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Análise

icenciamento, fiscalização e 

gestão de programas de fi-

nanciamento são áreas em 

que as Entidades Regionais de Tu-

rismo poderiam, no futuro, ganhar 

competências. A ideia é defendida 

por Pedro Machado que justifica 

esta medida pela proximidade local, 

a relação com o território e a articu-

lação que as ERT's têm com as em-

presas e empresários em cada uma 

das regiões.

O Turismo do Centro tem crescido 

em todos os indicadores acima da 

“O turismo está refém 
de Mário Centeno”

O presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro 

Machado, considera que o Orçamento do Estado para 

as regiões é insuficiente e pede autonomia financeira 

para as ERT’s. Sugere ainda que as regiões ganhem 

novas competências.

Centro a 51%. Ou seja, não é só a 

conjuntura nacional que justifica e 

explica o crescimento exponencial 

que a região tem vindo a conquistar. 

Por outro lado, uma das razões tem 

a ver com o seu posicionamento. A 

região está hoje em linha com mui-

tas das tendências que os mercados, 

sobretudo os externos, têm vindo a 

preferir. Falamos de turismo ativo, 

pedestrianismo, natureza, patrimó-

nio, cultura. A região Centro é muito 

fértil na capacidade de responder 

a essas expetativas. Por fim, há um 

investimento claro, quer do ponto 

média nacional desde 2013. A que 

fatores se deve esse crescimento? 

Em 2014, a região Centro tinha um 

acumulado de 4,4 milhões de dor-

midas, em 2018, segundo os dados 

do Instituto Nacional de Estatística 

(INE), a região obteve 6,7 milhões 

de dormidas. Há um crescimento 

comparativo na ordem dos 51%. 

Este crescimento deve-se à conjun-

tura nacional também, só que, nos 

dados do INE, Portugal tinha 48 mi-

lhões de dormidas em 2014 e 67 mi-

lhões em 2018/2019. O que significa 

que o país cresce a 38,9% e a região 

L
“O destino Centro 

de Portugal é o mais 

assimétrico, mas 

também, por força 

da sua dimensão 

geográfica, o que 

apresenta maior 

diversidade turística 

em Portugal”

...

Carina Monteiro / cmonteiro@publituris.pt • Fotos: Frame It
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de vista da promoção, do planea-
mento, projeção e condução dessa 
promoção interna e externa, quer do 
ponto de vista do investimento na 
qualificação da oferta por parte das 
empresas. Temos hoje um conjunto 
significativo de estabelecimentos 
hoteleiros, empresas turísticas e 
agências de viagens que ultrapas-
sam os milhares e que não tínha-
mos até 2014. Digamos que há aqui 
um triângulo virtuoso: a conjuntura 
nacional que ajuda, as tendências e 
preferências dos mercados, sobretu-
do dos externos, e os aspetos ligados 
ao trabalho interno. Isto justifica os 
quase 20 pontos percentuais de dife-
rença entre a média de crescimento 
da região Centro e a média de cresci-
mento de Portugal.

Este crescimento é espalhado por 
todo o território ou há destinos que 
crescem a ritmos diferentes?
O destino Centro de Portugal é, pro-
vavelmente, o mais assimétrico, mas 
também, por força da sua dimensão 
geográfica, o que apresenta maior 
diversidade turística em Portugal. 
Isto coloca-nos vários desafios: como 
é que este triângulo, que falámos 
na pergunta anterior, tem resposta 
naquilo que é o desenvolvimento 
integrado e as várias realidades sub-
-regionais. As dormidas na região de 
Aveiro crescem 55%, na região da 
Beira Baixa crescem 54%. Todas as 
regiões crescem acima da média na-
cional, sendo que a região de Leiria 
cresce na ordem dos 39,6%, mesmo 
assim acima dos 38,9% do cresci-
mento da média nacional. Significa, 
em primeiro lugar, que o crescimen-
to espelha uma realidade positiva 
ao longo das oito sub-regiões. Em 
segundo lugar, reflete o trabalho 
conjunto que desenvolvemos nos úl-
timos cinco anos com as sub-regiões, 
as Comunidades Intermunicipais 
(CIM’s), com o programa operacional 
do Centro, com o reforço das verbas 
para a estruturação e segmentação 
do produto que é uma realidade 
muito recente, por força disso, um 

trabalho mais profissional ao nível 
da promoção dessas sub-regiões.

Aeroporto de Monte Real
Para o desenvolvimento de uma re-
gião turística as acessibilidades são 
essenciais. Neste sentido, que infra-
estruturas são necessárias para o 
crescimento turístico do Centro?
A acessibilidade é um fator crítico 
de sucesso para o turismo e faz-se 
por três vias: uma delas é a aero-
portuária, que é a dominante em 
Portugal. E sobre a via aeroportuá-
ria temos uma posição muito clara, 
defendemos intransigentemente o 
aeroporto em Monte Real. Durante 
a campanha eleitoral, António Costa 
assumiu publicamente estar dispo-
nível para equacionar Monte Real 
o que foi uma boa notícia. Porquê 
Monte Real? Não sendo um aeropor-
to alternativo a Lisboa, é claramente 
um aeroporto que soma para a com-
petitividade de Portugal e da região 
Centro. Precisa praticamente de 30 
milhões de euros de investimento. É 
uma gota no oceano do aeroporto do 
Montijo ou da alteração da Portela. A 
Portela precisa de 600 milhões para 
ser feito o seu alargamento e mais de 
2 mil milhões para fazer o Montijo. 

Em Monte Real, estamos a falar de 
30 milhões que aumentariam subs-
tancialmente a competitividade da 
região Centro, mas também alarga-
ria a oferta de Portugal. Em segundo 
lugar, é um aeroporto que precisa 
de 600 mil passageiros por ano. Fá-
tima representa um fluxo turístico 
capaz de responder a essa exigência 
mínima. Em terceiro lugar, há toda 
uma economia que gravita à volta 
de Monte Real e que beneficiaria 
muito com esta valência. Esta é uma 
bandeira que não vamos deixa cair. 
Em segundo lugar, a ferrovia. Se, por 
exemplo, eletrificássemos a linha do 
Oeste ou fizéssemos a moderniza-
ção da Linha da Beira Alta, teríamos 
capacidade de gerir mais fluxos para 
aquilo que é a competitividade e a 
realidade do Centro de Portugal. Só 
a linha do Oeste que vai de Lisboa à 
Figueira da Foz permitiria criar um 
hub turístico, que representaria um 
descompressor para a área Metropo-
litana de Lisboa e teria capacidade 
de gerar fluxo turístico mas também 
populacional para territórios que es-
tão entre a Figueira e Lisboa. 

Esse investimento está avaliado?
Não está avaliado mas será muito 

A

“Portugal como 
um todo não se faz, 
nem à custa, nem 
à conta de apenas 
simpatia e cortesia. 
O orçamento que 
é dado hoje às 
entidades regionais 
é claramente 
castrador de 
qualquer atividade 
que queiram 
desenvolver 
diferente daquela 
que desenvolveram 
nos últimos dez 
anos”

...

A entrevista decorreu na loja da COMUR no Lx Factory, em Lisboa
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A
reduzido comparativamente ao que 
o Governo projeta fazer em matéria 
da recuperação e requalificação da 
rede ferroviária em Portugal. Veja-
-se o que aconteceu recentemente 
com o mau tempo no baixo Monde-
go. Ainda temos hoje linhas impe-
didas e, algumas delas, por falta de 
manutenção, incapazes de receber 
o tráfego da ferrovia. Finalmente, a 
questão da acessibilidade rodoviá-
ria. Com a ligação Madrid-Cáceres-
-Castelo Branco abríamos um novo 
corredor rodoviário que permitiria, 
não só o fluxo do tráfego espanhol, 
assim como permitiria colocarmos 
um epicentro diferente naquilo que 
são os chamados territórios do Inte-
rior.

2019 foi o ano em que as Comunida-
des Intermunicipais passaram a ter 
competência de promoção no mer-
cado interno. Esse processo foi feito 
de forma tranquila no Centro?
A Turismo do Centro de Portugal 
(TCP) tem um modelo testado de 
há quatro anos para cá. Ainda com 
atual Ministra da Coesão Territo-
rial, que na altura era presidente 
da CCDR, Ana Abrunhosa, criámos 
o modelo dos Produtos Turísticos 
Integrados. Trata-se de um modelo 
de desenvolvimento territorial, de 
estruturação e promoção turística, 
alavancado nesta relação: existe o 
Plano de Marketing da marca Cen-
tro de Portugal, depois existem os 
planos sub-regionais por cada uma 
das oito CIM’s e o financiamento é 
garantido pelo plano operacional 
do Centro. De modo geral, cada CIM 
tinha de preencher estes requisitos 
principais: fazer a estruturação ou a 
promoção de produtos turísticos que 
tivessem capacidade de crescimento 
ou maturidade, ou seja, produtos tu-
rísticos que já estivessem afirmados 
no mercado interno; segundo, que 
esta operação respeitasse a chancela 
da marca Centro de Portugal, sobre-
tudo as ‘guidelines’ do Programa de 
Marketing Turístico da marca Centro 
e, por esta via, seriam financiados 
através do Programa Operacional 
do Centro. Ou seja, o pré-requisito 

para o financiamento da promoção 
implicaria que tivesse o aval da Tu-
rismo do Centro para ser financiado, 
estamos a falar de oito milhões de 
euros para as oito CIM’s. Terceiro, 
que desta relação pudesse induzir a 
participação e o crescimento do se-
tor privado. 
Portanto, não é um fantasma esta 
questão da promoção. Acredito que 
em muitos casos vai haver uma frag-
mentação e algum espartilho da 
promoção. Sempre defendemos esta 
convergência na promoção e a chan-
cela do Plano de Marketing do Cen-
tro justamente para que não haja 
descontinuidade de produto ou não 
haja fragmentação da promoção. 
Produtos como as Aldeias Históricas 
estão em mais do que uma comuni-
dade intermunicipal, o mesmo com 

o surf, os vinhos. Mas se se respei-
tar este princípio, que trabalhamos 
há cinco anos, de que há um plano 
orientador e que, tal qual como está 
na lei, as CIM’s têm de criar o seu 
próprio plano sub-regional em arti-
culação com o plano regional da TCP, 
julgo que os riscos são mínimos. 

A região Centro tem atraído inves-
timento estrangeiro para o setor do 
turismo? Por exemplo, ao nível da 
hotelaria, era importante ter mar-
cas internacionais?
A região tem neste momento mui-
tas unidades hoteleiras em pipeline, 
sobretudo de grupos nacionais. É o 
caso dos grupos Vila Galé, Tryp/Me-
liá e Turim. Primeiro, o investimento 
no Centro é muito alavancado em 
grupos nacionais e isso, para nós, é 
uma boa notícia, porque significa 
que há uma matriz identitária em 
relação àquilo que é a oferta em Por-
tugal e que vamos ver seguramente 
espelhada nestes investimentos que 
estão a abrir. Segundo, existe uma 
grande preocupação dos empresá-
rios da região em requalificarem as 
suas unidades. Vimos isso na Covi-
lhã, Serra da Estrela e outras uni-
dades, em que vemos um processo 
de requalificação, quer de edifícios 
(alguns associados ao Revive), ou 
outros que fizeram as suas próprias 
reconversões internas no sentido de 
criarem novos segmentos de oferta. 
Não temos tanto investimento es-
trangeiro, mas não olhamos para 
isso como uma desvantagem. Antes 
pelo contrário. Olhamos para isso 
como um reforço do posicionamen-
to das nossas entidades, nomeada-
mente das nossas empresas portu-
guesas, muitas delas alavancadas 
no Centro de Portugal, e outras que 
olham para o Centro de Portugal 
como uma boa proposta de investi-
mento para o futuro.

Anunciaram a criação de um Con-
vention Bureau Coimbra-Centro 
de Portugal para afirmar a região 
como um destino no segmento de 
congressos e incentivos. Qual é o 
ponto da situação deste projeto?

“O país vai gastar 
mais 8,8 milhões 
de euros com 
as despesas dos 
ministérios nesta 
legislatura. O 
que significa que 
gasta metade do 
orçamento que 
paga durante um 
ano às entidades 
regionais de turismo 
em despesas 
de gabinetes 
ministeriais”

...
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A
O MICE é para nós um produto es-
truturante, sobretudo no que diz 
respeito ao combate à sazonalidade 
e ao aumento da estada média. Fe-
lizmente, o Centro começa a ter já 
infraestruturas capazes de respon-
der a esse desafio. Obviamente que 
o Convento de São Francisco, em 
Coimbra, é o mais assinalável, mas 
é preciso pensarmos no centro de 
congressos da Figueira da Foz ou no 
centro cultural das Caldas da Rainha 

e na nossa ligação às universidades. 
É por isso que nos posicionámos nes-
te plano estratégico para dez anos 
no MICE, quer do ponto de vista do 
turismo científico, aproveitando as 
convenções que as nossas três uni-
versidades e seis politécnicos po-
dem ajudar a captar. Mas também 
estamos a pensar no convention 
bureau. Durante estes últimos anos 
não foi possível trazer à tona o pro-
jeto, também por força do que era o 
modelo de gestão do Convento de 
São Francisco, mas vai acontecer em 
2020. Existe uma boa relação entre a 
Entidade Regional de Turismo (ERT), 
a Agência Regional de Promoção Tu-
rística (ARPT) e a Câmara Municipal 

de Coimbra, que é a detentora do in-
vestimento, e que redefiniu o mode-
lo de gestão para o Convento de São 
Francisco e, agora sim, estão criadas 
condições para a criação do conven-
tion bureau.

O que vai mudar nesse modelo?
Em princípio estamos a falar de um 
modelo de gestão do próprio Con-
vento de São Francisco, que estava 
muito alavancado no gabinete do 

presidente da Câmara. Estava muito 
alicerçado numa lógica de atendi-
mento de um espaço que não tinha 
uma vocação tão empresarial e era 
mais uma vocação autárquica.

Ministério do Turismo
Era um dos defensores da criação 
de um Ministério do Turismo. Per-
deu-se uma oportunidade nesta 
legislatura ou a solução encontrada 
foi boa?
Perdeu-se uma boa oportunidade. 
Se olharmos hoje para o governo, 
que tem mais ministérios e mais 
secretários de Estado, o Turismo 
não está, do meu ponto de vista, 
reforçado, independentemente da 

competência da atual SET e do Mi-
nistro da Economia passar a Minis-
tro de Estado. É simpático, mas não 
é isso que traz maior importância e 
visibilidade à indústria do turismo. 
A começar por um dos problemas 
que considero musculares que é a 
questão do orçamento. O orçamento 
para as ERT’s não muda desde 2006. 
Antes pelo contrário. Ainda não atin-
gimos em 2020 a verba inscrita no 
Orçamento de Estado (OE) de 2006 

que era de 20 milhões. Hoje ainda 
estamos com 16,4 milhões de ver-
ba inscrita no OE que depois chega 
aos 19 milhões através da criação do 
Programa de Financiamento para 
programas e atividades que as enti-
dades apresentem. 
Do ponto de vista político, creio que 
o turismo teria alcançado a impor-
tância, a notabilidade e aquilo que 
verdadeiramente representa hoje 
na balança económica de Portugal 
se tivesse sido criado o ministério do 
Turismo.

Como é que explica que a verba des-
tinada às regiões de turismo no OE 
seja a mesma há vários anos?

“Creio que o turismo 
teria alcançado 
a importância, a 
notabilidade e aquilo 
que verdadeiramente 
representa hoje na 
balança económica 
de Portugal se 
tivesse sido criado 
o ministério do 
Turismo”

...
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Explica-se porque o turismo está 

hoje refém de um homem orgulho-

samente só chamado Mário Cente-

no. Mais tarde ou mais cedo, vai ser 

necessária a intervenção do primei-

ro-ministro no sentido de contrariar 

aquilo que é a apresentação política 

e global nacional de um excedente 

orçamental que é feito à conta das 

cativações e da não transferência 

das verbas para as entidades regio-

nais de turismo, para os hospitais e 

para um conjunto significativo de 

organismos públicos, por força des-

ta, quase diria, febre orçamental que 

o atual ministro das finanças impôs.

O orçamento é insuficiente e não 

traduz o trabalho que as regiões fa-

zem. Ficará ainda mais aquém se o 

grande desafio em 2020, 2021 e 2022 

for desenvolver Portugal, criar condi-

ções para que os territórios da baixa 

densidade possam constar do mapa 

turístico nacional. A atual secretária 

de Estado do Turismo, e bem, assim 

como o ministro da Economia, têm 

dito que precisamos de olhar Por-

tugal como um todo, mas Portugal 

como um todo não se faz, nem à 

custa, nem à conta de apenas sim-

patia e cortesia. O orçamento que é 

dado hoje às entidades regionais é 

claramente castrador de qualquer 

atividade que queiram desenvolver 

diferente daquela que desenvolve-

ram nos últimos dez anos. Em 2019, 

com a secretária de Estado Ana Men-

des Godinho, e bem, as ARPT’s viram 

reforçado o seu orçamento. Isso im-

plicou um aumento daquilo que é a 

participação que as ERT’s têm de fa-

zer para as ARPTS’s (aumentou 13%).

É preciso lembrar o governo que 

olhar para o país como um todo im-

plica que se deem meios e se refor-

cem as capacidades e competências 

das organizações que estão no terre-

no há anos. 

Mesmo sobre os 19,7 milhões, ti-

vemos três cativações em 2019: 

em janeiro, em junho e no final do 

exercício económico, quando espe-

rávamos que fossem autorizadas as 

descativações, não tivemos autori-

zação para utilizar o dinheiro do or-

çamento que é devido às Entidades 

Regionais.

Uma nota particular para a senhora 

secretária Rita Marques, justiça seja 

feita, já conseguiu minimizar um 

dos problemas que tínhamos, a ver-

ba do OE não tem de passar pelo Tu-

rismo de Portugal. Está previsto em 

2020 que a verba seja transferida di-

retamente para as entidades regio-

nais, é menos um crivo, um patamar 

e um atraso substantivo que temos 

em relação à transferência. 

O país vai gastar mais 8,8 milhões de 

euros com as despesas dos ministé-

rios nesta legislatura. O que significa 

que gasta metade do orçamento que 

paga durante um ano às entidades 

regionais de turismo em despesas 

de gabinetes ministeriais. 

Lei 33/2013

Disse que a Lei 33/2013, que estabe-

lece o regime jurídico das regiões 

de turismo de Portugal continental, 

está desatualizada e já não respeita 

os princípios para os quais foi cria-

da. O que é preciso alterar?

Precisamos, numa primeira estância, 

de uma alteração programática à lei. 

Primeiro, que devolva às Entidades 

Regionais a sua autonomia enquan-

to organismos regionais que fazem 

a estruturação, o planeamento e a 

valorização turística dos territórios. 

