decisão da
mais elementar justiça. "Porque é que quem explora um alojamento local só deve pagar 9% de IRS" e
quem tem a casa no arrendamento normal paga 28%, questionou o ministro, com alguma exaltação.
 
A aritmética de Pedro Nuno Santos foi apresentada esta segunda-feira no Parlamento, onde decorre a
audiência sobre as propostas que constam do Orçamento do Estado para 2020 que são da sua lavra.
Uma dessas propostas prevê um agravamento da tributação para alguns proprietários que têm a casa
em alojamento local: para aqueles que estão no regime simplificado, isto é, faturem até 200 mil euros
ao ano e não tenham optado pela contabilidade organizada; e, ao mesmo tempo, tenham as suas
casas nas chamadas zonas de contenção, seja ela absoluta ou relativa.
 
Estes proprietários até aqui pagavam IRS ou IRC sobre 35% da sua faturação, com o Estado a
considerar que os restantes 65% correspondiam a custos efetivos com a atividade (comissões,
salários, manutenção da casa). O Governo quer que, doravante, os proprietários passem a pagar IRS
(ou IRC) sobre 50% do que ganham, ficando implícito que têm um "lucro" de 50% e apenas 50% são
custo.
 
É esta subida que tem merecido criticas do setor da hotelaria e do imobiliário, esta segunda-feira
secundada pelo deputado João Cotrim Figueiredo, no Parlamento.
 
Pedro Nuno Santos, que momentos antes no debate já se tinha exaltado com a discussão sobre o nível
da carga fiscal, voltou a agitar-se. "Se um proprietário normal paga 28% sobre as suas rendas
[líquidas], porque é que um proprietário do alojamento local não pode pagar 14%"?, perguntou o
ministro. "Vai continuar a ter um beneficio" face aos senhorios tradicionais, argumenta Pedro Santos,
que sublinhou que, atualmente, os proprietários em alojamento local (no regime simplificado) só
pagam 9% (são 9,8%).
 
A decisão do Governo faz-se por uma questão de "justiça fiscal", enfatizou o ministro, que tratou de
marcar uma linha divisória com a Iniciativa Liberal, um partido que considera que faz bem ao
Parlamento, porque vem mostrar o que a direita quer mas não tem coragem de dizer: "Temos uma
hierarquia de valores diferente".
 
ARRENDAMENTO TRADICIONAL OU A TURISTAS? OS MODELOS SÃO DIFERENTES
Arrendar uma casa no arrendamento tradicional ou no alojamento local tem uma lógica diferente que
não permite comparações diretas.
 
Um senhorio tradicional paga IRS é tributado na categoria F do IRS, onde engloba as rendas ou paga
uma taxa fixa de 28% sobre as mesmas [se fizer contratos de longa duração as taxas podem ser mais
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baixas]. Aqui são consideradas as rendas líquidas, isto é, deduzidas dos encargos com o IMI, taxas
municipais, o imposto do selo e despesas de manutenção e conservação. Pode também registar-se
como empresário do arrendamento e ser tributado na categoria B, englobando 95% das rendas
líquidas,
 
Já o alojamento para turistas é equiparado a uma atividade empresarial, sendo obrigatória a inscrição
do senhorio na categoria B do IRS (não há possibilidade de ser tributado pela categoria F). Neste caso,
conta para efeitos de IRS 35% dos proveitos (e são somados aos restantes rendimentos e sujeitos às
taxas e escalões do IRS). Estes 35% são brutos e o Governo pretende subi-los para os 50% (uma vez
mais, isto é válido apenas para quem tem regime simplificado - quem tem uma empresa e optou pela
contabilidade organizada paga IRS ou IRC pelo lucro que resultar do apuramento contabilístico e não é
abrangido por esta alteração).
 
Apesar de as comparações não serem lineares, face às lógicas distintas dos dois tipos de
arrendamento, é convicção do Governo (e também do PCP e do Bloco de Esquerda) de que o
alojamento local continua a ser bastante mais vantajoso do ponto de vista fiscal, o que tem ajudado à
popularidade deste negócio e à escassez de imóveis no arrendamento tradicional.
 
Ao mesmo tempo que avança com a subida da tributação do alojamento local, o Governo avança
nesta proposta de Orçamento com uma medida que pretende estimular a conversão de alojamentos
locais em arrendamento tradicional, isentando de imposto as mais-valias, desde que o alojamento
esteja afeto ao arrendamento durante pelo menos cinco anos.
 
