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A1 Portugal à procura de novos mercados na feira de turismo de Madrid
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/01/2020

Meio: Diário de Notícias da Madeira Online - Turismo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9535bc6

 
Portugal marca presença, a partir de hoje, na Feira Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), à
procura de "novos mercados", disse a secretária de Estado do Turismo português.
 
"Vamos continuar a trabalhar novos mercados e a estruturar a oferta com novos produtos turísticos",
afirmou Rita Marques, presente no início da 40.ª edição da FITUR que foi inaugurada esta manhã pela
rainha de Espanha, Leticia Ortiz e onde 161 empresas portuguesas marcam presença.
 
A governante salientou a importância de as empresas portuguesas estarem numa das maiores feiras
mundiais que permite o encontro entre os que procuram e os que oferecem serviços turísticos, apesar
de "90% do orçamento" público para promover o setor ser aplicado no "digital": "É aí que queremos
chegar a todos", acrescentou.
 
Segundo números que divulgou, Portugal terminou 2019 com um "recorde de receitas", de mais de 18
mil milhões de euros no setor turístico, que está a crescer a uma taxa anual de cerca de 7%.
 
"Já não estamos a crescer a dois dígitos, era impossível continuar, mas estamos a ter um crescimento
sustentável e muito acima do da União Europeia", afirmou a secretária de Estado.
 
Rita Marques também se congratulou pelo reconhecimento, por parte da Organização Mundial do
Turismo (OMT), do Observatório de Turismo dos Açores e do Observatório Regional para o Turismo
Sustentável do Algarve, que passam a integrar a Rede Internacional de Observatórios (INSTO).
 
A responsável governamental referiu ainda a "grande importância" para Portugal do mercado
espanhol, que "representa o principal mercado emissor" e que é "o terceiro em termos de dormidas".
 
Presente também na inauguração da FITUR 2020, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo,
salientou que os "mercados emissores" de turistas continuam a crescer em todo o mundo,
principalmente na Ásia.
 
"Estão permanentemente à procura do que chamamos 'experiências' e nós temos de saber transmitir
quais são o tipo de 'experiências' que Portugal pode dar", disse Luís Araújo.
 
Na edição deste ano da FITUR, que decorre até 26 de janeiro, Portugal está representado pelas sete
agências regionais de promoção turística e mais de 160 empresas, com o 'stand' oficial português a
ocupar 915 metros quadrados, onde estão 90 das empresas nacionais.
 
Segundo o Turismo de Portugal, o setor é a maior atividade económica exportadora do país, tendo
sido responsável, em 2018, por 51,5% das exportações de serviços e por 18,6% das exportações
totais.
 
A atividade promocional em 2020 estará "ancorada na preservação e valorização económica do
património cultural e natural de Portugal" e, ao ter subjacente nas suas iniciativas e ações os valores e
princípios da sustentabilidade, contribuirá para "o reconhecimento e afirmação de Portugal como
destino mundial de referência".
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De acordo com os organizadores da feira, a FITUR 2020 deverá ter um impacto económico em Madrid
semelhante ao da edição anterior, que foi de 325 milhões de euros, principalmente nos setores da
hotelaria, restauração e transportes.
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Forte representação portuguesa na Fitur 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/01/2020

Meio: Event Point Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e94fbd61

 
Forte representação portuguesa na Fitur 2020
 
Participam na Feira Internacional de Turismo de Madrid sete Agências Regionais de Promoção Turística
e mais de 160 empresas nacionais.
 
São mais de 160 as empresas portuguesas que se fazem representar na 40ª edição da Fitur, que
arranca hoje e decorre até ao dia 26, em Madrid. No evento contam-se sete Agências Regionais de
Promoção Turística e o stand português, situado no Pavilhão 4, com 915 metros quadrados, acolhe 90
empresas nacionais.
 
Portugal vai mostrar-se como o 'Melhor Destino do Mundo', como foi eleito pelo terceiro ano
consecutivo nos World Travel Awards. Na Feira Internacional de Turismo de Madrid, está confirmada a
presença de Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, e de Luísa Araújo, presidente do Turismo
de Portugal - entidade que vai partilhar, nas High-Level Sessions e na sessão Fitur Talent 2020, as
boas práticas no âmbito da Formação e Recursos Humanos em turismo. Além disso, vai receber o
prémio de Melhor Destino Turístico Acessível do Mundo 2019.
 