Em segundo lugar, que lhes permi-

te, à semelhança do que acontece 

com as Câmaras Municipais, terem 

autonomia financeira, terem direi-

to à verba que vem da lei do OE e, a 

partir daí, executarem como executa 

qualquer uma das outras entidades 

dentro do perímetro do Estado, o 

que não acontece connosco hoje em 

dia. Em terceiro lugar, porque não 

recebermos competências que estão 

atualmente no Turismo do Portugal, 

mas que nós poderíamos ter perfei-

tamente, por força da proximidade 

local, da relação com o território e da 

articulação que temos com as em-

presas e empresários em cada uma 

das regiões?

Tais como?

Competências ao nível do licencia-

mento, da fiscalização e, sobretudo, 

ao nível dos programas de financia-

mento. 

Com a mesma estrutura consegui-

riam absorver estas competências?

Sim, perfeitamente. Obviamente 

teríamos de fazer formação e ajus-

tamentos. Hoje existem nas CIM’s 

“Acredito que a 

SET esteja a olhar 

para, num futuro 

de médio e longo 

prazo, o reforço 

da capacidade e 

competitividade dos 

territórios através 

de maior escalas de 

serviços e serviços 

de proximidade que 

podem e devem ser 

garantidos pelas 

ERT’s”

...
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aquilo que chamamos organismos 
intermédios. As ERT’s podem ser or-
ganismos intermédios que facilitem 
na gestão de alguns programas na-
cionais no sentido de aproximarem 
os proponentes e os decisores da-
quilo que é essa distribuição e essa 
aplicação dos programas nacionais, 
sobretudo nestes territórios de bai-
xa densidade. A região Centro é, por 
essência, uma região de micro em-
presas associadas ao Turismo. Pre-
cisamos de ter um trabalho de pro-
ximidade e permanência com essas 
empresas, muitas delas passam por 
processos de qualificação e compe-
tências como é o caso da restaura-
ção, em que existem boas parceiras, 
com a AHRESP, por exemplo. Devem 
ser as entidades regionais descon-
centradas a promoverem esses pro-
cessos de qualificação.

O que queria dizer a SET com refres-
car a Estratégia 2027 ao nível da go-
vernança?
Não sei exatamente o que está na 
mente da senhora secretária de Es-
tado, pese embora concorde com 
essa afirmação, porque isso do meu 
ponto de vista resulta a três níveis: 
primeiro a questão do orçamento e 

da autonomia das ERT’s, através da 
revisão da Lei 33. Segundo, através de 
uma revisão do modelo que existe 
hoje das atuais ARPTs com as ERT’s 
que são completamente autónomas, 
significa que podemos estar a cami-
nhar para um edifício idêntico ao 
que originou o Turismo de Portugal, 
quando Luís Patrão fez a fusão dos 
diversos organismos. Pode muito 
bem estar na mente da senhora se-
cretária de Estado a possibilidade de 
virmos a criar edifícios regionais que 
tenham estas duas competências 
associadas: por um lado a promoção 
externa, por outra a interna. Para nós 
não seria uma novidade desagradá-
vel, antes pelo contrário. Aliás, se há 
alguém que tem alguma autoridade 
para falar na matéria, julgo que pos-
so ser eu, porque há doze anos que 
presido à ERT e à ARPT. Finalmente, 
nesse sentimento de poderem as 
ERTs a par das ARPT’s e do TdP criar 
uma nova ambição no que diz respei-
to, por exemplo, àquilo que pode vir 
a ser o processo de internacionaliza-
ção e consolidação do trabalho junto 
das empresas. Hoje percebemos que 
existe um ‘gap’ entre aquilo que é a 
esmagadora maioria das empresas e 
aquilo que é a sua relação com o TdP 

e que passa muitas vezes pela inter-
mediação das ERT’s. Acredito que a 
SET esteja a olhar para, num futuro 
de médio e longo prazo, o reforço da 
capacidade e competitividade dos 
territórios através de maior escalas 
de serviços e serviços de proximida-
de que podem e devem ser garanti-
dos pelas ERT’s.

O Centro foi a primeira região em 
que o presidente da ERT é também 
o da ARPT. Que benefícios isso 
trouxe?
Trouxe inúmeras vantagens do pon-
to de vista do modelo de governan-
ça das duas entidades. Em primeiro 
lugar, uma articulação perfeita entre 
aquilo que é a estratégia da promo-
ção externa e a jusante daquilo que 
é a adaptação do mercado interno 
ou da promoção interna. Em se-
gundo, a capacidade de modelos de 
convergência no que diz respeito à 
promoção e a produtos. Ou seja, a 
ARPT não faz a promoção externa 
de produtos turísticos, que depois 
não têm correspondência, do ponto 
de vista da sua territorialidade, ao 
nível da promoção interna. Terceiro, 
aproveitamento de recursos físicos, 
humanos e financeiros. Existe hoje 

»»

“Vimos uma 
Confederação do 
Turismo de Portugal 
(CTP) demasiado 
presa à ideia de 
criar um aeroporto 
em Lisboa. A 
própria CTP não 
tem uma leitura 
nacional hoje das 
questões associadas 
ao turismo”

...
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A
uma maximização dos recursos físi-
cos, humanos e financeiros dentro 
das organizações que nunca teria 
existido se não tivéssemos a mesma 
presidência.

Que leitura faz do facto de ainda 
não haver uma conclusão sobre a 
providência cautelar que impede o 
Turismo de Portugal de estar pre-
sente em feiras?
Neste momento há um consórcio 
feito pelas ARPT’s que têm garan-
tido a presença quer dos destinos 
regionais quer da marca Portugal 
nesses vários certames. Felizmente, 
isso traduz o bom relacionamento 
quer pessoal, quer institucional, que 
existe entre todas as agências e o Tu-
rismo de Portugal, o que nos ajudou 
a resolver o problema. Em segundo 
lugar, é obviamente algo que per-
turba o normal funcionamento das 
nossas agências, é naturalmente um 
processo que todos gostaríamos de 
não ter visto, nem passado por ele, 
sobretudo aquilo que foi tornado 
público e que não beneficiou a mar-
ca Portugal.

Na Fitur vemos muitas vezes uma 
dispersão de promoção, com a pre-
sença de municípios.
E em 2020 vai ser maior. Tenho a in-
formação de que há municípios que 
vão marcar presença. É um processo 
quase incontornável este de haver 
cada vez mais municípios que des-
pertam para o turismo.

Esta presença dispersa é positiva ou 
não?
Acho que não é muito positiva. Já 
assisti até em Berlim à presença de 
municípios, em alguns casos até sem 
a palavra Portugal. É mais um impul-
so que é dado pelos municípios na 
perspetiva de que estão a desenvol-
ver uma atitude que vai beneficiar o 
turismo mas que acredito que, con-
tas feitas, não traduz nenhum tipo 
de retorno quer físico, quer finan-
ceiro, quer até do ponto de vista da 
promoção turística. 

Como analisa o atual momento do 

turismo?
Cito a frase que Augusto Mateus dis-
se no congresso da APAVT em 2019: 
É preciso ganhar o turismo para o 
país, e ganhar o país para o turismo. 
Isso implica três tipos de estratégia: 
reconhecer o trabalho que as institui-
ções do turismo têm feito, não vimos 
esta oportunidade na materialização 
num novo ministério, mas que pode 
e deve passar pelo reforço das com-
petências das organizações regionais. 
Dou como exemplo o Valorizar que é 
hoje um programa que é reconhecido 
como bastante positivo mas que tem 
uma relação de procura de 10 para 1. 
O Valorizar vai permitir responder a 
10% daquilo que é a ambição e o nú-
mero de candidaturas apresentadas 
ao Turismo de Portugal. Segundo, a 
demonstração pública e política da 
importância que tem o turismo passa, 
não só por aumentar esta notorieda-
de e reconhecimento do trabalho que 
é feito, mas, sobretudo, para captar-
mos cada vez mais recursos humanos 
é preciso a valorização efetiva das tais 
competências, por outro lado, no pa-
gamento efetivo daquilo que é o valor 
do trabalho que produzem. Terceiro, 
julgo que há uma certa apatia nas or-
ganizações do turismo em Portugal. 
Salvo honrosas exceções, hoje não ve-
mos as associações do setor em Portu-

gal a reivindicarem esta importância 
que o turismo tem. Vimos uma Confe-
deração do Turismo de Portugal (CTP) 
demasiado presa à ideia de criar um 
aeroporto em Lisboa. A própria CTP 
não tem uma leitura nacional hoje 
das questões associadas ao turismo. 
Vemos declarações contínuas e suces-
sivas que é preciso Montijo, Montijo, 
mas é preciso explicar que Portugal 
não é só Montijo, existem empresas 
no Algarve, no Centro, Alentejo, Aço-
res e Madeira que precisam dessa voz 
forte que as associações do setor de-
vem materializar. É preciso também 
combatermos esta apatia. As coisas 
correm generalizadamente bem ao 
turismo, mas é preciso percebermos 
que estamos a falar de estatísticas e 
médias e quando fazemos isso não 
estamos verdadeiramente a avaliar 
todas as situações. Existem hoje em-
presas com resultados francamente 
positivos, mas também há empresas 
que precisam de um olhar de maior 
proximidade. Vemos programas 
como o Revive, que estão longe de 
cumprirem o seu objetivo porque não 
há investidores que estejam a olhar 
para todos os imóveis que foram colo-
cados ou para um património de Por-
tugal que continua a degradar-se.   P

Agradecimentos: COMUR

“É mais um impulso 
que é dado pelos 
municípios na 
perspetiva de que 
estão a desenvolver 
uma atitude que vai 
beneficiar o turismo 
mas que acredito 
que, contas feitas, 
não traduz nenhum 
tipo de retorno”

...
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Pedro Machado
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“O turismo está refém 

de Mário Centeno”

Vila Foz Hotel 
aposta na 
diferenciação

Porto: Emirates 
faz balanço 
positivo

ALOJAMENTO
pág. 32

TRANSPORTES
pág. 34-36

Unidade de cinco 

estrelas da Foz do 

Douro quer consolidar 

posicionamento.

Seis meses depois da 

abertura da rota para o 

Porto, a companhia 

está satisfeita com a 

evolução da operação.

Para o presidente do Turismo do Centro, a verba do 

Orçamento do Estado para as Regiões de Turismo é 

insuficiente. Pedro Machado pede autonomia financeira 

para as ERT's e mais competências.
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pág. 08-18

TURISMO 
NO INTERIORDossier

OS PROJETOS DO GRUPO 
VILA GALÉ NO INTERIOR • 
PASSADIÇOS DO CÔA • NOVO 
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Em entrevista de início de ano e às portas de mais uma edição da FITUR, 

o presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, é o 

entrevistado desta edição. O papel que as  Entidades Regionais de Turismo 

irão desempenhar no futuro é o tema central desta entrevista. Com um 

orçamento que é o mesmo desde 2006, e que, nos últimos anos, tem sofrido 

cativações, as ERT’s sentem-se com 

cada vez menos autonomia financeira. 

Também é verdade que, em 2019, 

as Comunidades Intermunicipais 

passaram a ter competências na 

promoção interna. Perante este 

cenário, é legítimo perguntar que 

futuro é reservado a estes organismos? 

Para Pedro Machado, o futuro 

das ERT’s está no ganho de novas 

competências e sustenta porquê sem 

receios. Numa lógica de que Portugal 

não é apenas Lisboa e o Porto, é 

preciso descentralizar poderes e 

levá-los até ao terreno, mas também 

numa lógica de descomplicar, simplificar e facilitar a vida das empresas 

e dos empresários, acrescento. A reflexão é lançada nesta entrevista, em 

que também se fala da necessidade de criar meios de acessibilidade para o 

Centro. Uma entrevista a não perder. 

Que futuro para 
as ERT’s?

Carina Monteiro
cmonteiro@publituris.pt

Editorial

Numa lógica de 
que Portugal não 
é apenas Lisboa e 
o Porto, é preciso 
descentralizar 
poderes 

...
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Turistas salvas em praia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7afd7095-9e80-428e-b885-

937d87a59f8e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Duas turistas inglesas foram resgatadas no mar por 3 surfistas e por uma militar da GNR, na Praia da
Galé, em Albufeira; uma das mulheres foi transportada em estado muito grave para o Hospital de
Faro.
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 	Duração: 00:01:40

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 84451519

 
16-01-2020 19:21

1 1 1

Resgate na Praia da Galé, em Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=53c2d63d-8895-4041-8213-

409a54d5b6ca&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Duas mulheres foram resgatadas por surfistas na manhã desta quinta-feira na Praia da Galé, em
Albufeira.
 
Repetições: TVI - Jornal das 8 , 2020-01-16 21:10
 TVI - 1ª Hora , 2020-01-17 06:42
 TVI 24 - 1ª Hora , 2020-01-17 06:43
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17-01-2020 07:26

"A Grande Viagem do pequeno Mi"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=519c4c8b-80b2-4353-aad6-

42dc5d4328ce&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Estreia amanhã "A Grande Viagem do pequeno Mi" no programa Lavrar o Mar do Algarve 365 em
Aljezur.
Declarações de Madalena Vitorino, coreógrafa.
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A14365 Algarve com muita oferta para aquecer fevereiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=58c9e554

 
A 1 e 2 de fevereiro, Castro Marim acolhe o Festival das
Amendoeiras em Flor, um evento em que a natureza se conjuga com a cultura e a
gastronomia. Passeios pedestres, visitas a mercados de produtos locais,
animação de rua, teatro, jogos, música tradicional e ateliers de pão, queijo de
cabra e plantação de amendoeiras são algumas das propostas para estes dias.
 
Em Portimão, o 4.º Festival de Piano do Algarve apresenta, a
8 de fevereiro, o concerto para piano e orquestra do maestro e
compositor Tavares Belo, um dos concertos para piano menos tocados nos últimos
40 anos e uma estreia no Algarve. A 29 de fevereiro, o duo a quatro mãos de
Eduardo Jordão e João Vasco,  20 fingers , interpreta o recital  De Mozart a
Chico Buarque , caracterizado pelo seu ritmo, dança e humor. A 16 de fevereiro,
em Loulé, Pedro Burmester convida Miguel Borges Coelho e Hugo Peres e executam
os concertos para um, dois e três pianos de J. Bach.
 
Estar  À Babuja  significa muitas coisas e uma delas é estar
à beira - das pessoas certas. No dia 15 de fevereiro estreia-se em Faro este
espetáculo em que dois atores e um músico dão corpo a um épico algarvio: um
cavaleiro dos tempos modernos dá largas ao cavalo da imaginação com um copiloto,
uma dama nobre a quem arrebatar com uma serenata e, claro, inimigos para
enfrentar.  À Babuja  segue para São Brás de Alportel a 16 de fevereiro e para
Loulé a 28 e 29 de fevereiro.
 
O mês termina de olhos postos no céu. De 28 de fevereiro a 1
de março, em Vila do Bispo, o Festival Out-(In)verno mergulha na
história do Algarve e na Astronomia e assinala o V Centenário da
Circum-Navegação com concertos, caminhadas, astronomia encenada e Astro Party,
exposições e oficinas.
 
Daniel Pina
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Brexit pode tirar  
100.000 turistas britânicos 

a Portugal

Depois de 2019 ter sido marcado pela falência de 
várias companhias aéreas e, sobretudo, do opera-
dor turístico Thomas Cook e por um crescimento 
mais lento do turismo na Europa, provavelmente em 
torno dos 3 a 4%, o ano de 2020 é considerado pela 
ETC como um ano de incertezas, sendo uma delas o 
Brexit, que poderá ter efeitos sobretudo em destinos 
turísticos como Portugal e Espanha, que continuam 
muito dependentes do mercado britânico.
Tem sido assim nos últimos anos: quando se fala em 
traçar perspectivas, o Brexit entra nas contas mesmo 
sem que se saiba exactamente de que forma conta-
bilizar os seus efeitos, uma vez que tudo depende da 
forma como o Reino Unido sair da União Europeia. O 
prazo para a saída está marcado para 31 de Janeiro e, 
pelo menos pelas palavras do primeiro-ministro Boris 
Johnson, nessa data o Reino Unido deixará mesmo 
a União Europeia - se o fará com ou sem acordo é 
que não se sabe. 
A preocupação mantém-se e no último relatório 
divulgado pela ETC, esta entidade deixava claro 
que um “hard Brexit” teria sérios efeitos no turismo 
europeu, causando uma queda de 7% nas viagens 
internacionais dos cidadãos do Reino Unido já em 
2020, a que se somaria, em 2021, mais uma quebra 
de 8%, o que “equivale a aproximadamente menos 
oito milhões de viagens efectuadas por residentes 
do Reino Unido em 2021”
A ETC sublinha, também, que “o impacto de uma saída 
sem acordo teria um efeito descendente permanen-
te no volume de viagens de saída do Reino Unido”. 
Alertando que em 2023, o crescimento estimado para 
o mercado britânico será ainda marginal, a mesma 
entidade avisa que “com níveis mais baixos do PIB e 
uma libra ainda fraca, uma recuperação nas viagens 
de saída do Reino Unido permanecerá indescritível a 
longo prazo”. Os impactos de um “hard Brexit” não se 
farão sentir do mesmo modo em todos os destinos, 
com a ETC a avançar que “Espanha será o país que 
sofrerá o impacto mais negativo em volume de via-
jantes, e a Irlanda em termos percentuais”.

EfEitos nEgativos aumEntam Em 2021

Especificando um pouco mais, a mesma entidade 
diz que “no pior dos cenários” Espanha poderá 
perder 7% do mercado britânico já em 2020, en-
quanto Portugal os efeitos se poderão sentir prin-
cipalmente em 2021. 
Especificamente no que toca a Portugal, o relatório 
aponta a possibilidade de uma perda de 5,8% no vo-
lume de turistas britânicos em 2021 o que causaria 
um impacto negativo de -0,6% no número de turistas 
estrangeiros recebidos em solo nacional nesse ano. 
Contas feitas, no caso de um “hard Brexit”, o número 
de turistas britânicos recebidos em Portugal poderá 
cair, em 2021, de 2,4 milhões (número de britânicos 

a estimativa é da european travel Commission que analisa o impacto que um “hard” brexit pode ter no 
turismo, penalizando destinos como Portugal mas principalmente espanha, em 2020 e 2021. até 2023, diz a 

etC, a recuperação do mercado britânico será imprevisível e a existir será ainda marginal.

queixa do mercado britânico que, de acordo com os 
últimos dados publicados pelo Instituto Nacional de 
Estatística, referentes a Outubro de 2019, mostram 
que este mercado “cresceu 1,1%” no conjunto dos 
primeiros 10 meses do ano passado, comparativa-
mente com o período homólogo anterior. Mês a mês, 
ao longo do ano que terminou, as contas do merca-
do britânico foram quase sempre bastante positivas, 
nomeadamente no Algarve. Em termos nacionais, 
este mercado continua a ser responsável por mais 
de 21% das dormidas efectuadas nos alojamentos 
turísticos nacionais, ocupando, destacado, o primeiro 
lugar neste indicador.
Situação mais negativa, de acordo com o documento 
da ETC, seria a de Espanha, principalmente no que 
toca às ilhas Baleares e Canárias que já estão a ser 
negativamente afectadas pela concorrência de destinos 
como a Turquia, Egipto, Grécia, Tunísia e Marrocos 
que estão a recuperar grande parte dos fluxos turís-
ticos que perderam desde 2011. Acrescem os efeitos 
da falência da Thomas Cook, com o relatório da ETC 
a sublinhar que, somando o impacto de um “hard 
Brexit” com o da falência do operador britânico, as 
chegadas de turistas britânicos a Espanha poderiam 
cair 8% em 2021, o que significaria uma perda de 1,3 
milhões de turistas. <

TexTo | FERNANDA RAMOS

esperados sem Brexit e, portanto, com uma evolução 
normal do mercado) para 2,3 milhões, ou seja, uma 
diminuição de 100 mil turistas.
Para já, Portugal não tem ainda muitas razões de 

No caso de um “hard 
BrexiT” [seguNdo o 
relaTório da eTc] o 
Número de TurisTas 
BriTâNicos receBidos em 
PorTugal Poderá cair, 
em 2021, de 2,4 milhões 
(Número de BriTâNicos 
esPerados sem BrexiT 
e, PorTaNTo, com uma 
evolução Normal do 
mercado) Para 2,3 milhões, 
ou seja, uma dimiNuição 
de 6% ou meNos 100 mil 
TurisTas.
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J O S é  L u í S  E L i A S ,  D i R E c t O R

j o s e l u i s e l i a s @ T u r i s v e r . P T

> 2020? Mercado 
interno Pode  
ser a chave

A passagem de ano não é mais do que uma 
comemoração e uma alteração de data do ca-
lendário. O tempo não pára e não se nota no 
primeiro dia de um novo ano nada de diferente 
do dia anterior. O marcador não passa a zeros, 
e a vida continua a correr como os rios correm 
para o mar, e é a continuação de tudo o que de 
positivo e negativo se fez anteriormente que se 
reflecte nos dias seguintes. 