CASA SAPO - Portal Nacional de Imobiliário - Janela Digital SA
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A12

Tributação do Alojamento Local sobe de 35% para 50% em todas as zonas de
contenção
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/01/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=80a0d052

 
Penalização será aplicada quem sejam zonas de limitação absoluta ou relativa, segundo o secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais.
 
O agravamento fiscal sobre os rendimentos do Alojamento Local (AL), a partir deste ano, já era
conhecido no âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2020. Agora, o Governo veio
esclarecer que a penalização a nível da tributação desta atividade, de 35% para 50%, aplica-se em
todas as zonas de contenção , quer sejam absolutas ou relativas, nas palavras do secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.
 
Em Lisboa, por exemplo, o regulamento que entrou em vigor em novembro determinou como zonas
de contenção absoluta o Bairro Alto/Madragoa, Castelo/Alfama/Mouraria, Colina de Santana, Baixa e
eixos Avenida da Liberdade/Avenida da República/Avenida Almirante Reis.
 
O governante, citado pela Lusa, argumenta que esta medida  deve ser vista em conjunto com todas as
outras alterações feitas no sentido de favorecer a migração da oferta de alojamento local para o
arrendamento, designadamente acessível, por exemplo as mais-valias que estavam suspensas e que
se eliminam na totalidade, desde que essa oferta transite, pelo menos cinco anos para o mercado de
arrendamento  - sendo que as declarações foram proferidas à margem de uma conferência sobre o
OE2020, organizada pela Católica Porto Business School e pela consultora PWC, no Porto.
 
Este agravamento fiscal é totalmente despropositado, discricionário e penalizador .
 
No âmbito do regime simplificado, a determinação do rendimento tributável obtém-se através da
aplicação do coeficiente de  0,50 aos rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento
local na modalidade de moradia ou apartamento, localizados em área de contenção , refere a versão
preliminar do OE2020.
 
O agravamento fiscal sobre o AL tem vindo a suscitar uma vaga de críticas e na sexta-feira passada,
desencadeou mais uma.  É uma medida da maior injustiça para todos os que investiram, recuperaram
imóveis desocupados e abandonados e contribuíram para a regeneração urbana , considera Ana
Jacinto, secretária geral da AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.
 
Este agravamento fiscal é totalmente despropositado, discricionário e penalizador para uma atividade
da maior relevância na recuperação económica de Portugal. Representa um aumento de 43% na carga
fiscal de micro e pequenos empresários, pois são quem opta pelo Regime Simplificado, e são quem
têm no Alojamento Local a sua única fonte de rendimento , justifica a responsável citada em
comunicado.
 
Por: Idealista
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A13

 
RTP 1

 	Duração: 00:02:17

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 84389261

 
13-01-2020 20:13

1 1 1

Governo admitiu que um novo aeroporto de Lisboa terá sempre impacto ambiental

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4328aa6c-61c5-454b-84e2-

d1f52398b62b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo admitiu que um novo aeroporto de Lisboa terá sempre impacto ambiental, mas o ministro
das Infraestruturas reafirmou que o Montijo é a melhor opção.
Declarações de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e Habitação; Inês Sousa Real, PAN;
Assunção Cristas, pres. do CDS-PP; Isabel Pires, BE; Bruno Dias, PCP.

 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-01-13 22:11
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-01-13 00:12
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A14

Grandes eventos dão mais 3 milhões de euros ao alojamento local
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/01/2020

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Ana Margarida Pinheiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cc7ebbd4

 
A Web Summit é a Paris Fashion Week de Lisboa: preços sobem e ocupação aumenta. Tem sido uma
das datas a reter no calendário dos hosts portugueses.
 