De acordo com uma nota do Turismo de Portugal, a presença portuguesa no evento fica marcada pelo
reconhecimento, por parte da Organização Mundial do Turismo, do Observatório de Turismo dos
Açores e do Observatório Regional para o Turismo Sustentável do Algarve, por parte da Organização
Mundial do Turismo, que passam a integrar a Rede Internacional de Observatórios e que elevam para
três o número de observatórios portugueses nesta rede. Um dos objetivos estratégicos do Turismo de
Portugal é a criação de observatórios de sustentabilidade em diversas regiões do país, que permitam
um conhecimento aprofundado dos impactos da atividade e uma maior eficiência no planeamento e
gestão dos destinos.
 
A Fitur acolhe este ano 918 expositores, um aumento de 3,8% em relação à edição do ano passado,
com um total de 11.040 empresas de 165 países. Espanha é um mercado estratégico para Portugal,
que até novembro do ano passado recebeu 2,1 milhões de hóspedes espanhóis, mais 9,3%
relativamente ao mesmo período em 2018.
 
©Turismo de Portugal (imagem do stand português em 2019)
 
Tags: Eventos, Turismo, Feiras, Fitur
 
22-01-2020
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A PAR DAS ABERTURAS, também as re-
modelações e ampliações tecem o quotidiano 
hoteleiro nacional. Com a abertura de novos 
hotéis, as unidades já existentes correm para 
não ficarem a meio caminho e conseguirem 
manter-se competitivas face às novidades fres-
cas do setor. À semelhança do ano passado, 
Lisboa e Algarve são as regiões que lideram 
as intervenções de qualificação nas unidades. 
Se, por um lado, a oferta na capital continua 
atrativa e a fazer salivar investidores sendo 
preciso fazer-lhe frente, por outro, no Algarve, 
poucos são que arriscam em grandes projetos 
e novas aberturas. A questão da mobilidade, 
do imobiliário, do Brexit e da falta de recursos 
humanos são um entrave ao desenvolvimento 
da região e os empresários locais apostam em 
pequenas remodelações para manter a oferta à 
tona do panorama nacional. 

Porto e Norte
Além das já referidas aberturas, a Stay Hotels 
vai apostar na remodelação do Grande Hotel 

São perto de meia centena os hotéis que 
estão em processo de remodelação.

Texto Rute Simão Fotografia DR

 Hotéis 
apostam na 
requalificação 
como gatilho 
para a 
competitividade.
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de Paris, na Rua da Fábrica. A intervenção, 
que irá iniciar este ano, visa a ampliação da ca-
pacidade de alojamento com mais 37 quartos, 
que se vão juntar à já atual oferta de 42. Com 
um orçamento de 4,8 milhões de euros, o pro-
jeto estará concluído no próximo ano.
A Quinta da Pacheca vai duplicar a sua capaci-
dade hoteleira com a abertura de uma segunda 
unidade de alojamento com 24 quartos, que 
completam a oferta de 15 no atual edifício do 
The Wine House Hotel e dos 10 wine barrels. 
Um spa com tratamentos de vinoterapia, uma 
piscina exterior e uma nova sala de visitas são 
algumas das facilidades que complementam o 
projeto. 

Centro
O primeiro hotel do Grupo Younan Collection 
inaugurou em julho de 2019, na Figueira da 
Foz. O Malibu Foz Hotel nasceu da recon-
versão do antigo hotel Sweet Residence & 
Gardens, num investimento de 6,5 milhões 
de euros. Este ano, o grupo dará inicío à se-
gunda fase de remodelação das unidades de 
alojamento. 
Os Hotéis Vanguarda e Lusitânia, na Guarda, 
da Natura IMB Hotels, vão também ser alvos 
de uma atualização que acompanha a atual 
estratégia do grupo, divulgada recentemente 
pela Publituris Hotelaria. No total, o grupo 
vai investir 1,6 milhões de euros nestas uni-
dades do portefólio. A DHM tem planos para 
o Monte Real Hotel Termas & Spa e para o 
Palácio da Lousã Boutique Hotel. Este último 
irá reabrir como um bike hotel, num investi-
mento de 1,5 milhões de euros. Já a unidade 
em Leiria será alvo de uma remodelação num 
investimento de dois milhões de euros.  