Volta então, em função do calendário, o mês 
de Janeiro, o tempo de fazer balanços para 
que se possa perspectivar mais um período 
de 365 dias. Para a actividade económica do 
turismo, Janeiro é, também, o mês da FITUR, 
onde habitualmente os operadores turísticos 
portugueses aproveitam para ultimar os seus 
programas para as férias de Verão, com a fina-
lidade de lançarem a programação e iniciarem 
o período mais alto das pré-vendas na BTL, o 
maior evento do turismo português.

Quanto ao habitual balanço do ano, mesmo 
sem que se conheçam os números finais a nível 
nacional, aquilo que já se pode ir adiantando 
é que ele vai apresentar indicadores positivos 
para a actividade, quer no turismo internacional, 
quer no turismo interno. 2019 foi um ano que 
apresentou crescimento, embora sem que este 
tenha atingido os níveis de anos anteriores, o que 
já era expectável face aos ciclos que o turismo 
apresenta desde sempre. 

O investimento no turismo, em especial no 
alojamento, em 2019 não parou, o que merece 
duas opiniões diferenciadas, primeiro quanto 
à excessiva oferta em algumas áreas do país, 
que influencia de forma negativa o aumento do 
preço dos quartos, e pode vir a ter consequên-
cias negativas num futuro próximo, caso venha 
a existir uma estagnação no crescimento. No 
entanto, noutras áreas do país, nomeadamente 
em regiões do interior, o surgimento de novas 
unidades de alojamento está a levar a uma 
maior dinamização do turismo e, por essa via, 
da economia, o que é bastante positivo.  

Para se fazer uma perspectiva correcta para este 
ano, é necessário avaliar todos os contornos da 
saída do Reino Unido da União Europeia. Se 
até aqui Portugal implementou um conjunto 
de medidas para fazer face à situação e não foi 
praticamente afectado, o cenário, como dizem 
alguns analistas, pode começar a mudar já em 
2020 e intensificar-se de forma negativa em 2021, 
ano em que podemos perder 100 mil turistas 
britânicos, o que inevitavelmente causará pro-
blemas de ocupação em regiões mais depen-
dentes deste mercado emissor, como o Algarve 
ou a Madeira. Acresce que o mercado alemão 
tem vindo, de forma constante, a apresentar 
quebras para Portugal, situação que não pode 
ser apenas explicada por uma certa estagna-
ção da economia alemã mas que terá mais a 
ver com a concorrência de destinos turísticos 
como a Turquia.

O que em 2020 ainda não se prevê que venha a 
melhorar são as infra-estruturas aeroportuárias, 
que continuam a limitar o crescimento de voos 
e consequentemente de mais rotas aéreas e 
mais turistas. No caso concreto do Aeroporto 
de Lisboa a situação, como já veio a público, 
pode até ficar pior, dado o início das obras que 
se prevêem para o aeroporto. 

Sem esmiuçar muito, só os factores menciona-
dos não deixam grande espaço para elevados 
optimismos sobre os resultados a esperar para 
ano turístico de 2020 em Portugal. No entanto 
existe margem de crescimento, nomeadamente 
em mercados que têm tido performances muito 
positivas nos últimos anos e que podem contri-
buir para que o ano que agora começou possa 
alinhar pelo anterior. Para que tal aconteça é 
preciso que o mercado interno venha a ter um 
comportamento no mínimo idêntico ao do ano 
passado apresentando crescimento, constituin-
do a chave para os resultados do ano.<
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reinaugurado em 2018, o Centro de Congressos do algarve “tem sido um sucesso”, segundo avança Hugo gonçalves, 
director-geral do tivoli marina vilamoura algarve. No seu primeiro ano de actividade recebeu 45 eventos e mais de 20 

mil pessoas, tendo trazido um aumento de 4p.p. à taxa de ocupação do hotel a que se acopla.

a nova infra-estrutura  
do sul do País  

“tem sido um sucesso” 

cENtRO DE cONgRESSOS DO ALgARVE

Num encontro em Lisboa com 
DMCs e organizadores de 
eventos, o Tivoli Marina Vi-

lamoura Algarve Resort pretendeu 
mostrar como o Centro de Con-
gressos do Algarve, no seu primeiro 
ano de actividade, se tornou numa 
referência nacional e internacional 
enquanto destino para a organiza-
ção de eventos de excelência. “Agora 
o Algarve, e Vilamoura em particu-
lar, tem tudo para receber eventos 
de grande dimensão”, explica Hugo 
Gonçalves
O espaço, que pertence ao Grupo 
Minor e que conta com uma história 
de mais de 25 anos, foi reinaugurado 
a meados de 2018 e funcionou até 
agora numa óptica de soft opening. 
“Estivemos a experimentar e a ver 
todo o enquadramento e toda a sua 
versatilidade e agora estamos pre-
parados para apostar, para promo-
ver”, avançava o director-geral da 
unidade hoteleira.
Neste período experimental foi 
sendo avaliado o desempenho do 
renovado Centro de Congressos do 
Algarve, que Hugo Gonçalves carac-
teriza como uma versão 0.1, e foram 
sendo feitos ajustes, com “uma últi-
ma vertente técnica que foi necessá-
rio melhorar a investir” a ser aquela 
que apelida de “a maior cozinha do 
mundo”. A cozinha com 1.400m² 
é fruto de um investimento de 1.5 
milhões de euros, o que permite ver 
“que a aposta está a ser grande”.
Em 2019 o Centro de Congressos do 
Algarve recebeu 45 eventos e mais 
de 20 mil pessoas. Estima-se que es-
tes eventos tenham concedido um 
acréscimo de dormidas na ordem 
das 6.000 a outras unidades hotelei-
ras de Vilamoura. Ao Tivoli Marina 
Vilamoura Algarve Resort ofereceu 
um aumento de quase quatro pon-
tos percentuais da taxa média de 
ocupação, que se fixará nos cerca de 
64% em 2019.
O director-geral da unidade hote-
leira confirmava que, embora o ano 
ainda não tivesse, na altura, termi-

nado, era possível já avançar que se 
registou um aumento das receitas 
em 2019. “Quando temos um in-
vestimento de 10 milhões de euros 
num Centro de Congressos, temos 
de dar retorno às nossas empresas. 
O crescimento que está calculado 
para este investimento está a seguir 
a nossa previsão e só se ambicionam 
bons resultados”, elucida.
Hugo Gonçalves explicou que o 
equipamento está projectado para 
todas as camas disponíveis de mo-
mento, em Vilamoura. O conjunto 
de unidades de 4 e 5 estrelas na re-
gião dispõe de uma oferta entre as 
três e as quatro mil camas, e o cen-
tro de congressos, na sua capacida-
de máxima, consegue fazer ocupar 
todas essas camas.
Para 2020 perspectiva-se que o nú-
mero de eventos a realizarem-se 
no Centro de Congressos do Algar-
ve aumente, e que suba também a 
qualidade desses mesmos eventos 
e o número de pessoas que a eles 
atendem. “Antecipamos que a taxa 
de ocupação para 2020 chegue aos 
70%”, elucida Hugo Gonçalves, que 
explicava que “o nosso perfil de 
eventos é muito elástico”, permitin-

do que o espaço receba “desde a reu-
nião executiva com 10 pessoas, até 
eventos que podem ir até às 3.500 
pessoas”.
O evento, que decorreu no Tivoli 
Lisboa Avenida, “serviu para fazer a 
divulgação das ferramentas de pro-
moção que hoje dispomos para o 
Centro de Congressos do Algarve”, 
explicou o director-geral do Tivoli 
Marina Vilamoura. Serviu, assim, 
para apresentar o novo vídeo pro-
mocional do equipamento, bem 
como o seu novo tour virtual, uma 
ferramenta disponível no seu site 
que permite conhecer passo-a-pas-
so todo o edifício, através de uma 
visita em realidade virtual.
O Centro de Congressos do Algar-
ve distingue-se por esta versatili-
dade, e no futuro pretende apostar 
mais ainda numa vertente cultural. 
Afirma-se, também, como uma ala-
vanca ao desenvolvimento da região 
do Algarve, contrariando a sazonali-
dade. “Estamos a marcar a história 
do destino, com um espaço para eli-
minar a sazonalidade”, atesta Hugo 
Gonçalves.  <

TexTo | SOFiA SOARES cARRAcA

c E N t R O  D E 
c O N g R E S S O S 
D O  A L g A R V E

7.050m² área total

3 SALAS ADAPTáVEIS A 22 
ESPAçOS DIFERENTES

•	Sala Fénix: 2.215m² | 10m pé 
direito | 3.000 pessoas em teatro  
| 1.188 pessoas em escola

•	Sala Pégaso: 420m² | 4m pé 
direito | 430 pessoas em teatro  
| 210 pessoas em escola

•	Sala Neptuno: 420m² | 4m pé 
direito | 430 pessoas em teatro  
| 210 pessoas em escola

FOyERS 

Piso 0 – 742m² | 4,8m pé direito  
| zona de recepção
Piso 1 – 583m² | 7,5m pé direito  
| acesso directo Sala Fénix e Terraço

TERRAçOS

•	Rooftop – 2.656m² | 2.400 
pessoas em banquete | 3.500 
pessoas em cocktail

•	Marina View Terrace – 140m²  
| 100 pessoas em cocktail

•	Ocean View Terrace – 202m²  
| 180 pessoas em cocktail

•	Waterfront Terrace – 142m²  
| 380 pessoas em cocktail

•	Pégaso Garden – 383m²  
| 100 pessoas em cocktail

•	Neptuno Garden – 383m²  
| 100 pessoas em cocktail
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Rede portuguesa da indústria é nova aposta do Turismo de Portugal
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O Turismo de Portugal quer criar uma rede de turismo industrial. O objetivo é diversificar a oferta e
pôr os turistas a viajar em todo o território.
 
Atrair turistas para todo o território e ao longo de todo o ano, e incrementar a estadia média são os
objetivos que estão na base da criação da Rede Portuguesa de Turismo Industrial, um projeto que o
Turismo de Portugal espera ter no terreno dentro de dois anos. O organismo liderado por Luís Araújo
quer captar o interesse das instituições públicas e privadas para pôr este roteiro no mapa, que
apresenta forte potencial junto dos turistas brasileiros, espanhóis, asiáticos e norte-americanos.
 
O plano de ação para a implementação da Rede de Oferta de Turismo Industrial em Portugal,
apresentado hoje (sexta-feira) no âmbito do III Encontro Indústria, História, Património, a decorrer
em S. João da Madeira, vai ser desenvolvido em três fases e aproveitar a experiência dos seis
municípios - Santa Maria da Feira, S. Tirso, Vale de Cambra, Vila do Conde, Famalicão e S. João da
Madeira - que já investiram neste produto turístico.
 
Segundo Luís Araújo, o plano iniciar-se-á com o levantamento dos recursos, a que se seguirá uma
componente de qualificação dos ativos identificados e, posteriormente, a venda da rede como produto
turístico a nível nacional e internacional. O responsável adiantou ao Dinheiro Vivo que serão criados
instrumentos financeiros para apoiar a qualificação dos recursos ao nível das infraestruturas para
receber turistas e também da formação, dependendo o valor a afetar do interesse das entidades
públicas e privadas em aderir ao projeto.
 
A promoção da rota e a digitalização da informação também serão alvo de apoios. Como frisou Luís
Araújo, o objetivo é que o site Visit Portugal tenha o máximo de informação disponível para os
agentes turísticos, para que possam integrar nos pacotes esses roteiros, e para os visitantes que
desenham a sua própria viagem. Na sua opinião, a Rota Portuguesa de Turismo Industrial tem um
potencial de valor acrescentado muito grande quer a nível turístico quer nacional.
 
O presidente do Turismo de Portugal sublinhou que Portugal, para se continuar a afirmar neste setor,
tem que apostar em segmentos diferenciadores.
 
Partilhe esta notícia
 
Sónia Santos Pereira
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GRUPO SOGEVINUS 

Cálem investe 
30 milhões num novo 
hotel na cidade de Gaia 
O grupo que faz parte dos ativos de Abanca vai instalar um hotel de cinco estrelas com 151 quartos, que 
em ano cruzeiro vai faturar entre 10 e 13 milhões de euros. O turismo é uma área estratégica para o grupo. 

ANTÓNIO FREITAS DE SOUSA 
afsousa@jornaleconornico.pt 

A Cálem — ou mais propriamente a 
Sogevinus, sociedade que detém, en-
tre outras, aquela marca de vinhos do 
Porto e do Douro — vai investir 30 
milhões de euros na construção de 
um hotel que ficará situado no casco 
antigo da cidade de Gaia, na Rua Ba-
rão de Forrester, disse ao JE o CEO 
do grupo, o espanhol Sergio Marly. 

O novo hotel resultará da recupe-
ração de oficinas antigas que fazem 
parte dos ativos da Sogevinus. Será 
um cinco estrelas e terá 151 quartos 
— e, segundo o business piare, irá em 
ano cruzeiro, entre dois a três anos a 
partir da abertura (prevista para se-
tembro de 2021), gerar um volume 
de negócios entre os 10 e os 13 mi-
lhões de euros. Segundo Sergio 
Marly, o hotel irá respeitar a traça 
antiga do edificio e será dedicado à 
temática da enologia. 

O novo hotel inscreve-se numa 
decisão estratégica mais vasta de 
aposta no desenvolvimento dos in-
teresses do grupo Sogevinus na flo-
rescente área do turismo — com os 
ativos do grupo a enquadrar-se no 
projeto `World of Wine', do grupo 
The Fladgate Partnership, que in-
vestirá mais de 100 milhões de euros 
no casco antigo de Gaia, que irá cha-
mar milhares de turistas àquela 
zona. 

Ainda na área do turismo, o grupo 
vai abrir uma nova loja de venda dos 
seus produtos na frente de rio —
onde já tem uma —, que se junta a ou-
tra recentemente inaugurada do ou-
tro lado do rio, na Baixa do Porto. 
Alguns ativos que o grupo possui no 
Douro também serão alvo de recon-
versão para o turismo, nomeada-
mente uma casa situada na Quinta 
de S. Luís — que passará a receber al-
guns hóspedes, para além de conti-
nuar a sua atividade na área do eno-
turismo. A Cálem recebe anualmen-

 

1 

O grupo faturou 40 
milhões de euros em 
2019, mais 10% que 
no ano anterior. O 
turismo já responde 
por cerca de 20% da 
faturação. Os Estados 
Unidos são o mercado 
prioritário para 2020 

te, em Gaia, cerca de 300 mil turis-
tas, e a Burmester (outra das marcas 
do grupo), aproximadamente 100 
mil. 

O turismo já vale cerca de 20% do 
total do volume de negócios do gru-
po, que em 2019 deverá ascender aos 
40 milhões de euros — mais 10% que 
no ano anterior, segundo adiantou 
Sergio Marly. Dos cerca de nove mi-
lhões de garrafas que em 2019 asse-
guram o restante do volume da fatu-
ração, 7,8 milhões. foram Vinho do 
Porto e 1,2 milhões correspondem a 
Douro DOC. A marca Velhotes con-
tinua a ser a campeã de vendas. 

Exportações 
A faturação referente aos vinhos di-
vide-se em partes iguais entre o 
mercado interno e as exportações, 
que cresceram 15% em 2019. Neste 
último segmento, os mercados mais 
importantes são o holandês e o dina-
marquês, que respondem por 36% 
do total das exportações. O Reino  

Unido é também ainda um mercado 
muito ativo — mas Sérgio Marly 
teme que o Brexít venha a obrigar ao 
reposicionamento do grupo face 
àquele mercado. 

Neste particular, os Estados Uni-
dos — como vem sendo claro no se-
tor nacional dos vinhos — assume a 
posição de mercado com mais capa-
cidade de desenvolvimento, não só 
em volume como em valor. O CEO 
da Sogevinus disse que o grupo tem 
uma filial nos Estados Unidos — o 
único mercado externo que conta 
com esta particularidade — e que está 
a desenvolver uma rede comercial 
em todo o país. 

O grupo não está ativamente à 
procura de novas aquisições, adian-
tou Sergio Marly, "mas não deixa-
mos de observar novas propostas, 
até porque o Douro está a passar por 
um período de boas oportunidades". 

A Caixa Nova de Vigo entrou na 
Sogevinus em meados de 1998 com 
a compra de 21,4% do seu capital. 
Em 2000 aumentou a sua participa-
ção para 75%, e a 27 de março de 
2003 completou a aquisição do gru-
po. Em 2005, a Caixa Nova com-
prou a Burmester ao grupo Arnorim 
e em 2006 adquiriu o Grupo Barros, 
detentor das marcas Barros e Kopke. 

Em 2013, o Estado espanhol ven-
deu o Banco Novagalicia (nascido 
entretanto da fusão da Caixa Nova 
com a Caixa Galicia), com o novo 
nome de Abanca, ao empresário ve-
nezuelano Juan Escotet Rodriguez — 
"que vem ao Porto todos os meses" 
para se inteirar do andamento do 
negócio da Sogevinus, de que aliás 
não pretende desfazer-se, segundo 
disse Sergio Marly. 

Com 360 hectares (dos quais 210 
plantados com vinha) repartidos por 
três Quintas (Quinta do Bairro, 
Quinta de São Luiz e Quinta do Ar-
nozelo), a Sogevinus está presente 
nas três subregiões do Douro — o 
que é, para os entendidos, uma con-
dição essencial para a produção de 
grandes vinhos. 