Quando chega novembro, Lisboa cheira a agosto. Com a Web Summit, que se realiza na capital
portuguesa desde 2016, o retalho, a restauração e o alojamento recebem um importante impulso que
faz esquecer a época baixa. Para os proprietários de alojamento local, revela um estudo da
GuestReady, esta é a ocasião mais importante do ano, mas, ao todo, se tiverem atenção à realização
dos grandes eventos, os lisboetas poderão retirar mais três milhões de euros com a recepção de
turistas nos seus imóveis. "A Web Summit, maior conferência de tecnologia da Europa, aparece como
um evento especialmente relevante já que permite aos anfitriões ganhar mais 62% durante esta
semana de novembro por comparação com uma semana normal daquele mês", revela a gestora de
propriedades de alojamento local. Isto é, um imóvel em Lisboa, que em média custa 45 euros por
noite, em novembro, vê o preço subir, em média, para 73 euros, com o aumento da procura por
empreendedores e investidores internacionais que chegam para participar na mega-cimeira. Para uma
estada média de cinco noites, o período mais habitual, recebem-se 140 euros adicionais. "Desde que
começou em 2016 a Web Summit tem sido um fenómeno em Lisboa trazendo cada vez mais visitantes
de ano para ano. Esse aumento também se verifica no alojamento de curta duração que, aliás, é o
preferido pelos visitantes da Web Summit: mais de metade escolhem esta modalidade", destaca ao
Dinheiro Vivo, Vanessa Vizinha, diretora-geral da GuestReady em Portugal. Os eventos são cada vez
mais relevantes para a ocupação dos imóveis e, "ao saber as datas-chave em que os visitantes estão a
reservar em Lisboa, [os proprietários] podem otimizar os preços e promover a propriedade da melhor
forma, garantindo assim uma boa taxa de ocupação", destaca. A Web Summit é o evento que
proporciona a maior subida percentual no preço por noite dos alojamentos em Lisboa, mas não é o
único. O Nos Alive, festival de verão, que acontece em julho, permite aumentar o preço por noite de
75 para 85 euros (13%). Já, no fecho do inverno, mostra a GuestReady, há outro evento de forte
impacto nos alojamentos para turistas: a Meia Maratona de Lisboa. O evento que, este ano, junta
profissionais e apaixonados pela corrida a 22 de março, permite que o preço por noite se fixe nos 60
euros, nos AL, quando em regra, o valor cobrado nesse período é de apenas 53 euros (+13%). Ao
todo, se tiverem atenção ao calendário, os hosts alfacinhas podem receber mais 3 milhões de euros,
destaca Vanessa Vizinha, com base nos dados de 2019 mas que, destaca, "acabam por ser um
instrumento de previsão para o ano que agora arranca". "Não fizemos este exercício para outras
cidades portuguesas, mas no Porto por exemplo há sempre eventos que trazem muitos visitantes
como o São João, NOS Primavera Sound, e este ano, a Final da Liga Europa será na Invicta o que terá,
certamente, impacto", acrescenta ainda a responsável. Em mercados internacionais como Paris ou o
Dubai, os impactos também estão medidos: "Entre os eventos com maior impacto nos alojamentos de
curta duração estão o Dubai Jazz Festival e a Fashion Week de Paris", destaca. Ana Margarida Pinheiro
é jornalista do Dinheiro Vivo
 
[Additional Text]:
Grandes eventos dão mais 3 milhões de euros ao alojamento local
 
Ana Margarida Pinheiro
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A cereja no topo do bolo seria finalmente a abertura a novos mercados através de rotas diretas entre
a ilha e os Estados Unidos, facilitada graças aos novos e eficientes aviões Airbus 321LR ou XLR, por
exemplo.
 
Como proprietário de uma nova unidade de turismo, tenho expetativas ambas favoráveis como
preocupantes sobre a performance do nosso empreendimento durante o seu ano de estreia.
 
Por um lado, a Madeira continua a receber uma grande quantidade de turistas que também pernoitam
um maior número de noites, em média, em comparação ao último ano.
 
Além disso, sou fiel crente de que estamos a experimentar uma nova tendência no turismo, com
clientes que optam cada vez mais pelas experiências autênticas, ficando assim em alojamentos onde
possam usufruir das atividades típicas da Região, amigas do ambiente, e onde criem verdadeiras
amizades com os "locais" em vez das usuais interações estritamente comerciais.
 
A cereja no topo do bolo seria finalmente a abertura a novos mercados através de rotas diretas entre
a ilha e os Estados Unidos, facilitada graças aos novos e eficientes aviões Airbus 321LR ou XLR, por
exemplo.
 
Apesar das oportunidades, a Região possui taxas aeroportuárias e portuárias excessivamente elevadas
em comparação com os outros destinos turísticos concorrentes - um risco para o nosso fluxo de
hóspedes. Acrescentando a isto, devemos considerar também o incrível número de voos afetados
pelas antiquadas regras de vento e aterragem em Santa Cruz (sem atualizar há mais de 50 anos)
apesar da evolução na área aeronáutica.
 
Contudo, acabo num tom esperançoso, já que acredito que a classe política madeirense continuará a
apostar fortemente no turismo - a fonte da nossa riqueza - tal como aconteceu com a nomeação da
nova autoridade aeroportuária de perfil experiente e tecnocrático. Boas entradas, Madeira!
 
Daniel Gonçalves Rodrigues, Sócio-gerente da Quinta da Saraiva
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