Lisboa
O Hotel Quinta da Marinha Resort, em Cas-
cais, encontra-se a remodelar as unidades de 
alojamento e áreas públicas. A conclusão da 
intervenção orçada em 3,5 milhões de euros 
está prevista para o mês de março. 
O Grupo Olissippo Hotels, que apostou no 
ano passado uma intervenção na zona do jar-
dim e da piscina no Olissippo Lapa Palace, se-
gue com a atualização de outras unidades. No 
Olissippo Oriente estão a ser remodelados os 
quartos e restaurante e no Olissippo Marquês 
de Sá a aposta recai na atualização de mobiliá-
rio das zonas públicas e dos quartos. 
No SANA Lisboa Hotel continuam a decorrer 
as obras de ampliação que prevêem a constru-
ção de mais 140 unidades de alojamento e que 
estarão concluídas em 2021. Também o Gru-

po Turim vai ampliar o Lisboa Turim Hotel 
com a construção de um edifício contíguo que 
visa acrescentar mais 40 quartos à atual oferta.

Algarve
A sul do país, o Grupo Pestana aposta na re-
modelação do Pestana Dom João II, hotel com 
perto de cinco décadas e cuja última interven-
ção se realizou há sete anos. A JJW Hotels con-
tinua com os trabalhos já anunciados em 2019 
e que contemplam o Formosa Park Hotel, na 
Praia do Ancão, que será reposicionado para 

>>>

>>>

_

REMODELAÇÕES 

De cima para baixo:

Pestana D. João II, 

Qinta da Marinha 

Resort e Apartamentos 

Turísticos Vila Branca
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Nome Intervenção Investimento Promotor

PORTO E NORTE

The Wine House Hotel ampliação (mais 24 quartos) Quinta da Pacheca

Grande Hotel de Paris ampliação (mais 37 quartos) 4,8 milhões de euros Stay Hotels

Porto Palácio Hotel remodelação 19º piso Sonae Capital 

CENTRO

Malibu Foz Hotel segunda fase de remodelação de quartos Younan

Alambique de Ouro Hotel Resort & Spa remodelação e ampliação (mais 38 quartos) 5 milhões de euros Alambique de Ouro

Hotel Vouga remodelação total 1,5 milhões de euros Hotel Vouga

Belmonte Sinai Hotel ampliação (mais 24 quartos) 1 milhão de euros Belmonte Sinai Hotel

Monte Real Hotel Termas & Spa remodelação áreas públicas e quartos 2 milhões de euros DHM

Palácio da Lousã Boutique Hotel  rebranding total 1,5 milhões de euros DHM

Hotel Vanguarda (Guarda) rebranding 1 milhão de euros Natura IMB Hotels

Hotel Lusitânia (Guarda) melhorar conceito bio 600 mil euros Natura IMB Hotels

LISBOA

Hotel Quinta da Marinha remodelação total 3,5 milhões de euros Onyria Resorts

Olissippo Oriente remodelação de quartos e restaurante Olissippo Hotels

Olissippo Marquês de Sá
renovação de mobiliário nas zonas públicas  

e em quartos
Olissippo Hotels

Campanile Setúbal reconversão para 3* e remodelação de quartos Flagworld

SANA Lisboa Hotel ampliação (mais 140 quartos) SANA Hotels

Lisboa Turim Hotel ampliação (criação de um novo edifício contínguo) 22 milhões de euros Turim Hotels 

Turim Ibéria Hotel ampliação (mais 40 quartos) Turim Hotels 

Hotel Campanile Setúbal  remodelação Flagworld

Lutécia Smart Design Hotel ampliação

WC Beautique Hotel ampliação (duplicação da capacidade) The Beautique Hotels

ALENTEJO

Herdade da Malhadinha Nova remodelação família Soares

ALGARVE

Apartamentos Turísticos Vila Branca
remodelação de unidades de alojamento  

e áreas comuns
3 milhões de euros Água Hotels

Pestana Dom João II remodelação Grupo Pestana

The Pátio Suite Hotel (antigo Alpinus Hotel) remodelação total 7 milhões de euros DHM

Praia Verde Boutique Hotel remodelação quartos 800 mil euros DHM

Éden Resort (Albufeira) remodelação áreas públicas 4 milhões de euros DHM

The Crest Villas & Apartments (Loulé) remodelação DHM

Turim Presidente Hotel remodelação Turim Hotels

Formosa Park Hotel Apartamentos renovação total 10 milhões de euros JJW Hotels

Remodelações 2020/2021
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Penina Hotel & Golf Resort renovação e novos espaços 7,5 milhões de euros JJW Hotels