A Quinta do Bairro está na subre-
gião do Baixo Corgo, muito próxima 
da Régua. Com uma área total apro-
ximada de 35 hectares, é uma quinta-
-piloto com 25 hectares de vinha re-
plantada na sua quase totalidade com 
castas brancas para a produção de vi-
nhos de qualidade superior. 

A Quinta de São Luiz fica situada 
na margem esquerda do rio Douro, 
perto do Pinhão, na subregião do 
Cima-Corgo. Dela fazem parte as 
antigas Quinta da Mesquita (com-
prada em 1972), Quinta da Lobata 
(1974), Quinta da Alegria (1982) e a 
Quinta da Galeira (1987) — atual-
mente 125 hectares, 90 dos quais 
plantados com vinhas, incluindo 
cepas velhas. 

Entre São João da Pesqueira e 
Vila Nova de Foz Côa, mesmo no 
coração do Douro Superior, en-
contra-se a Quinta do Arnozelo, 
com uma área total de 200 hecta-
res, dos quais 100 de vinhas classi-
ficadas com a letra 'A'. • 
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"É possível aumentar a oferta de arrendamento tradicional sem atacar o AL"
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A Hostmaker pondera criar o segmento de alojamento de média duração em Portugal.
 
Abriu a porta de casa em Portugal há dois anos e, desde então, acolheu mais de 20 mil hóspedes. A
gestora de alojamento local Hostmaker chega ao início de 2020 com cerca de 250 propriedades sob
gestão, e com o objetivo de fechar o ano com quase o dobro. Para já, a empresa só opera na região
de Lisboa, mas o Porto está na mira dos responsáveis da startup em Portugal.
 
A capital portuguesa foi a cidade que mais cresceu, entre as nove onde a Hostmaker presta serviços.
Atualmente, só Londres fatura mais que Lisboa. É também por isso, mas não só, que os líderes da
empresa em Portugal não poupam críticas à instabilidade legislativa e ao aumento da carga fiscal de
que o setor tem vindo a ser alvo.
 
A criação de zonas de contenção é uma das medidas que merece reparos por parte de David Costa,
Senior Business Development Manager da Hostmaker em Portugal. Para o responsável, o conceito
carece de "justiça".
 
"A criação de zonas de contenção afetou o alojamento local tal como afetou todo o mercado
imobiliário. No fundo, obrigou o setor a explorar outras zonas da cidade. Acredito que os turistas que
visitam Lisboa não querem vir apenas para o Bairro Alto. O Al funciona muito bem noutras zonas. É
quase como ir a Barcelona e ficar alojado nas Ramblas. Muita gente não quer porque não se vê nada a
não ser turistas", afirmou o responsável durante um encontro com jornalistas.
 
A intenção do Governo, revelada no Orçamento do Estado, de aumentar a carga fiscal do AL nas zonas
de contenção não é, por isso, vista com bons olhos.
 
"Não faz sentido e vamos ver se vai para a frente. É grave ver um ministro dizer que o arrendamento
tradicional paga 28% de impostos e o AL vai passar a pagar 14%, referindo que não há paridade
fiscal. O alojamento local tem custos bastante superiores ao arrendamento tradicional. Custos
operacionais, com mobília, paga IVA e precisa que o proprietário esteja disponível 24 horas por dia",
sublinha David Costa.
 
E lança a questão. "Porque é que, em vez de subirmos os impostos do AL, não baixamos os impostos
do arrendamento tradicional? Há muitas medidas que podem contribuir para aumentar a oferta de
arrendamento tradicional que não implicam atacar o AL. Nas zonas de contenção, se houver um
aumento dos custos, as pessoas vão acabar por sair", antecipa.
 
"O AL permitiu às cidades ter uma nova vida, permitiu as pessoas terem um rendimento extra, não faz
oposição à hotelaria, criou negócios à volta e fomentou o comércio local. Somando tudo isto, não se
compreende este ataque. No futuro vamos ver se não precisam outra vez do alojamento local",
remata o responsável.
 
A indefinição em torno do alojamento local levou a Hostmaker a estudar outras formas de gerir
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propriedades. Em Barcelona, a empresa adotou um modelo de "meio termo", entre o arrendamento
tradicional e o alojamento de curta duração. Este segmento implica arrendar casas por um prazo
superior a 30 dias. A startup está neste momento a estudar se é viável em Portugal.
 
"Estamos a tentar perceber se é um segmento que se enquadra no alojamento local ou não. A parte
legal ainda é incerta. O nosso contrato normal é de prestação de serviços, com os proprietários. Neste
caso teria de ser feito um contrato de arrendamento com o proprietário, superior a 30 dias. Estamos a
analisar as questões legais, porque os registos que a empresa tem de ter para operar com este
modelo são diferentes. É uma das possibilidades para 2020", avança Marta Salgado, Assistant General
Manager da Hostmaker.
 
Com este tipo de oferta a empresa conta atrair estudantes internacionais de mestrado, jovens
profissionais que prestam trabalho remoto na área tecnológica ou pessoas que procuram comprar casa
e precisam de uma alternativa temporária.
 
Em fevereiro, a Hostmaker espera concluir uma ronda de investimento de série C, para a qual tem o
objetivo de captar 45 milhões de euros. Se concluída com sucesso, a empresa terá captado desde que
foi criada, em 2014, um total de 90 milhões de euros, sendo a empresa europeia deste segmento com
mais capital reunido.
 
Partilhe esta notícia
 
Ana Sanlez

Página 21



A22

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 19,23 x 28,08 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 84454936 17-01-2020

alo 

o 

e 
0 

t 
- . • 

11!: 1111111111 ''-`111Í:', 

II 

 111111 I 
~,,;• 

• 
11 114." .• 11 11 

II 
111 

11 

-1:°11t 

SENIOR MANAGER DA HOSTMAKER 

"Se matarem o alojamento 
local vão ter que o reativar" 
David Costa, responsável da empresa em Lisboa, critica as medidas que o Estado pretende introduzir 
no setor no OE 2020. "O alojamento local tem custos bastante superiores ao alojamento tradicional". 

RODOLFO ALEXANDRE REIS 
rreís@jornaleconomico.pt 

"fr 

As propostas do Governo para Or-
çamento do Estado de 2020, em 
relação ao Alojamento Local (AL) 
estão a causar polémica no seg-
mento. "Matar o AL neste mo-
mento em que Portugal é um país 
de referência no turismo mundial, 
é incorreto, porque certamente 
que se o matarem vão ter que o 
reativar novamente", afirma David 
Costa, senior business development 
manager da Hostmaker, durante a 
apresentação dos resultados e 
perspetivas da empresa para 2020 
realizada nesta quinta-feira, 16 de 
janeiro. 

"Qual é o sentido de ter uma casa 
em alojamento local numa rua de 
contenção e outra casa no outro 
lado dessa rua, que como já está 
fora da zona de contenção paga 
menos imposto. Não tem cabi-
mento nenhum e não é justo", sa-
lienta David Costa. O responsável 
dá o exemplo da indústria hotelei-
ra que "abre hotéis em tudo o que é 
sítio e a pagar 15%. São dois pesos 
e duas medidas. Vamos ver se essa 
medida vai ser aprovada", realça o 
responsável. 

David Costa alerta também para 
o facto do arrendamento tradicio-
nal ter uma taxa de IRS de 28% e o 
alojamento local passar de 9% para 
14%. "O alojamento local tem cus-
tos bastante superiores ao aloja-
mento tradicional. Custos opera-
cionais, de mobiliário, além de 
precisar quase de uma disponibili-
dade '24/7' do proprietário. Claro 
que depois paga IVA a 6%, que não 
paga no alojamento tradicional", 
explica, deixando uma questão 
para o Executivo. 

"Em termos de paridade fiscal, 
porque é que em vez de estarmos a 
subir a taxa sobre os arrendamen-
tos no alojamento local, não baixa-
mos a do arrendamento tradicio-
nal? O objetivo é aumentar a ofer-
ta de propriedades de arrenda-
mento tradicional e acho que havia 
muitas formas de isso ser feito que 
não fosse atacar o alojamento lo-
cal", refere David Costa. 

Medidas que, de acordo com o 
próprio, vão "quase espremer as 
pessoas ao máximo em zonas de 
contenção, porque já têm demasia-
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dos custos, e se lhes aumentam a 
taxa vão acabar por sair". 

O responsável da Hostmaker, 
sublinha que "o alojamento local é 
urna ferramenta que permitiu às 
cidades terem uma nova vida, às 
pessoas na altura da crise terem 
um rendimento extra e consegui-
rem rentabilizar as propriedades", 
acrescentando que "não é urna 
oposição à indústria hoteleira". 

David Costa recorda ainda que o 

ri= 

DAVID COSTA 
Senior Business 
Development Manager 
da Hostmaker 

alojamento local, "além de criar 
negócios e empregos, fomentou o 
comércio tradicional". 

Fundada em Londres no ano de 
2014, a Hostmaker entrou em Por-
tugal em janeiro de 2018, tendo re-
cebido desde essa altura mais de 20 
mil estadias. Atualmente, a empre-
sa conta com 250 propriedades, 
sendo que o objetivo para 2020 é 
chegar às 400 propriedades. 

A Hostmaker dispõe de habita-
ções para alojamento local na 
Grande Lisboa, mas também em 
Sintra, Cascais, Costa de Caparica 
e Sesimbra, sendo a maior parte 
dos seus clientes de nacionalidade 
estrangeira, oriundos principal-
mente dos Estados Unidos, Brasil e 
continente asiático. 

Em termos de preços, estes va-
riam entre os 50 e os 300 euros, 
sendo que o valor médio por noite 
ronda os 80 euros. No que às tipo-
logias diz respeito, a maioria é TI e 
T2, existindo algumas T6, sendo 
que no passado a Hostmaker já 
conseguiu arrendar um TIO. 

Presente em mais oito cidades 
mundiais (Barcelona, Madrid, 
Londres, Paris, Cannes, Florença,  

Roma e Banguecoque) e com os 
pedidos de licenciamento cada vez 
mais restritos, o responsável da 
Hostmaker em Lisboa dá o exem-
plo de uma medida aplicada em 
Barcelona para poder atrair novos 
clientes. "Começámos a trabalhar 
no segmento de mid terra (reservas 
de 90 dias ou mais). Possivelmente 
é algo que vamos acabar por fazer 
também em Lisboa. Ou seja, uma 
pessoa que queira vir para Lisboa e 
precise de uma casa durante três 
meses para trabalhar", explica. 

Até ao final do primeiro trimes-
tre a empresa espera receber um 
investimento em termos globais 
de 45 milhões de euros por parte 
de investidores estrangeiros, des-
conhecendo-se a quantia destinada 
para a operadora de Lisboa, que 
surge logo atrás de Londres como 
a que movimenta mais capital. 

A verba disponibilizada para 
Portugal será aplicada em tecnolo-
gia, numa plataforma que vai per-
mitir aos proprietários gerirem as 
propriedades. Em termos de pers-
petivas para 2020, a empresa quer 
continuar a explorar várias zonas 
da cidade de Lisboa. • 
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A Associação da Hotelaria, Res-
tauração e Similares de Portugal 
(AHRESP), depois de reunir com os 
partidos políticos, voltou a defender 
que a proposta de Lei para o Orçamen-
to de Estado para 2020 não contribui 
para a estabilidade fiscal na atividade 
do alojamento local e retira confiança 
aos seus empresários, que já têm de li-
dar com inúmeros custos de contexto 
que perturbam a sua competitividade. 

A AHRESP não deixa de louvar a re-
novação da autorização legislativa para 
a reposição da taxa do IVA dos serviços 
de bebidas, sendo que era expetativa 
das empresas do setor que, ao invés da 
autorização legislativa, “o Orçamento 
de Estado já consagrasse a reposição 
efetiva da totalidade do serviço de be-
bidas na taxa intermédia de IVA”. 

No que ao Alojamento Local diz res-
peito, “foi com profundo desconten-
tamento que sublinhámos uma nova 
penalização fiscal para esta atividade 
económica. O agravamento dos índi-
ces de tributação no regime simplifi-
cado de IRS e de IRC, que passam de 
0,35 para 0,50, especificamente para 
os apartamentos e moradias de AL 
localizados em zonas de contenção, é 
uma medida da maior injustiça para 
todos os que investiram, recuperaram 
imóveis desocupados e abandonados e 
contribuíram para a regeneração urba-
na”. 

Para a associação, este agravamen-
to fiscal é totalmente desproposita-
do, 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 em-
presários, pois são quem opta pelo Re-
gime Simplificado, e são quem têm no 
Alojamento Local a sua única fonte de 
rendimento”. 

Sobre o tema da tributação das Mais-
-Valias, defende que a proposta sobre 
esta matéria não foi uma vez mais tida 
em conta. “Se o imóvel for desafeta-
do da atividade de Alojamento Local, 
não tem que haver lugar à tributação 
de Mais-Valias, independentemente da 
finalidade que é dada ao uso do imó-
vel.” Quanto à Coesão Territorial, “é 
urgente uma política fiscal apelativa e 
estável para a fixação de mais e melhor 
investimento no interior do país, con-
tribuindo para o combate à desertifica-
ção e fixação de capital humano”.

DE ACORDO COM A AHRESP

OE põe em causa estabilidade fiscal 
do alojamento local 
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Início B1 Hoteleiros portugueses com optimismo moderado em relação a 2020
 
Hoteleiros portugueses com optimismo moderado em relação a 2020
 
Janeiro 17, 2020
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O abrandamento da economia europeia, o Brexit, a escassez dos recursos humanos, a capacidade
aeroportuária em Lisboa, Madeira e Algarve, a dependência dos operadores online, o custo da
electricidade e da água, e o crescimento do número de camas no Norte do país, levam os hoteleiros a
um optimismo moderado em relação a 2020.
 
Numa sessão em que a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) fez um balanço do ano que passou
e apresentou as estimativas para 2020, Cristina Siza Vieira referiu que as taxas de ocupação não
deverão apresentar nenhuma variação, à excepção do Centro, onde deverá haver uma melhoria.
 
Em relação ao preço médio, o optimismo centra-se em Lisboa, enquanto no Algarve prevê-se uma
atitude conservadora face ao ano anterior, e a Madeira é a nossa maior preocupação.
 
A previsão da estada média deverá manter-se inalterável, segundo a CEO da AHP, que adiantou que o
mercado do Reino Unido vai crescer para Portugal continental, mas não na Madeira.
 
Quanto ao balanço do ano passado, a executiva referiu-se à boa performance do mercado brasileiro,
que se posicionou em quarto lugar no Centro e no Norte, e em quinto em Lisboa, bem como ao norte-
americano que, em todos os destinos, ficou entre os 7 mercados emissores.
 
Em 2019 a hotelaria portuguesa (dados até Novembro), indicam uma taxa de ocupação de 72%, um
RevPar de 71 euros (mais 1 euro do que no ano anterior) e um ARR de 96 euros (subida de 3%). O
gasto médio do turista no hotel foi, no período em análise, de 139 euros (+6%), enquanto a relação
entre a receita da unidade hoteleira, versus o número de quartos, cresceu mais do que quando
contabilizado só o alojamento gerando, este indicador, maior rentabilidade, com percussões na saúde
financeira dos hotéis, disse Cristina Siza Vieira.
 
Ainda no ano passado, foram os hotéis de 5 estrelas que tiveram uma taxa de ocupação mais robusta,
enquanto as maiores quebras tiveram lugar nas unidades e 2 estrelas. Lisboa com a rainha em todos
os indicadores com 93% de taxa de ocupação, 110 euros de RevPar e 128 euros de ARR. Os hóspedes
nacionais corresponderam a 38% da ocupação dos hotéis, e os estrangeiros 62%.
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A AHP aproveitou também a ocasião para apresentar dados sobre o impacto da realização da Web
Summit em Lisboa, que decorreu de 4 a 7 de Novembro do ano passado, em Lisboa, e gerou uma
receita na hotelaria da capital de quase 3 milhões de euros, enquanto, no total de hóspedes na
ocasião, em Lisboa, totalizaram um volume de negócios de 3,7 milhões de euros.
 
Por ocasião da Web Summit, a taxa de ocupação nos hotéis da Área Metropolitana de Lisboa foi de
90%, uma subida de 4,5p.p. face ao mesmo período de 2018, enquanto só no concelho ascendeu a
94%, um aumento de 1p.p. O preço médio é que baixou 10% (142 euros) e 9% (155 euros),
respectivamente.
 
Como canal de reservas, os participantes, segundo a AHP, utilizaram a Booking em primeiro lugar,
seguidos do site do próprio hotel e via DMC próprio do evento, evidenciando que o grosso das reservas
foi efectuada via canais online.
 
Entretanto, dados divulgados, quarta-feira (15) pelo INE, indicam que 25,4 milhões de pessoas
ficaram hospedadas nos estabelecimentos turísticos portugueses entre Janeiro e Novembro do ano
passado, totalizando 66 milhões de dormidas, e que foram os residentes no país que mais
contribuíram para o aumento.
 
Em relação ao número de hóspedes, a subida é de 7,1% face ao mesmo período do ano anterior, já as
dormidas tiveram um aumento homólogo de 3%.
 
Os proveitos estão a aumentar a um ritmo superior ao registado no período homólogo. Os proveitos
totais crescessem em Novembro, 10,2%, atingindo os 229,6 milhões de euros. As receitas nos
primeiros 11 meses do ano totalizaram os 4.070,6 milhões de euros, um aumento de 7,2% face ao
período homólogo, um ritmo superior àquele verificado em 2018.
 
Só em Novembro de 2019 registaram-se 1,8 milhões de hóspedes e 4,1 milhões de dormidas,
aumentos de 12,5% e 7,2%, respectivamente, face ao mesmo período de 2018, diz o INE. Os
residentes foram os grandes impulsionadores do resultado em Novembro, com as dormidas destes a
crescerem 14,1% no penúltimo mês de 2019. As dormidas dos não-residentes aumentaram 4,2% em
Novembro, face ao período homólogo.
 
Apesar do aumento de hóspedes e dormidas, verificou-se uma redução na estada média para cerca de
2 noites.
 
No ano passado, Portugal atraiu as atenções dos turistas chineses, norte-americanos e canadianos.
Estes mercados registaram crescimentos expressivos, sendo que as dormidas de hóspedes chineses
aumentaram 25,9% em Novembro, dos norte-americanos cresceram 20,2% e dos canadianos subiram
19,6%.
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tweet
 
Carolina Morgado
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Docente do ISAG
European Business School

O turismo acessível 
mais do que uma 

oportunidade
Portugal recebeu, no passado mês de setembro, 
o prémio de Melhor Destino Turístico Acessível 
do Mundo, atribuído pela Organização Mundial 
do Turismo, o que me surpreendeu, estando eu 
ligada a esta área de investigação. Este prémio, 
na minha opinião, representa o esforço que tem 
existido por parte de várias instituições, empresas 
e autarquias, nos últimos anos, em melhorar as 
acessibilidades num país que tem visto no turismo 
a salvação para muitos dos seus problemas. Esta é, 
sem dúvida, uma temática que merece ser abordada 
nas escolas, desde o 1º ciclo, pois todos nós, 
direta ou indiretamente iremos sentir, de perto, as 
barreiras das acessibilidades. Nos últimos anos, o 
turismo em Portugal tem apresentado um grande 
crescimento e estima-se que em 2018 o consumo 
turístico tenha representado 14,6% do Produto 
Interno Bruto, tendo em 2017 o emprego nas 
atividades características do turismo chegado aos 
413 567, representando 9,0% do total nacional 
(Turismo de Portugal, 2019). Sem sensibilização e 
conhecimento não podemos mudar mentalidades e 
formar profissionais capazes de acolher os visitantes, 
principalmente aqueles que apresentam necessidades 
especiais. Crescemos num mundo onde a deficiência 
desde sempre tem tido uma conotação negativa. 
Ao longo da história, estes grupos desempenharam 
funções consideradas menores e, desde sempre, 
nos habituámos a ouvir designações pejorativas a 
eles associadas. Infelizmente, em pleno século XXI, 
estas expressões ainda fazem parte da realidade que 
encontro, muito frequentemente, entre muitos 
jovens e adultos a quem dou formação neste grande 
setor que é o turismo. As barreiras de atitude são, a 
meu ver, as mais difíceis de ultrapassar. O turismo 
envolve pessoas com diferentes necessidades, o 
que obriga a uma sensibilização dos profissionais 
para esta causa e para a sua real dimensão. Importa 
identificar as barreiras existentes, físicas, de 
comunicação e de atitude, para criar estratégias que 
permitam ultrapassar alguns dos constrangimentos 
sentidos no dia a dia. 
Todos os dias, no exercício da minha atividade 
profissional, encontro barreiras de acessibilidade. 
São cada vez mais os visitantes que nos procuram 
com incapacidades, temporárias ou permanentes, 
mais ou menos severas, para passarem as suas férias. 
Questiono-me de que forma esta distinção irá 
alterar o panorama com que nos debatemos.
Começando aqui mesmo, no Porto, segunda  cidade 
do país, eleita pela terceira vez consecutiva como 
melhor destino europeu, pela European Consumers 
Choice. Uma cidade com tantos encantos como 
barreiras físicas e de comunicação. Aqui, são raros os 
espaços que apresentam rampas de acesso, percursos 
táteis ou pisos mais uniformes que possibilitem a 
quem sofre de uma determinada incapacidade de se 
deslocarem de forma autónoma e segura. Pequenas 
mudanças podem fazer uma grande diferença já 
que as acessibilidades são um problema de todos 
e trazem benefícios para todos. Portugal está, a 
meu ver, longe de ser o melhor destino acessível 
do mundo, mas que esta distinção nos incentive 
a querer melhorar e a olhar para esta causa como 
sendo de todos. 
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Algarve:  
beach paradise and much more

The southernmost region 
of Continental Portugal 

welcomes all with a mild 
climate and sun all year 

round. Algarve is known for 
its quality beaches, but is has 

so much more to offer to its 
visitors. From the wonderful 

scenery of Ria Formosa, to the 
rich green of its hills, Algarve 
is a wholesome place perfect 

for a wholesome vacation.

Algarve presents itself as an 
enormous resort ready to 
provide the most relaxing 
and unforgettable holiday 
to all. It is where you will 

find the perfect location for a home 
away from home. You can forget the 
rumble of the everyday life and be held 
by the gentle sound of the crashing 
waves, of the multiple birds that 
choose this region as their home. It is 
beautiful as a whole and to enjoy it to 
the full best you can opt for a multi-
destination trip.
Each town has a very different 

atmosphere and a special appeal that 
will make it hard for you to choose a 
favourite. You can go for a route that 
associates the tranquil eastern Algarve, 
with the buzzing central Algarve 
and even with the historical western 
Algarve. To spectacular views you can 
add the different architectural styles, 
from luxurious abodes to charming 
fisherman houses, apart from the 
hundreds of churches and chapels 
you can find splattered all over the 
territory.
It is, in fact, a region full of rich 

patrimony, home to some amazing 
natural, cultural and historic heritage. 
And there are so many ways in which 
you can enjoy it. From a multitude of 
nature sports and activities, such as 
spelunking, abseiling, paragliding and 
paintball, to water and theme parks 
such as Zoomarine, Aquashow and 
Slide & Splash, and even some high 
quality spas that are scattered through 
the region.
In the spas of Algarve there are retreats 
to all sorts of preferences. So much so, 
that each year there are two Algarve 

cuiSine that it freSh, light  
and deliciouS
Clams, razor shells, cockles, oysters, spider crabs, gilt-head breams, white sea 
breams, flounders, but also eels and octopuses. This, and much more, is what 
you are sure to find in Algarve’s restaurants with a philosophy that consists in 
cooking what the sea provides as little as possible, but giving it flavour with 
other local ingredients. In a true Mediterranean style, the algarvian diet is fresh, 
pure and light but ever so mighty delicious.
There is fish cooked in the grill, with 
no need of dressing and seasoning, 
accompanied by potatoes and 
salads. Also an array of recipes 
that have been perfected 
through centuries. With 
aromatic herbs and spices 
the flavours are enhanced 
in specialties such as fish 
soup, octopus rice, 
conch or cuttlefish 
“feijoada” and tasty 
stews, “açordas” and 
“cataplanas”. <
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Spa Weeks, an event that invites you 
to experience the best spas of 5 star 
hotels with a pleasant discount of 50%. 
Moreover, all aspects of Algarve are 
welcoming. The locals are extremely 
friendly. Whichever part of Algarve 
you choose to visit you are certain to 
encounter warm people, who welcome 
you with open arms.

2 in 1 desTinaTion

In reality there are two Algarves. One 
in the summer, when it becomes one 
of the most sought after destinations 
in Europe, and another one in the 
winter. It is a two in one destination. 
You can find the first Algarve from 
April to September, the hotter months 
when flocks of tourists look for warm 
blue waters and golden sands. In 
the summer months you can always 
count on Algarve to serve the freshest 
fish and seafood, and there is history, 
culture and heritage all around.
All this, and even more, you can 
enjoy throughout all months of the 
year. Still, in the colder months the 
outdoor activities change, and there 
are other experiences to be lived. 
With a temperature that rarely drops 
below 15°C, the beach is available 
for sunbaths all year long. In the 
winter in Algarve you can enjoy the 
cosy weather of summer of many a 
European country. But the winter 
sun is also perfect for golfing and to 

If we had to choose only one natural treasure in Algarve, 
it would be the Ria Formosa National Park. This beautiful 
park spans through Loulé, Faro, Olhão, Tavira and Vila 
Real de Santo António. It is as a place with two peninsulas, 
five islands and a salt marsh. In all honesty it is so much 
more. It is the fusion between these attributes that creates 
a unique park of incredible beauty. In this fragment of 
Algarve’s Sotavento you will find the sea on one side 
and the ria on the other and only after this comes the 
mainland, between the sandy peninsulas of Ancão and 
Cacela. It is a natural phenomenon that separates the ria 
from the sea with a cord of barrier islands, with the ria 
being fuelled by freshwaters coming from water courses. 
In total the Ria Formosa is spread through 60Km of dunes, 
salt marshes, vast ranges of pinewood and agricultural 
areas that complement each other, offering a rich fauna 
and flora. You can watch the Ria Formosa transmute 
throughout the seasons, the passing of the months, the 
wind blows, the tides. The sands come and go giving 
different shapes to the islands in a place that is never 
the same and invites us to get to know it in all its diverse 
patterns. Ria Formosa is also an unavoidable spot for bird 
watching lovers, with the biggest concentration of birds 

of the country. The system of barrier islands is created by 
the peninsulas of Ancão (also and wrongly known as Faro 
Island) and Cacela, one in each side with the islands of 
Barreta, Culatra, Armona, Tavira e Cabanas interspersed 
between them, from West to East. All of the islands are 
unique and wonderful and, as expected, only accessible 
by boat, with many companies organizing boat rides and 
tours departing from a plethora of coastal points in the 
different counties. For those who are more adventurous 
there is always the possibility to rent a kayak or canoe 
and row into the direction that most pleases you at the 
moment. In this way you are able to delineate your own 
route and stop along the way for the most pleasant dips in 
the calm and empty waters.
There is, in fact, much to do in this intriguing ria that 
always has a little more to offer, something new to see. 
Apart from the panoply of interesting and beautiful birds 
you can find in the ria, it is also possible to encounter 
a great diversity of flora and fauna. There are dazzling 
blotches of green splattered through the waters and in 
the islands you can find chameleons – that in Portugal 
can be found only in Algarve’s Sotavento – but also otters, 
mongooses, genets, badgers and foxes. <

ria formoSa:  there iS nothing like it

>
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enjoy some of Algarve’s best qualities 
in a period when the region’s natural 
features are heightened. 
In the summer you can enjoy delightful 
boat trips through the calm waters, 
along the caves and coves of the 
algarvian coast. In the winter there are 
other water sports to appreciate, such 
as windsurfing or kite surfing. The 
colder months are also more accessible 
to everyone, with lower costs in both 
travels and accommodation.
To compensate for the smaller days, 
the nights are enhanced with a full 
cultural program that ranges from 
concerts to exhibitions. The 365 
Algarve was created in 2016 as a 
cultural programme of international 
tourism relevance for Algarve, 
involving the region’s cultural and 
tourism operators, and which runs 
from October to May, each year ( find 
out more at: 365algarve.pt/en).
Algarve is also a major birdwatching 
destination, regarded as an excellent 
site for the activity. There are 
hundreds of species for you to find 
and photograph. Hoopoes and 
Azure-winged Magpies fly around 
houses, when Storks make nests in 
chimneys and high points. To watch 
Golden Plovers, Kentish Plovers, 
Little Terns and Caspian Terns in 
their natural habitat there are several 
tours designed for the purpose. There 
are specific locations and routes, 
with information about the birds to 
be found. The preferred places are 
the natural park of Ria Formosa and 
Monchique Mountain, as well as 
Castro Marim.
The Monchique Mountain by itself 
deserves a visit, with many trails 
programmed for the area. The 
mountain is the highest point in the 
region, standing in between the forest 
you can see half of the Algarve lying 
below, like a rumpled green bedspread 
with the blue sea advancing into the 
land. Here the houses display many 
traditional features of the Algarve’s 
architecture. Monchique is best 

•	 The castle of Silves is believed to have been built under 
Roman or Visigoth domain, but only during the Moorish 
occupation did it assume the splendour it presents today, 
being one of the best examples of Moorish castles in Portugal;

•	 This stronghold was built in a dominant position over 
the Arade River mouth, which makes it one of the best 
viewpoints for looking out over Silves. On its entrance stands 
a statue in honour of King Sancho I who conquered Silves in 
1189;

•	 It is one of the best preserved castles in the country, with 
the various sections of the structure still visible, namely the 
citadel, the upper fortified walls, the cuirass, the outer walls 
and various ditches and barbicans.

•	 Promontorium Sacrum, as it was known by the Romans, is 
where came to be built this imposing fortress that evokes the 
memory of the Infante D. Henrique and the Portuguese Age of 
Discoveries;

•	Built in the 15th century, this defensive structure exists in the 
south-westernmost point in the European Continent, a place 
with a spectacular panorama over the sea and the São Vicente 
Cape;

•	 It is still possible to recognize construction such as the cistern 
tower, a windbreak wall, the former dwellings and barracks 
and the old parish church of Nossa Senhora da Graça, with the 
main attraction being the huge compass-rose marked on the 
ground.

2 places not to be missed
silVes Castle saGres Fortress

visited on foot, with a hill town with a 
history and character all its own and 
a thermal bath, situated roughly 250 
metres above sea level, the Caldas de 
Monchique. This spa is an unexpected 
oasis of peace and tranquillity and 
a genuine paradise you are sure to 
cherish.

where To go in aLgarve

Algarve is home to an array of places 
not to be missed. Starting from the 
extreme western tip we have Sagres, 
a region of wild environments and 
dramatic landscape, where immense 
cliffs dive into tempestuous seas of 
a perfect surfing destination. Ponta 
de Sagres is a place that is part of 
the world’s history, with a vila and 
fortress founded by Prince Henry, the Navigator. Nearby you can find the 

Cape of São Vicente, the most south-
westerly point of mainland Europe, 
which was a sacred place for the 
Roman’s that named it Promontorium 
Sacrum.
In Lagoa you can find a place so 
picturesque that almost looks fictional, 
especially in pictures. The Benagil Sea 
Cave is one of Algarve’s best hidden 
secrets, a place of immense beauty. 
It is a small beach accessible only by 
boat, with golden sands placed under 
a magnificent natural dome with a 
hole that lets us gaze into the blue sky 
and catch the elusive rays of sunshine. 
It is considered one of the prettiest 
beaches in the world and its arduous 
access only makes it that much more 
desirable.
Continuing down the coast there is 
Albufeira, a city of tourism and leisure. 
In this tranquil destination there is a 
mediaeval area in Cerro da Vila, with 
whitewashed houses, steeply narrow 
streets and Moorish landmarks. When 
walking by the sea you will be able to 

find impressive views over the city, to 
the beaches and cliffs. On the waters 
there is a clash of colours between the 
bright shades of fishing boats and the 
inviting blues of the sea.
On the other hand, Vilamoura is 
nowadays one of the biggest tourist 
resorts in Europe. The offer spans from 
golf to horse-riding, with you being 
able to practice tennis or fishing, try 
your luck in a casino or simply relax 
in the beautiful marina. It is a stylish 
destination, the heart of the buzzing 
Algarve, with a rare visual beauty, with 
quality bars, hotels, restaurants and a 
yacht club.
Faro is a cosmopolitan city with a 
lovely historical centre with cobbled 
streets and palatial houses encircled by 
ancient city walls, a gothic cathedral 
and ruins of a castle. It is a historic and 
charming city but also an important 
nightlife spot with a surprising buzz, 
with excellent bars and clubs with live 
music, sports screenings and much 
more. Tranquil by day and energetic by 
night, Faro is the place to be. <

>
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A partir de hoje, a Câmara Municipal de 
Braga passa a disponibilizar uma plataforma 
eletrónica, de uso exclusivo dos profissionais 
do sector, para efeitos de registo, liquidação 
e entrega da Taxa Municipal Turística.

Todos os empreendimentos turísticos e 
estabelecimentos de alojamento local estão 
obrigados a fazer o registo na Plataforma.

O valor da taxa é de 1,5 euros por pessoa/
dormida em todos os empreendimentos 
turísticos e estabelecimentos de alojamento 
local, até a um máximo de quatro noites se-
guidas por pessoa/estadia. A taxa incide so-
bre hóspedes com idade superior a 16 anos, 
sendo aplicada entre os meses de março e 
outubro. 

Braga com taxa turística de 1,5 euros
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NORTE PROMOVE E 
DIVULGA CAMINHOS 

r3 As entidades turísticas do 
Norte de Portugal e da Galiza 
apresentaram ontem o 'Fa-
cenclo Caminho', projeto de 
promoção dos Caminhos de 
Santiago, com 657 mil euros. 
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^ • ^ 

Facendo Caminho 
apresentado 

As entidades turísticas do Norte de 
Portugal e da Galiza (Espanha) apre-
sentaram ontem o Facendo Caminho, 
projeto de promoção conjunta dos 
Caminhos de Santiago nas regiões. 
Investimento é de 657 mil euros. 
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Turismo no centro 
do país cresce 
acima da média 
nacional

A atividade turística no Centro 
de Portugal registou um crescimen-
to muito acima da média nacional 
em novembro de 2019. 

O INE revela que, nesse mês, o 
total de dormidas na região cresceu 
12,4%, em comparação com o pe-
ríodo homólogo de 2018. No mes-
mo período, as dormidas no país 
aumentaram em média 7,2%. Ou 
seja, a procura do Centro de Por-
tugal subiu quase o dobro da mé-
dia nacional. Além do Centro de 
Portugal, o aumento de dormidas 
em novembro foi também expres-
sivo no Alentejo (14,1%) e inferior 
nas restantes regiões: Porto e Norte 
(11,2%), Açores (9,3%), Lisboa 
(7,9%), Algarve (7,8%) e, em par-
ticular, a Madeira, onde a procura 
diminuiu -6,3%.

No total, contabilizaram-se 455 
534 dormidas em novembro no 
Centro de Portugal, mais 50,4 mil 
do que no mesmo mês do ano an-
terior, que tinha registado 405.111 
dormidas. Em novembro de 2017, 
tinham-se verifi cado 368 111 dor-
midas e no mesmo mês de 2016 
foram 294 148. 

Esta subida foi motivada, em 
grande parte, pelos visitantes in-
ternos, oriundos de outras regiões 
do país. De facto, entre novembro 
de 2018 e novembro de 2019, as 
dormidas de visitantes nacionais 
aumentaram 16%, para 287 538 
(tinham sido 247 880 em novem-
bro de 2018). Comparativamente, 
a média nacional de crescimento de 
dormidas de visitantes internos foi 
de 4,2%.

A procura do Centro de Portugal 
por parte de cidadãos estrangeiros 
também continua a crescer de for-
ma sustentada, embora a um ritmo 
inferior. Em novembro de 2019, re-
gistaram-se na região 167 996 dor-
midas de visitantes internacionais, 
mais 6,8% que em novembro de 
2018. No período janeiro-novem-
bro de 2019, o Centro de Portugal 
apresenta uma subida de 4,7% nas 
dormidas.
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O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento
turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Pelo
terceiro ano seguido, esta é a única a região no país a atingir o patamar dos 20 milhões de dormidas
num ano e prepara-se para alcançar novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e nos
proveitos na hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe. No mês de novembro, o
alojamento turístico algarvio - que na definição do INE compreende hotelaria, alojamento local com 10
ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação - registou cerca de 203 mil hóspedes (+12,1%
do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8%). As dormidas de residentes
cresceram 17,8% e as de não residentes 5,9%, com destaque para o Reino Unido (+5,7%), Alemanha
(+10,5%), Espanha (5,7%), EUA (+22,1%) e Itália (+40,4%). A estada média foi de 3,89 noites e a
taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4%. Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento
do Algarve aumentaram 10,6%, atingindo 32,3 milhões de euros. O rendimento médio por quarto
disponível (RevPAR) aumentou 6,4%, para 17,4 euros, e o rendimento médio por quarto ocupado
(ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6%). Os resultados agradaram ao presidente da Região de Turismo do
Algarve, João Fernandes: "Foi particularmente expressivo o aumento do mercado interno, que até
novembro já ultrapassou o recorde anual de dormidas na região, alcançado em 2018. Assinalo ainda o
crescimento das dormidas fora da época alta, superior a 100 mil dormidas, tudo apontando para que
2019 seja mais um ano de redução da taxa de sazonalidade, que desde 2015 tem registado uma
evolução positiva no destino", conclui. Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de
hóspedes (+7,3% do que em 2018) e 20,4 milhões de dormidas (+2,4%). Os proveitos totais nos
onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2 mil milhões de euros (+7,2%). No mesmo período, os
campos de golfe membros da Associação Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (+1,4%) e o
aeroporto de Faro movimentou 8,7 milhões de passageiros (+3,7%).
 
JorgeEusebio
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O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento
turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE), na
quinta-feira, dia 16 de janeiro. Pelo terceiro ano consecutivo, esta é a única a região no país a atingir
o patamar dos 20 milhões de dormidas num ano e prepara-se para alcançar novos máximos anuais
nas dormidas, nos hóspedes e nos proveitos na hotelaria, bem como nos passageiros e nas voltas de
golfe.
 
No mês de novembro, o alojamento turístico algarvio - que na definição do INE compreende hotelaria,
alojamento local com dez ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação - registou cerca de
203 mil hóspedes (mais 12,1 por cento do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas
(mais 7,8 por cento). As dormidas de residentes cresceram 17,8 pontos percentuais e as de não
residentes 5,9, destacando-se o Reino Unido (acréscimo de 5,7), Alemanha (mais 10,5), Espanha (5,7
por cento), EUA (mais 22,1 por cento) e Itália (mais 40,4 por cento). A estada média foi de 3,89
noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4 por cento.
 
Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6 por cento,
atingindo 32,3 milhões de euros. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4
por cento, para 17,4 euros, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (mais
4,6 por cento).
 
Os resultados agradaram ao presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes que afirmou
ter sido "particularmente expressivo o aumento do mercado interno, que até novembro já ultrapassou
o recorde anual de dormidas na região, alcançado em 2018".
 
"Assinalo ainda o crescimento das dormidas fora da época alta, superior a 100 mil dormidas, tudo
apontando para que 2019 seja mais um ano de redução da taxa de sazonalidade, que desde 2015 tem
registado uma evolução positiva no destino , conclui.
 
Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (acréscimo de 7,3 por cento em
relação a 2018) e 20,4 milhões de dormidas (subida de 2,4 por cento). Os proveitos totais nos onze
primeiros meses do ano ascendem a 1,2 mil milhões de euros (mais 7,2). No mesmo período, os
campos de golfe membros da Associação Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (mais 1,4) e
o aeroporto de Faro movimentou 8,7 milhões de passageiros (mais 3,7% por cento).
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De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o Algarve ultrapassou a marca dos
"20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico entre janeiro e novembro de
2019". À imprensa a Região do Turismo do Algarve (RTA) refere que este é o terceiro ano seguido que
o Algarve é a única região no país a "atingir o patamar dos 20 milhões de dormidas num ano e
prepara-se para alcançar novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e nos proveitos na
hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe".
 
No mês de novembro, o alojamento turístico algarvio - que na definição do INE compreende hotelaria,
alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação - registou cerca de
203 mil hóspedes (+12,1% do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8%). As
dormidas de residentes cresceram 17,8% e as de não residentes 5,9%, com destaque para o Reino
Unido (+5,7%), Alemanha (+10,5%), Espanha (5,7%), EUA (+22,1%) e Itália (+40,4%). A estada
média foi de 3,89 noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4%.
 
Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6%, atingindo 32,3
milhões de euros. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4%, para 17,4
euros, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6%).
 
Para o presidente da RTA, João Fernandes, os resultados são muito positivos: "Foi particularmente
expressivo o aumento do mercado interno, que até novembro já ultrapassou o recorde anual de
dormidas na região, alcançado em 2018. Assinalo ainda o crescimento das dormidas fora da época
alta, superior a 100 mil dormidas, tudo apontando para que 2019 seja mais um ano de redução da
taxa de sazonalidade, que desde 2015 tem registado uma evolução positiva no destino".
 
Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (+7,3% do que em 2018) e 20,4
milhões de dormidas (+2,4%). Os proveitos totais nos onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2
mil milhões de euros (+7,2%). No mesmo período, os campos de golfe membros da Associação
Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (+1,4%) e o aeroporto de Faro movimentou 8,7
milhões de passageiros (+3,7%).
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Mais de 20 milhões de dormidas nos onze primeiros meses de 2019
 
O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento
turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Pelo
terceiro ano seguido, esta é a única a região no país a atingir o patamar dos 20 milhões de dormidas
num ano e prepara-se para alcançar novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e nos
proveitos na hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe.
 
No mês de novembro, o alojamento turístico algarvio - que na definição do INE compreende hotelaria,
alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação - registou cerca de
203 mil hóspedes (+12,1% do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8%). As
dormidas de residentes cresceram 17,8% e as de não residentes 5,9%, com destaque para o Reino
Unido (+5,7%), Alemanha (+10,5%), Espanha (5,7%), EUA (+22,1%) e Itália (+40,4%). A estada
média foi de 3,89 noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4%.
 
Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6%, atingindo 32,3
milhões de euros. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4%, para 17,4
euros, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6%).
 
Os resultados agradaram ao presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes:  Foi
particularmente expressivo o aumento do mercado interno, que até novembro já ultrapassou o
recorde anual de dormidas na região, alcançado em 2018. Assinalo ainda o crescimento das dormidas
fora da época alta, superior a 100 mil dormidas, tudo apontando para que 2019 seja mais um ano de
redução da taxa de sazonalidade, que desde 2015 tem registado uma evolução positiva no destino ,
conclui.
 
Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (+7,3% do que em 2018) e 20,4
milhões de dormidas (+2,4%). Os proveitos totais nos onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2
mil milhões de euros (+7,2%). No mesmo período, os campos de golfe membros da Associação
Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (+1,4%) e o aeroporto de Faro movimentou 8,7
milhões de passageiros (+3,7%).
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O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento
turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Pelo
terceiro ano seguido, esta é a única a região no país a atingir o patamar dos 20 milhões de dormidas
num ano e prepara-se para alcançar novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e nos
proveitos na hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe.
 
Em novembro, o alojamento turístico algarvio - que na definição do INE compreende hotelaria,
alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação - registou cerca de
203 mil hóspedes (+12,1% do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8%). As
dormidas de residentes cresceram 17,8% e as de não residentes 5,9%, com destaque para o Reino
Unido (+5,7%), Alemanha (+10,5%), Espanha (5,7%), EUA (+22,1%) e Itália (+40,4%). A estada
média foi de 3,89 noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4%.
 
Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6%, atingindo 32,3
milhões de euros. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4%, para 17,4
euros, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6%).
 
Os resultados agradaram ao presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes:  Foi
particularmente expressivo o aumento do mercado interno, que até novembro já ultrapassou o
recorde anual de dormidas na região, alcançado em 2018. Assinalo ainda o crescimento das dormidas
fora da época alta, superior a 100 mil dormidas, tudo apontando para que 2019 seja mais um ano de
redução da taxa de sazonalidade, que desde 2015 tem registado uma evolução positiva no destino ,
conclui.
 
Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (+7,3% do que em 2018) e 20,4
milhões de dormidas (+2,4%). Os proveitos totais nos onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2
mil milhões de euros (+7,2%). No mesmo período, os campos de golfe membros da Associação
Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (+1,4%) e o aeroporto de Faro movimentou 8,7
milhões de passageiros (+3,7%).
 
Partilhe esta notíciaClique para partilhar no Facebook (Opens in new window)Carregue aqui para
partilhar no Twitter (Opens in new window)Clique para partilhar no LinkedIn (Opens in new
window)Click to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Skype (Opens in new
window)
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Algarve regista mais de 20 milhões de dormidas nos onze primeiros meses de 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2020

Meio: Jornal de Monchique Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=edee491f

 
O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento
turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Pelo
terceiro ano seguido, esta é a única a região no país a atingir o patamar dos 20 milhões de dormidas
num ano e prepara-se para alcançar novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e nos
proveitos na hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe.
 
No mês de novembro, o alojamento turístico algarvio - que na definição do INE compreende hotelaria,
alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação - registou cerca de
203 mil hóspedes (+12,1% do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8%). As
dormidas de residentes cresceram 17,8% e as de não residentes 5,9%, com destaque para o Reino
Unido (+5,7%), Alemanha (+10,5%), Espanha (5,7%), EUA (+22,1%) e Itália (+40,4%). A estada
média foi de 3,89 noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4%.
 
Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6%, atingindo 32,3
milhões de euros. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4%, para 17,4
euros, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6%).
 
Os resultados agradaram ao presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes:  Foi
particularmente expressivo o aumento do mercado interno, que até novembro já ultrapassou o
recorde anual de dormidas na região, alcançado em 2018. Assinalo ainda o crescimento das dormidas
fora da época alta, superior a 100 mil dormidas, tudo apontando para que 2019 seja mais um ano de
redução da taxa de sazonalidade, que desde 2015 tem registado uma evolução positiva no destino ,
conclui.
 
Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (+7,3% do que em 2018) e 20,4
milhões de dormidas (+2,4%). Os proveitos totais nos onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2
mil milhões de euros (+7,2%). No mesmo período, os campos de golfe membros da Associação
Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (+1,4%) e o aeroporto de Faro movimentou 8,7
milhões de passageiros (+3,7%).
 
jornaldemonchique
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Mercado interno alavanca turismo no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/mercado-interno-alavanca-turismo-no-algarve/

 
Início B3 Mercado interno alavanca turismo no Algarve
 
Mercado interno alavanca turismo no Algarve
 
Janeiro 17, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento
turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).
 
Pelo terceiro ano seguido, esta é a única a região no país a atingir o patamar dos 20 milhões de
dormidas num ano e prepara-se para alcançar novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e
nos proveitos na hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe.
 
No mês de novembro, o alojamento turístico algarvio registou cerca de 203 mil hóspedes (+12,1% do
que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8%).
 
Refira-se que as dormidas de residentes cresceram 17,8% e as de não residentes 5,9%, com destaque
para o Reino Unido (+5,7%), Alemanha (+10,5%), Espanha (5,7%), EUA (+22,1%) e Itália
(+40,4%). A estada média foi de 3,89 noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4%.
 
Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6%, atingindo 32,3
milhões de euros. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4%, para 17,4
euros, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6%).
 
Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (+7,3% do que em 2018) e 20,4
milhões de dormidas (+2,4%). Os proveitos totais nos onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2
mil milhões de euros (+7,2%). No mesmo período, os campos de golfe membros da Associação
Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (+1,4%) e o aeroporto de Faro movimentou 8,7
milhões de passageiros (+3,7%).
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
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Mercado Interno põe Turismo no Algarve em Máximos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9e02fc2d

 
O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento
turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Pelo
terceiro ano seguido, esta é a única a região no país a atingir o patamar dos 20 milhões de dormidas
num ano e prepara-se para alcançar novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e nos
proveitos na hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe.
 
No mês de novembro, o alojamento turístico algarvio - que na definição do INE compreende hotelaria,
alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação - registou cerca de
203 mil hóspedes (+12,1% do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8%). As
dormidas de residentes cresceram 17,8% e as de não residentes 5,9%, com destaque para o Reino
Unido (+5,7%), Alemanha (+10,5%), Espanha (5,7%), EUA (+22,1%) e Itália (+40,4%). A estada
média foi de 3,89 noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4%.
 
Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6%, atingindo 32,3
milhões de euros. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4%, para 17,4
euros, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6%).
 
Os resultados agradaram ao presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes:  Foi
particularmente expressivo o aumento do mercado interno, que até novembro já ultrapassou o
recorde anual de dormidas na região, alcançado em 2018. Assinalo ainda o crescimento das dormidas
fora da época alta, superior a 100 mil dormidas, tudo apontando para que 2019 seja mais um ano de
redução da taxa de sazonalidade, que desde 2015 tem registado uma evolução positiva no destino ,
conclui.
 
Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (+7,3% do que em 2018) e 20,4
milhões de dormidas (+2,4%). Os proveitos totais nos onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2
mil milhões de euros (+7,2%). No mesmo período, os campos de golfe membros da Associação
Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (+1,4%) e o aeroporto de Faro movimentou 8,7
milhões de passageiros (+3,7%).
 
LPM
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Turismo bate recordes no Algarve à boleia do mercado interno
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9dbb1919

 
O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos
estabelecimentos de alojamento turístico entre janeiro e novembro de 2019,
revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Pelo terceiro ano seguido, esta
é a única a região no país a atingir o patamar dos 20 milhões de dormidas num
ano e prepara-se para alcançar novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes
e nos proveitos na hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe.
 
No mês de novembro, o alojamento turístico algarvio - que na
definição do INE compreende hotelaria, alojamento local com 10 ou mais camas e
turismo no espaço rural/de habitação - registou cerca de 203 mil hóspedes
(+12,1 por cento do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8 por
cento). As dormidas de residentes cresceram 17,8 por cento e as de não
residentes 5,9 por cento, com destaque para o Reino Unido (+5,7 por cento),
Alemanha (+10,5 por cento), Espanha (5,7 por cento), EUA (+22,1 por cento) e
Itália (+40,4 por cento). A estada média foi de 3,89 noites e a taxa líquida de
ocupação ascendeu a 27,4 por cento.
 
Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento do
Algarve aumentaram 10,6 por cento, atingindo 32,3 milhões de euros. O
rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4 por cento, para 17,4
euros, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6 por
cento). "Foi particularmente expressivo o aumento do mercado interno, que até novembro
já ultrapassou o recorde anual de dormidas na região, alcançado em 2018. Assinalo
ainda o crescimento das dormidas fora da época alta, superior a 100 mil
dormidas, tudo apontando para que 2019 seja mais um ano de redução da taxa de
sazonalidade, que desde 2015 tem registado uma evolução positiva no destino", destacou
o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de
hóspedes (+7,3 por cento do que em 2018) e 20,4 milhões de dormidas (+2,4 por cento).
Os proveitos totais nos 11 primeiros meses do ano ascendem a 1,2 mil milhões de
euros (+7,2 por cento). No mesmo período, os campos de golfe membros da
Associação Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (+1,4 por cento) e o
Aeroporto de Faro movimentou 8,7 milhões de passageiros (+3,7 por cento).
 
Daniel Pina
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Mercado interno põe turismo no Algarve em máximos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=12c7af02

 
Mais de 20 milhões de dormidas nos onze primeiros meses de 2019
 
O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento
turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Pelo
terceiro ano seguido, esta é a única a região no país a atingir o patamar dos 20 milhões de dormidas
num ano e prepara-se para alcançar novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e nos
proveitos na hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe.
 
No mês de novembro, o alojamento turístico algarvio - que na definição do INE compreende hotelaria,
alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação - registou cerca de
203 mil hóspedes (+12,1% do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8%). As
dormidas de residentes cresceram 17,8% e as de não residentes 5,9%, com destaque para o Reino
Unido (+5,7%), Alemanha (+10,5%), Espanha (5,7%), EUA (+22,1%) e Itália (+40,4%). A estada
média foi de 3,89 noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4%.
 
Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6%, atingindo 32,3
milhões de euros. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4%, para 17,4
euros, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6%).
 
Os resultados agradaram ao presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes:  Foi
particularmente expressivo o aumento do mercado interno, que até novembro já ultrapassou o
recorde anual de dormidas na região, alcançado em 2018. Assinalo ainda o crescimento das dormidas
fora da época alta, superior a 100 mil dormidas, tudo apontando para que 2019 seja mais um ano de
redução da taxa de sazonalidade, que desde 2015 tem registado uma evolução positiva no destino ,
conclui.
 
Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (+7,3% do que em 2018) e 20,4
milhões de dormidas (+2,4%). Os proveitos totais nos onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2
mil milhões de euros (+7,2%). No mesmo período, os campos de golfe membros da Associação
Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (+1,4%) e o aeroporto de Faro movimentou 8,7
milhões de passageiros (+3,7%).
 
Ademar Dias
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Algarve com mais de 20 milhões de dormidas nos onze primeiros meses de 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=35ac9608

 
O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento
turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).
 
De acordo com a RTA - Região de Turismo do Algarve, pelo terceiro ano seguido, esta é a única a
região no país a atingir o patamar dos 20 milhões de dormidas num ano e prepara-se para alcançar
novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e nos proveitos na hotelaria, assim como nos
passageiros e nas voltas de golfe.
 
No mês de novembro, o alojamento turístico algarvio - que na definição do INE compreende hotelaria,
alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação - registou cerca de
203 mil hóspedes (+12,1% do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8%). As
dormidas de residentes cresceram 17,8% e as de não residentes 5,9%, com destaque para o Reino
Unido (+5,7%), Alemanha (+10,5%), Espanha (5,7%), EUA (+22,1%) e Itália (+40,4%). A estada
média foi de 3,89 noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4%.
 
Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6%, atingindo 32,3
milhões de euros. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4%, para 17,4
euros, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6%).
 
Resultados que para o Presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes:  Foi
particularmente expressivo o aumento do mercado interno, que até novembro já ultrapassou o
recorde anual de dormidas na região, alcançado em 2018. Assinalo ainda o crescimento das dormidas
fora da época alta, superior a 100 mil dormidas, tudo apontando para que 2019 seja mais um ano de
redução da taxa de sazonalidade, que desde 2015 tem registado uma evolução positiva no destino ,
conclui.
 
Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (+7,3% do que em 2018) e 20,4
milhões de dormidas (+2,4%). Os proveitos totais nos onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2
mil milhões de euros (+7,2%). No mesmo período, os campos de golfe membros da Associação
Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (+1,4%) e o aeroporto de Faro movimentou 8,7
milhões de passageiros (+3,7%).
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MERCADO INTERNO PÕE TURISMO NO ALGARVE EM MÁXIMOS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2020

Meio: aNotícia.pt Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=93f96d29

 
O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento
turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Pelo
terceiro ano seguido, esta é a única a região no país a atingir o patamar dos 20 milhões de dormidas
num ano e prepara-se para alcançar [...]
 
TurismoNacional
 
MERCADO INTERNO PÕE TURISMO NO ALGARVE EM MÁXIMOS
 
O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento
turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Pelo
terceiro ano seguido, esta é a única a região no país a atingir o patamar dos 20 milhões de dormidas
num ano e prepara-se para alcançar novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e nos
proveitos na hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe.
 
Por Redação - 16 Janeiro, 2020
 
MERCADO INTERNO PÕE TURISMO NO ALGARVE EM MÁXIMOS - ®DR
 
No mês de novembro, o alojamento turístico algarvio - que na definição do INE compreende hotelaria,
alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação - registou cerca de
203 mil hóspedes (+12,1% do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8%). As
dormidas de residentes cresceram 17,8% e as de não residentes 5,9%, com destaque para o Reino
Unido (+5,7%), Alemanha (+10,5%), Espanha (5,7%), EUA (+22,1%) e Itália (+40,4%). A estada
média foi de 3,89 noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4%.
 
Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6%, atingindo 32,3
milhões de euros. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4%, para 17,4
euros, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6%).
 
Os resultados agradaram ao presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes:  Foi
particularmente expressivo o aumento do mercado interno, que até novembro já ultrapassou o
recorde anual de dormidas na região, alcançado em 2018. Assinalo ainda o crescimento das dormidas
fora da época alta, superior a 100 mil dormidas, tudo apontando para que 2019 seja mais um ano de
redução da taxa de sazonalidade, que desde 2015 tem registado uma evolução positiva no destino ,
conclui.
 
Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (+7,3% do que em 2018) e 20,4
milhões de dormidas (+2,4%). Os proveitos totais nos onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2
mil milhões de euros (+7,2%). No mesmo período, os campos de golfe membros da Associação
Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (+1,4%) e o aeroporto de Faro movimentou 8,7
milhões de passageiros (+3,7%).
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Algarve com mais de 20 milhões de dormidas até novembro de 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c6c53475

 
O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento
turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).
 
Pelo terceiro ano seguido, esta é a única a região no país a atingir o patamar dos 20 milhões de
dormidas num ano e prepara-se para alcançar novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e
nos proveitos na hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe.
 
No mês de novembro, o alojamento turístico algarvio, que na definição do INE compreende hotelaria,
Alojamento Local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação, registou cerca de
203 mil hóspedes (+12,1 por cento do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8
por cento).
 
As dormidas de residentes cresceram 17,8 por cento e as de não residentes 5,9 por cento, com
destaque para o Reino Unido (+5,7 por cento), Alemanha (+10,5 por cento), Espanha (5,7 por cento),
EUA (+22,1 por cento) e Itália (+40,4 por cento). A estada média foi de 3,89 noites e a taxa líquida
de ocupação ascendeu a 27,4 por cento.
 
Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6 por cento,
atingindo 32,3 milhões de euros.
 
O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4 por cento, para 17,4 euros, e o
rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6 por cento).
 
Os resultados agradaram ao presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Foi particularmente expressivo o aumento do mercado interno, que até novembro já ultrapassou o
recorde anual de dormidas na região, alcançado em 2018. Assinalo ainda o crescimento das dormidas
fora da época alta, superior a 100 mil dormidas, tudo apontando para que 2019 seja mais um ano de
redução da taxa de sazonalidade, que desde 2015 tem registado uma evolução positiva no destino ,
considera o responsável.
 
Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (+7,3 por cento do que em 2018)
e 20,4 milhões de dormidas (+2,4 por cento).
 
Os proveitos totais nos onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2 mil milhões de euros (+7,2 por
cento).
 
No mesmo período, os campos de golfe membros da Associação Algarve Golfe registaram 1,29
milhões de voltas (+1,4 por cento) e o Aeroporto de Faro movimentou 8,7 milhões de passageiros
(+3,7 por cento).
 
[Additional Text]:
Lagos
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O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento
turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).
Print Icon
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Algarve ultrapassou marca de 20 milhões de dormidas pelo terceiro ano seguido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=202b5a9

 
O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento
turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).
 
Pelo terceiro ano seguido, esta é a única a região no país a atingir o patamar dos 20 milhões de
dormidas num ano, preparando-se para alcançar novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e
nos proveitos na hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe.
 
No mês de novembro, o alojamento turístico algarvio - que na definição do INE compreende hotelaria,
alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação - registou cerca de
203 mil hóspedes (+12,1% do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8%).
 
As dormidas de residentes cresceram 17,8% e as de não residentes 5,9%, com destaque para o Reino
Unido (+5,7%), Alemanha (+10,5%), Espanha (5,7%), EUA (+22,1%) e Itália (+40,4%).
 
A estada média foi de 3,89 noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4%.
 
Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6%, atingindo 32,3
milhões de euros.
 
O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4%, para 17,4 euros, e o rendimento
médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6%).
 
Desde o início do ano de 2019, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (+7,3% do que em
2018) e 20,4 milhões de dormidas (+2,4%).
 
Os proveitos totais nos onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2 mil milhões de euros (+7,2%).
 
No mesmo período, os campos de golfe membros da Associação Algarve Golfe registaram 1,29
milhões de voltas (+1,4%) e o aeroporto de Faro movimentou 8,7 milhões de passageiros (+3,7%).
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Turismo: Proveitos do alojamento no Algarve atingem 32,3 milhões de euros
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Os proveitos da região no sul. totais nos onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2 mil milhões de
euros
 
A região do Algarve ultrapassou, pela terceira vez, o patamar de 20 milhões no que toca a dormidas
nos estabelecimentos de alojamento turístico entre janeiro e novembro de 2019, cimentando a posição
de única a região no país a atingir este nível num ano. De forma geral, , os proveitos totais no
alojamento do Algarve aumentaram 10,6%, atingindo 32,3 milhões de euros.
 
De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o alojamento turístico algarvio -
que na definição do INE compreende hotelaria, alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no
espaço rural/de habitação - registou cerca de 203 mil hóspedes, (mais 12,1% do que no mesmo mês
do ano anterior) e 789 mil dormidas (mais 7,8% no mesmo período).
 
Avaliando a estadia do tipo de turista, as dormidas de residentes cresceram 17,8% e as de não
residentes 5,9%. Os estrangeiros que mais visitaram foram os britânicos (+5,7%), alemães
(+10,5%), espanhóis (5,7%), norte-americanos (+22,1%) e italianos (+40,4%). A estada média foi
de 3,89 noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4%.
 
Residentes aceleram receitas do turismo em novembro
 
Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes, um aumento de +7,3% em
relação a 2018)e 20,4 milhões de dormidas (+2,4%). Os proveitos totais nos onze primeiros meses do
ano ascendem a 1,2 mil milhões de euros (+7,2%).
 
Ler mais
 
Jéssica Sousa
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Turismo: Algarve ultrapassou 20 milhões de dormidas em 2019
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A região prepara-se para alcançar novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e nos proveitos
na hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe
 
Os campos de golfe membros da Associação Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltasFoto D.R.
O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento
turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Pelo
terceiro ano seguido, esta é a única região no país a atingir o patamar dos 20 milhões de dormidas
num ano e prepara-se para alcançar novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e nos
proveitos na hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe.
 
No mês de novembro, o alojamento turístico algarvio - que na definição do INE compreende hotelaria,
alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação - registou cerca de
203 mil hóspedes (+12,1% do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8%). As
dormidas de residentes cresceram 17,8% e as de não residentes 5,9%, com destaque para o Reino
Unido (+5,7%), Alemanha (+10,5%), Espanha (5,7%), EUA (+22,1%) e Itália (+40,4%). A estada
média foi de 3,89 noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4%.
 
Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6%, atingindo 32,3
milhões de euros. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4%, para 17,4
euros, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6%).
 
"Foi particularmente expressivo o aumento do mercado interno, que até novembro já ultrapassou o
recorde anual de dormidas na região, alcançado em 2018. Assinalo ainda o crescimento das dormidas
fora da época alta, superior a 100 mil dormidas, tudo apontando para que 2019 seja mais um ano de
redução da taxa de sazonalidade, que desde 2015 tem registado uma evolução positiva no destino",
afirma João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
 
Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (+7,3% do que em 2018) e 20,4
milhões de dormidas (+2,4%). Os proveitos totais nos onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2
mil milhões de euros (+7,2%). No mesmo período, os campos de golfe membros da Associação
Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (+1,4%) e o Aeroporto de Faro movimentou 8,7
milhões de passageiros (+3,7%).
 
Há 9 minutos
 
[Additional Text]:
Banner Algar1
365 Algarve
Banner timming
 
Cristina Mendonça
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Turismo do Algarve aponta a novos recordes em 2019
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Já são conhecidos os dados relativos aos 11 primeiros meses de 2019
 
O Algarve terá alcançado  novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e nos proveitos na
hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe  em 2019, anunciou hoje, dia 16 de
Janeiro, a Região de Turismo do Algarve (RTA).
 
Segundo dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), entre Janeiro e Novembro o
Algarve teve mais de 20 milhões de dormidas o que significa que, pelo terceiro ano consecutivo,  será
a única região no país a atingir este patamar .
 
No mesmo período, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (+7,3% do que em 2018) e 20,4
milhões de dormidas (+2,4%). Os proveitos totais ascenderam a 1,2 mil milhões de euros (+7,2%),
os campos de golfe membros da Associação Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (+1,4%)
e o aeroporto de Faro movimentou 8,7 milhões de passageiros (+3,7%).
 
João Fernandes, presidente da RTA, não esconde a satisfação pelos números atingidos.  Foi
particularmente expressivo o aumento do mercado interno, que até Novembro já ultrapassou o
recorde anual de dormidas na região, alcançado em 2018 , disse.
 
Assinalo ainda o crescimento das dormidas fora da época alta, superior a 100 mil dormidas, tudo
apontando para que 2019 seja mais um ano de redução da taxa de sazonalidade, que desde 2015 tem
registado uma evolução positiva no destino , concluiu.
 
No que ao mês de Novembro de 2019 diz respeito,  o alojamento turístico algarvio - que na definição
do INE compreende hotelaria, alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de
habitação - registou cerca de 203 mil hóspedes (+12,1% do que no mesmo mês do ano anterior) e
789 mil dormidas (+7,8%) .
 
As dormidas de residentes cresceram 17,8% e as de não residentes 5,9%, com destaque para o Reino
Unido (+5,7%), Alemanha (+10,5%), Espanha (5,7%), EUA (+22,1%) e Itália (+40,4%). A estada
média foi de 3,89 noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4% , acrescentou a RTA.
 
Ainda no penúltimo mês de 2019,  os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6%,
atingindo 32,3 milhões de euros. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou
6,4%, para 17,4 euros, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6%) .
 
Sul Informação
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Turismo interno põe Algarve em máximos
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De Janeiro a Novembro, o Algarve foi a única região do país a ultrapassar a marca dos 20 milhões de
dormidas e, segundo o presidente da RTA, João Fernandes, o mercado interno, ao ter registado "um
aumento expressivo", foi um dos responsáveis pelos bons resultados.
 
Em 11 meses, de Janeiro a Novembro de 2019, e de acordo com os dados do Instituto Nacional de
Estatística, o Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de
alojamento turístico, sendo, pelo terceiro ano consecutivo, a única a região no país a atingir este
patamar de dormidas num único ano. A região prepara-se, assim, para alcançar novos máximos
anuais nas dormidas, nos hóspedes e nos proveitos na hotelaria, assim como nos passageiros e nas
voltas de golfe.
 
No mês de Novembro, o alojamento turístico algarvio - que na definição do INE compreende hotelaria,
alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação - registou cerca de
203 mil hóspedes (+12,1% do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8%). As
dormidas de residentes cresceram 17,8% e as de não residentes 5,9%, com destaque para o Reino
Unido (+5,7%), Alemanha (+10,5%), Espanha (5,7%), EUA (+22,1%) e Itália (+40,4%). A estada
média foi de 3,89 noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4%.
 
No mesmo mês, os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6%, atingindo 32,3
milhões de euros, enquanto o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4%,
para 17,4 euros, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6%).
 
Comentando estes resultados, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, sublinha
ter sido "particularmente expressivo o aumento do mercado interno, que até Novembro já ultrapassou
o recorde anual de dormidas na região, alcançado em 2018". O responsável assinala ainda "o
crescimento das dormidas fora da época alta, superior a 100 mil dormidas, tudo apontando para que
2019 seja mais um ano de redução da taxa de sazonalidade, que desde 2015 tem registado uma
evolução positiva no destino"
 
Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (+7,3% do que em 2018) e 20,4
milhões de dormidas (+2,4%). Os proveitos totais nos onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2
mil milhões de euros (+7,2%). No mesmo período, os campos de golfe membros da Associação
Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (+1,4%) e o aeroporto de Faro movimentou 8,7
milhões de passageiros (+3,7%).
 
F.R.
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Observatório do Algarve integra Rede Mundial da OMT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=41ac0abf

 
O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, lançado em março de 2019, vai passar a
integrar a rede da Organização Mundial do Turismo (OMT), posicionando o Algarve como um destino
líder em matéria de sustentabilidade económica, ambiental e social. O reconhecimento do observatório
regional pela OMT acontecerá dia 23 durante a FITUR, a feira de turismo de Madrid à qual o Algarve
regressa este ano.
 
Num processo iniciado há menos de um ano pela Região de Turismo do Algarve (RTA), com o apoio do
Turismo de Portugal e em estreita parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve e a Universidade do Algarve, este observatório irá agora juntar-se à rede mundial
da OMT - International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) - que envolve já a
participação de países como a China, a Grécia, o Brasil, os EUA e a Itália.
 
A sustentabilidade de um território pressupõe uma preocupação com os recursos naturais e com a
qualidade de vida futura das populações que o habitam e visitam, sendo por isso necessário promover
a coesão territorial e um crescimento económico equilibrado. O observatório regional guia-nos nesse
caminho, ao desenvolver metodologias para a sustentabilidade no turismo e ao dotar-nos de
conhecimento científico sobre a região. Com a sua integração na INSTO será ainda mais fácil trocar
informação com os parceiros da rede, aplicar técnicas de gestão e de monitorização similares e, por
fim, aumentar a competitividade turística do Algarve , considera João Fernandes, presidente da RTA.
 
O momento simbólico de reconhecimento do observatório algarvio pela OMT decorrerá na Feira
Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), onde o Algarve se promoverá de 22 a 26 de janeiro com
um módulo de destino e treze módulos de negócio integrados no expositor de Portugal, localizado no
pavilhão 4, stand 4D02.
 
Natureza, cultura, gastronomia, golfe e sol e mar são as apostas do Algarve para esta edição da
FITUR, feira em Espanha que se assume como ponto de encontro global para profissionais de turismo
de todo o mundo e que se realiza num mercado que gerou mais de 401 mil dormidas no Algarve fora
dos meses de época alta em 2019 (+ 12,2% do que em igual período de 2018).
 
LPM
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Observatório do Algarve integra Organização Mundial do Turismo
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O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve,
lançado em março de 2019, vai passar a integrar a rede da Organização Mundial
do Turismo (OMT), posicionando o Algarve como um destino líder em matéria de
sustentabilidade económica, ambiental e social. O reconhecimento do
observatório regional pela OMT acontecerá no dia 23 de janeiro, durante a
FITUR, a feira de turismo de Madrid à qual o Algarve regressa este ano.
 
Num processo iniciado há menos de um ano pela Região de
Turismo do Algarve (RTA), com o apoio do Turismo de Portugal e em estreita
parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e
a Universidade do Algarve, este observatório irá agora juntar-se à rede mundial
da OMT - International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) -
que envolve já a participação de países como a China, a Grécia, o Brasil, os
EUA e a Itália. "A sustentabilidade de um território pressupõe uma preocupação
com os recursos naturais e com a qualidade de vida futura das populações que o
habitam e visitam, sendo por isso necessário promover a coesão territorial e um
crescimento económico equilibrado. O observatório regional guia-nos nesse
caminho, ao desenvolver metodologias para a sustentabilidade no turismo e ao
dotar-nos de conhecimento científico sobre a região. Com a sua integração na
INSTO será ainda mais fácil trocar informação com os parceiros da rede, aplicar
técnicas de gestão e de monitorização similares e, por fim, aumentar a
competitividade turística do Algarve", considera João Fernandes, presidente da
RTA.
 
O momento simbólico de reconhecimento do observatório
algarvio pela OMT decorrerá na Feira Internacional de Turismo de Madrid
(FITUR), onde o Algarve se promoverá de 22 a 26 de janeiro com um módulo de
destino e 13 módulos de negócio integrados no expositor de Portugal, localizado
no pavilhão 4, stand 4D02. Natureza, cultura, gastronomia, golfe e sol e mar
são as apostas do Algarve para esta edição da FITUR, feira em Espanha que se
assume como ponto de encontro global para profissionais de turismo de todo o
mundo e que se realiza num mercado que gerou mais de 401 mil dormidas no Algarve
fora dos meses de época alta em 2019 (+ 12,2 por cento do que em igual período
de 2018).
 
Daniel Pina
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Observatório de Turismo Sustentável do Algarve entra em rede internacional
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O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, que foi lançado em março de 2019, vai passar
a integrar a rede da Organização Mundial do Turismo (OMT). A cerimónia oficial acontecerá dia 23
durante a FITUR, a feira de turismo de Madrid à qual o Algarve regressa este ano, com um módulo de
destino e treze módulos de negócio integrados no expositor de Portugal, localizado no pavilhão 4,
stand 4D02. Natureza, cultura, gastronomia, golfe e sol e mar são as apostas do Algarve para esta
edição da FITUR, feira em Espanha que se assume como ponto de encontro global para profissionais
de turismo de todo o mundo e que se realiza num mercado que gerou mais de 401 mil dormidas no
Algarve fora dos meses de época alta em 2019 (+ 12,2% do que em igual período de 2018).
 
JorgeEusebio

Página 57



A58

Observatório do Algarve integra rede mundial da OMT
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Reconhecimento acontece na FITUR no próximo dia 23 de janeiro
 
O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, lançado em março de 2019, vai passar a
integrar a rede da Organização Mundial do Turismo (OMT), posicionando o Algarve como um destino
líder em matéria de sustentabilidade económica, ambiental e social. O reconhecimento do observatório
regional pela OMT acontecerá dia 23 durante a FITUR, a feira de turismo de Madrid à qual o Algarve
regressa este ano.
 
Num processo iniciado há menos de um ano pela Região de Turismo do Algarve (RTA), com o apoio do
Turismo de Portugal e em estreita parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve e a Universidade do Algarve, este observatório irá agora juntar-se à rede mundial
da OMT - International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) - que envolve já a
participação de países como a China, a Grécia, o Brasil, os EUA e a Itália.
 
A sustentabilidade de um território pressupõe uma preocupação com os recursos naturais e com a
qualidade de vida futura das populações que o habitam e visitam, sendo por isso necessário promover
a coesão territorial e um crescimento económico equilibrado. O observatório regional guia-nos nesse
caminho, ao desenvolver metodologias para a sustentabilidade no turismo e ao dotar-nos de
conhecimento científico sobre a região. Com a sua integração na INSTO será ainda mais fácil trocar
informação com os parceiros da rede, aplicar técnicas de gestão e de monitorização similares e, por
fim, aumentar a competitividade turística do Algarve , considera João Fernandes, presidente da RTA.
 
O momento simbólico de reconhecimento do observatório algarvio pela OMT decorrerá na Feira
Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), onde o Algarve se promoverá de 22 a 26 de janeiro com
um módulo de destino e treze módulos de negócio integrados no expositor de Portugal, localizado no
pavilhão 4, stand 4D02.
 
Natureza, cultura, gastronomia, golfe e sol e mar são as apostas do Algarve para esta edição da
FITUR, feira em Espanha que se assume como ponto de encontro global para profissionais de turismo
de todo o mundo e que se realiza num mercado que gerou mais de 401 mil dormidas no Algarve fora
dos meses de época alta em 2019 (+ 12,2% do que em igual período de 2018).
 
Ademar Dias
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OMT reconhece Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve
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O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, lançado em março de 2019, vai passar a
integrar a rede da Organização Mundial do Turismo (OMT), posicionando o Algarve como um "destino
líder em matéria de sustentabilidade económica, ambiental e social", refere em comunicado a Região
de Turismo do Algarve (RTA).
 
Para o presidente da RTA, João Fernandes, "a sustentabilidade de um território pressupõe uma
preocupação com os recursos naturais e com a qualidade de vida futura das populações que o habitam
e visitam, sendo por isso necessário promover a coesão territorial e um crescimento económico
equilibrado. O observatório regional guia-nos nesse caminho, ao desenvolver metodologias para a
sustentabilidade no turismo e ao dotar-nos de conhecimento científico sobre a região. Com a sua
integração na INSTO será ainda mais fácil trocar informação com os parceiros da rede, aplicar técnicas
de gestão e de monitorização similares e, por fim, aumentar a competitividade turística do Algarve".
 
Num processo iniciado há menos de um ano pela Região de Turismo do Algarve (RTA), com o apoio do
Turismo de Portugal e em estreita parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve e a Universidade do Algarve, este observatório irá agora juntar-se à rede mundial
da OMT - International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) - que envolve já a
participação de países como a China, a Grécia, o Brasil, os EUA e a Itália.
 
Reconhecimento Oficial vai acontecer na Fitur
 
O momento simbólico de reconhecimento do observatório algarvio pela OMT decorrerá na Feira
Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), onde o Algarve se promoverá de 22 a 26 de janeiro com
um módulo de destino e treze módulos de negócio integrados no expositor de Portugal, localizado no
pavilhão 4, stand 4D02.
 
Natureza, cultura, gastronomia, golfe e sol e mar são as apostas do Algarve para esta edição da
FITUR, feira em Espanha que se assume como ponto de encontro global para profissionais de turismo
de todo o mundo e que se realiza num mercado que gerou mais de 401 mil dormidas no Algarve fora
dos meses de época alta em 2019 (+ 12,2% do que em igual período de 2018).
 
Foto cedida pela Entidade Regional de Turismo do Algarve
 
Foto cedida pela Entidade Regional de Turismo do Algarve
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Observatório do Algarve integra rede da Organização Mundial do Turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bc3f558

 
Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, lançado em março de 2019, vai passar a integrar
a rede da Organização Mundial do Turismo (OMT), posicionando o Algarve como um destino líder em
matéria de sustentabilidade económica, ambiental e social.
 
O reconhecimento do observatório regional pela OMT acontecerá no dia 23 de janeiro, quinta-feira,
durante a FITUR, a Feira de Turismo de Madrid à qual o Algarve regressa este ano, entre os dias 22 e
26 de janeiro, com um módulo de destino e treze módulos de negócio integrados no expositor de
Portugal, localizado no pavilhão 4, stand 4D02.
 
Num processo iniciado há menos de um ano pela Região de Turismo do Algarve (RTA), com o apoio do
Turismo de Portugal e em estreita parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve e a Universidade do Algarve, este observatório irá agora juntar-se à rede mundial
da OMT - International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) - que envolve já a
participação de países como a China, a Grécia, o Brasil, os EUA e a Itália.
 
A sustentabilidade de um território pressupõe uma preocupação com os recursos naturais e com a
qualidade de vida futura das populações que o habitam e visitam, sendo por isso necessário promover
a coesão territorial e um crescimento económico equilibrado. O observatório regional guia-nos nesse
caminho, ao desenvolver metodologias para a sustentabilidade no turismo e ao dotar-nos de
conhecimento científico sobre a região. Com a sua integração na INSTO será ainda mais fácil trocar
informação com os parceiros da rede, aplicar técnicas de gestão e de monitorização similares e, por
fim, aumentar a competitividade turística do Algarve , considera João Fernandes, presidente da RTA.
 
Natureza, cultura, gastronomia, golfe e sol e mar são as apostas do Algarve para esta edição da
FITUR, feira em Espanha que se assume como ponto de encontro global para profissionais de turismo
de todo o mundo e que se realiza num mercado que gerou mais de 401 mil dormidas no Algarve fora
dos meses de época alta em 2019 (+ 12,2 por cento do que em igual período de 2018).
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O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, lançado em Março de 2019, vai passar a
integrar a rede da Organização Mundial do Turismo (OMT), posicionando o Algarve como um destino
líder em matéria de sustentabilidade económica, ambiental e social. O reconhecimento do observatório
regional pela OMT acontecerá dia 23 durante a FITUR, a feira de turismo de Madrid à qual o Algarve
regressa este ano.
 
Num processo iniciado há menos de um ano pela Região de Turismo do Algarve (RTA), com o apoio do
Turismo de Portugal e em estreita parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve e a Universidade do Algarve, este observatório irá agora juntar-se à rede mundial
da OMT - International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) - que envolve já a
participação de países como a China, a Grécia, o Brasil, os EUA e a Itália.
 
"A sustentabilidade de um território pressupõe uma preocupação com os recursos naturais e com a
qualidade de vida futura das populações que o habitam e visitam, sendo por isso necessário promover
a coesão territorial e um crescimento económico equilibrado. O observatório regional guia-nos nesse
caminho, ao desenvolver metodologias para a sustentabilidade no turismo e ao dotar-nos de
conhecimento científico sobre a região. Com a sua integração na INSTO será ainda mais fácil trocar
informação com os parceiros da rede, aplicar técnicas de gestão e de monitorização similares e, por
fim, aumentar a competitividade turística do Algarve", considera João Fernandes, presidente da RTA.
 
O momento simbólico de reconhecimento do observatório algarvio pela OMT decorrerá na Feira
Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), onde o Algarve se promoverá de 22 a 26 de Janeiro com
um módulo de destino e treze módulos de negócio integrados no expositor de Portugal, localizado no
pavilhão 4, stand 4D02.
 
Natureza, cultura, gastronomia, golfe e sol e mar são as apostas do Algarve para esta edição da
FITUR, feira em Espanha que se assume como ponto de encontro global para profissionais de turismo
de todo o mundo e que se realiza num mercado que gerou mais de 401 mil dormidas no Algarve fora
dos meses de época alta em 2019 (+ 12,2% do que em igual período de 2018).
 
Share this:
 
Redacção
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Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, lançado em março de 2019, vai passar a integrar
a rede da Organização Mundial do Turismo (OMT), posicionando o Algarve como um destino líder em
matéria de sustentabilidade económica, ambiental e social. O reconhecimento do observatório regional
pela OMT acontecerá dia 23 durante a FITUR, a feira de turismo de Madrid à qual o Algarve regressa
este ano.
 
Num processo iniciado há menos de um ano pela Região de Turismo do Algarve (RTA), com o apoio do
Turismo de Portugal e em estreita parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve e a Universidade do Algarve, este observatório irá agora juntar-se à rede mundial
da OMT - International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) - que envolve já a
participação de países como a China, a Grécia, o Brasil, os EUA e a Itália.
 
A sustentabilidade de um território pressupõe uma preocupação com os recursos naturais e com a
qualidade de vida futura das populações que o habitam e visitam, sendo por isso necessário promover
a coesão territorial e um crescimento económico equilibrado. O observatório regional guia-nos nesse
caminho, ao desenvolver metodologias para a sustentabilidade no turismo e ao dotar-nos de
conhecimento científico sobre a região. Com a sua integração na INSTO será ainda mais fácil trocar
informação com os parceiros da rede, aplicar técnicas de gestão e de monitorização similares e, por
fim, aumentar a competitividade turística do Algarve , considera João Fernandes, presidente da RTA.
 
O momento simbólico de reconhecimento do observatório algarvio pela OMT decorrerá na Feira
Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), onde o Algarve se promoverá de 22 a 26 de janeiro com
um módulo de destino e treze módulos de negócio integrados no expositor de Portugal, localizado no
pavilhão 4, stand 4D02.
 
Natureza, cultura, gastronomia, golfe e sol e mar são as apostas do Algarve para esta edição da
FITUR, feira em Espanha que se assume como ponto de encontro global para profissionais de turismo
de todo o mundo e que se realiza num mercado que gerou mais de 401 mil dormidas no Algarve fora
dos meses de época alta em 2019 (+ 12,2% do que em igual período de 2018).
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O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, lançado em março de 2019, vai passar a
integrar a rede da Organização Mundial do Turismo (OMT), "posicionando o Algarve como um destino
líder em matéria de sustentabilidade económica, ambiental e social", anunciou o Turismo do Algarve.
 
O
reconhecimento do observatório regional pela OMT acontecerá na
próxima quinta-feira, dia 23, durante a FITUR, a feira de turismo de
Madrid à qual o Algarve regressa este ano.
 
O
processo começou há menos de um ano pela Região de Turismo do
Algarve (RTA), com o apoio do Turismo de Portugal e em estreita
parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Algarve e a Universidade do Algarve.
 
"Este
observatório irá agora juntar-se à rede mundial da OMT -
International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) -
que envolve já a participação de países como a China, a Grécia,
o Brasil, os EUA e a Itália", enuncia o Turismo do Algarve.
 
"A
sustentabilidade de um território pressupõe uma preocupação com
os recursos naturais e com a qualidade de vida futura das populações
que o habitam e visitam, sendo por isso necessário promover a coesão
territorial e um crescimento económico equilibrado. O observatório
regional guia-nos nesse caminho, ao desenvolver metodologias para a
sustentabilidade no turismo e ao dotar-nos de conhecimento científico
sobre a região. Com a sua integração na INSTO será ainda mais
fácil trocar informação com os parceiros da rede, aplicar técnicas
de gestão e de monitorização similares e, por fim, aumentar a
competitividade turística do Algarve", considera João Fernandes,
presidente da RTA.
 
O
momento simbólico de reconhecimento do observatório algarvio pela
OMT decorrerá na Feira Internacional de Turismo de Madrid (FITUR),
onde o Algarve se promoverá de 22 a 26 de janeiro (quarta-feira a
domingo) com um módulo de destino e treze módulos de negócio
integrados no expositor de Portugal, localizado no pavilhão 4.
 
Natureza,
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cultura, gastronomia, golfe e sol e mar são as apostas do Algarve
para esta edição da FITUR, feira em Espanha que se assume como
ponto de encontro global para profissionais de turismo de todo o
mundo e que se realiza num mercado que gerou mais de 401 mil dormidas
no Algarve fora dos meses de época alta em 2019 (mais 12,2% do que
em igual período de 2018).
 
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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O reconhecimento acontece na Feira Internacional de Turismo de Madrid, a 23 de janeiro
 
Este observatório irá agora juntar-se à rede mundial da OMT - International Network of Sustainable
Tourism Observatories (INSTO)Foto D.R.
O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, lançado em março de 2019, vai passar a
integrar a rede da Organização Mundial do Turismo (OMT), posicionando o Algarve como um destino
líder em matéria de sustentabilidade económica, ambiental e social. O reconhecimento do observatório
regional pela OMT acontecerá dia 23 durante a FITUR, a feira de turismo de Madrid à qual o Algarve
regressa este ano.
 
Num processo iniciado há menos de um ano pela Região de Turismo do Algarve (RTA), com o apoio do
Turismo de Portugal e em estreita parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve e a Universidade do Algarve, este observatório irá agora juntar-se à rede mundial
da OMT - International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) - que envolve já a
participação de países como a China, a Grécia, o Brasil, os EUA e a Itália.
 
"A sustentabilidade de um território pressupõe uma preocupação com os recursos naturais e com a
qualidade de vida futura das populações que o habitam e visitam, sendo por isso necessário promover
a coesão territorial e um crescimento económico equilibrado. O observatório regional guia-nos nesse
caminho, ao desenvolver metodologias para a sustentabilidade no turismo e ao dotar-nos de
conhecimento científico sobre a região. Com a sua integração na INSTO será ainda mais fácil trocar
informação com os parceiros da rede, aplicar técnicas de gestão e de monitorização similares e, por
fim, aumentar a competitividade turística do Algarve", considera João Fernandes, presidente da RTA.
 
O momento simbólico de reconhecimento do observatório algarvio pela OMT decorrerá na Feira
Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), onde o Algarve se promoverá de 22 a 26 de janeiro com
um módulo de destino e treze módulos de negócio integrados no expositor de Portugal, localizado no
pavilhão 4, stand 4D02.
 
Natureza, cultura, gastronomia, golfe e sol e mar são as apostas do Algarve para esta edição da
FITUR, feira em Espanha que se assume como ponto de encontro global para profissionais de turismo
de todo o mundo e que se realiza num mercado que gerou mais de 401 mil dormidas no Algarve fora
dos meses de época alta em 2019 (+ 12,2% do que em igual período de 2018).
 
(SP/CM)
 
Há 23 minutos
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17-01-2020 (11h22)
 
O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, lançado em Março de 2019, vai passar a
integrar a rede da Organização Mundial do Turismo (OMT), o que vai permitir "aumentar a
competitividade turística do Algarve", segundo o presidente da Região de Turismo, João Fernandes.
 
"O reconhecimento do observatório regional pela OMT acontecerá
dia 23 durante a Fitur, a feira de turismo de Madrid", anuncia a Região de Turismo do Algarve (RTA)
num comunicado.
 
João Fernandes, presidente da RTA, citado nessa nota, afirma
que "a sustentabilidade de um território pressupõe uma preocupação com os
recursos naturais e com a qualidade de vida futura das populações que o habitam
e visitam, sendo por isso necessário promover a coesão territorial e um crescimento
económico equilibrado".
 
"O observatório regional guia-nos nesse caminho, ao
desenvolver metodologias para a sustentabilidade no turismo e ao dotar-nos de
conhecimento científico sobre a região", afirmou Jorão Fernandes, acrescentando
que a integração na International Network of Sustainable Tourism Observatories
(INSTO) tornará "ainda mais fácil trocar informação com os parceiros da rede,
aplicar técnicas de gestão e de monitorização similares e, por fim, aumentar a
competitividade turística do Algarve".
 
A INSTO conta actualmente com a participação de países como
a China, a Grécia, o Brasil, os EUA e a Itália.
 
O processo de integração iniciou há menos de um ano e foi
liderado pela RTA, com apoio do Turismo de Portugal e em parceria com a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e a Universidade
do Algarve.
 
A RTA acrescenta ainda que nesta edição da Fitur vai apostar
na promoção dos segmentos de natureza, cultura, gastronomia, golfe e sol e mar.
O mercado espanhou "gerou mais de 401 mil dormidas no Algarve fora dos meses de
época alta em 2019 (+12,2% do que em igual período de 2018)", conclui a
entidade.
 
Clique para ver mais: Portugal
 
Clique para ver mais: Algarve
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O momento vai ser assinalado no dia 23 durante a FITUR
 
O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, lançado em março de 2019, vai integrar a rede
da Organização Mundial do Turismo (OMT). O momento vai ser oficializado no dia 23 durante a FITUR,
a feira de turismo de Madrid à qual o Algarve regressa este ano.
 
Este observatório irá juntar-se à rede mundial da OMT - International Network of Sustainable Tourism
Observatories (INSTO) - que envolve já a participação de países como a China, a Grécia, o Brasil, os
EUA e a Itália.
 
A sustentabilidade de um território pressupõe uma preocupação com os recursos naturais e com a
qualidade de vida futura das populações que o habitam e visitam, sendo por isso necessário promover
a coesão territorial e um crescimento económico equilibrado. O observatório regional guia-nos nesse
caminho, ao desenvolver metodologias para a sustentabilidade no turismo e ao dotar-nos de
conhecimento científico sobre a região. Com a sua integração na INSTO será ainda mais fácil trocar
informação com os parceiros da rede, aplicar técnicas de gestão e de monitorização similares e, por
fim, aumentar a competitividade turística do Algarve , considera João Fernandes, presidente da RTA.
 
Recorde-se que o Observatório foi iniciado há menos de um ano pela Região de Turismo do Algarve
(RTA), com o apoio do Turismo de Portugal e em parceria com a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Algarve e a Universidade do Algarve.
 
Este ano o, Algarve apresenta-se na Fitur com a promoção da natureza, cultura, gastronomia, golfe e
sol e mar. O mercado espanhol gerou mais de 401 mil dormidas no Algarve fora dos meses de época
alta em 2019 (+ 12,2% do que em igual período de 2018).
 
Publituris
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O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, lançado em Março de 2019, vai passar a
integrar a rede da Organização Mundial do Turismo (OMT),  posicionando o Algarve como um destino
líder em matéria de sustentabilidade económica, ambiental e social , anunciou a Região de Turismo do
Algarve (RTA).
 
O reconhecimento do observatório regional pela OMT acontecerá no dia 23 durante a FITUR, a feira de
turismo de Madrid à qual o Algarve regressa este ano.
 
Num processo iniciado há menos de um ano pela RTA, com o apoio do Turismo de Portugal e em
estreita parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e a
Universidade do Algarve, este observatório irá agora juntar-se à rede mundial da OMT - International
Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) - que envolve já a participação de países como
a China, a Grécia, o Brasil, os EUA e a Itália.
 
A sustentabilidade de um território pressupõe uma preocupação com os recursos naturais e com a
qualidade de vida futura das populações que o habitam e visitam, sendo por isso necessário promover
a coesão territorial e um crescimento económico equilibrado. O observatório regional guia-nos nesse
caminho, ao desenvolver metodologias para a sustentabilidade no turismo e ao dotar-nos de
conhecimento científico sobre a região. Com a sua integração na INSTO será ainda mais fácil trocar
informação com os parceiros da rede, aplicar técnicas de gestão e de monitorização similares e, por
fim, aumentar a competitividade turística do Algarve , considera João Fernandes, presidente da RTA.
 
O momento simbólico de reconhecimento do observatório algarvio pela OMT decorrerá na Feira
Internacional de Turismo de Madrid, onde o Algarve se promoverá de 22 a 26 de Janeiro com um
módulo de destino e treze módulos de negócio integrados no expositor de Portugal, localizado no
pavilhão 4, stand 4D02.
 
Natureza, cultura, gastronomia, golfe e sol e mar são as apostas do Algarve para esta edição da
FITUR, feira em Espanha que se assume como ponto de encontro global para profissionais de turismo
de todo o mundo e que se realiza num mercado que gerou mais de 401 mil dormidas no Algarve fora
dos meses de época alta em 2019 (+ 12,2% do que em igual período de 2018).
 
Sul Informação
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O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve vai passar a integrar a rede da Organização
Mundial do Turismo, posicionando a região como líder em matéria de sustentabilidade económica,
ambiental e social.
 
Num processo iniciado há menos de um ano pela Região de Turismo do Algarve, com apoio do Turismo
de Portugal e em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e
a Universidade do Algarve, o Observatório junta-se agora à rede mundial da OMT - International
Network of Sustainable Tourism Observatories.
 
"O Observatório Regional guia-nos [...] ao desenvolver metodologias para a sustentabilidade no
turismo e ao dotar-nos de conhecimento científico sobre a região. Com a sua integração na INSTO
será ainda mais fácil trocar informação com os parceiros da rede, aplicar técnicas de gestão e de
monitorização similares e, por fim, aumentar a competitividade turística do Algarve", considera João
Fernandes, presidente da RTA.
 
O momento simbólico de reconhecimento do Observatório pela OMT vai decorrer na Feira
Internacional de Turismo de Madrid, onde o Algarve marcará presença entre 22 e 26 de Janeiro, com
um módulo de destinos e 13 de negócios integrados no expositor de Portugal. Natureza, cultura,
gastronomia, golfe e sol e mar são as apostas do Algarve para esta edição da FITUR.
 
S.C.
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