Vale d'Oliveiras Quinta Resort & Spa remodelação total 3 milhões de euros
Vale d'Oliveiras Quinta Resort 

& Spa

AÇORES

Golden Tulip Terceira (antigo Terra do Mar) remodelação das áreas comuns 1,5 milhões de euros DHM

 Vila Nova Hotel rebranding total My Story Hotels

 Hotel Solar do Conde ampliação 3,2 milhões de euros

Sul Villas & Spa ampliação e abertura de restaurante Rodrigo Herédia

Vila Nova Hotel (Ponta Delgada) rebranding total My Story Hotels

MADEIRA

Vila Baleira Resort (Porto Santo) remodelação e ampliação (mais 28 quartos) 3,5 milhões de euros Vila Baleira 

Pestana Palms remodelação Grupo Pestana 

Royal Savoy remodelação 5 milhões de euros 

um Boutique Apartment Hotel, projeto que 
visa um investimento de 10 milhões de euros, 
conta com 61 apartamentos de tipologias T1 
e T2, com áreas compreendidas entre os 67 
metros quadrados e os 165 metros quadrados. 
Já o Dona Filipa Hotel encontra-se na tercei-
ra fase de renovação com um investimento de 
cinco milhões de euros destinados à inclusão 
de um spa e à renovação das salas de reuniões 
e eventos. A DHM tem mais de 12 milhões 
projetados paras as unidades que gere na re-
gião e que incluem The Pátio Suite Hotel (an-
tigo Alpinus Hotel), o Vila Monte Farm Hou-
se (Olhão), o Praia Verde Boutique Hotel e o 
Éden Resort (Albufeira) e o The Crest Villas & 
Apartments (Loulé). 

Ilhas
Fora de solo continental, a DHM vai investir 
1,5 milhões de euros para reconverter o Ter-
ceira Mar Hotel no Golden Tulip, nos Açores. 
Ainda na ilha açoriana o  Vila Nova Hotel, ad-
quirido pelo grupo My Story Hotels em 2018, 
vai encerrar para um rebranding total. O obje-
tivo é transformar o hotel  de102 quartos, com 
piscina, restaurante e  sala de reuniões “num 
hotel novo”, confirmou o grupo à Publituris 

Hotelaria. 
Já na Madeira, o Vila Baleira Resort, em Por-
to Santo, está a ser alvo de uma remodelação 
orçada em 3,5 milhões de euros, e que decor-
re até 2021. A intervenção feita por fases visa 
a ampliação da capacidade do alojamento, a 
renovação das áreas públicas e a expansão da 
oferta de restauração. h

>>>

_

QUINTA DA 

PACHECA
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As exportações têm dado um contributo importante para o superavite nas contas externas. 

CONJUNTURA 

Excedente externo 
cai 65% até novembro 
O saldo conjunto das balanças corrente e de capital era de 1.209 
milhões de euros em novembro, o que representa urna quebra 
de 2.206 milhões face ao mesmo período do ano anterior. 

NUNO CARREGUEIRO 

nc©negocios.pt 

p
ortugál vai em 2019 
cumprir o oitavo ano 
consecutivo de contas 

externas com saldo positivo, 
mas este é agora bem inferior ao 
registado nos anos anteriores. 

Segundo dados publicados 
ontem pelo Banco de Portugal, 
o saldo conjunto das balanças 
corrente e de capital fixou-se 
em 1.209 milhões de euros até 
novembro, o que compara com 
3415 milhões de euros entre ja-
neiro e novembro de 2018. 

Aevolução traduz uma des-
cida de 65%, com o excedente 
externo agora a representar 
pouco mais dc um terço do va-
lor apurado no mesmo período 
de 2018. "Para a redução do sal-
do contribuíram todas as com-
ponentes, à exceção da balança  

de rendimento primário", refe-
re o Banco de Portugal. 

É na balança de bens que se 
continua a ver uma maior dete-
rioração. O défice da balança 
que mede a diferença entre ex-
portações e importações de 
mercadorias subiu 1.622 mi-
lhões de euros face ao homólo-
go. Já o excedente da balança de 
serviços, apesar de o turismo 
continuar com uma evolução 
positiva, diminuiu 507 milhões 
de euros. 

Na balança de bens, o défice 
aumentou para 15,4 mil mi-

 

.622 
BALANÇA COMERCIAL 
Esta foi a subida, em 
milhões de euros, do 
défice entre o valor 
das exportações 
e das importações.  

hõcs dc euros, anulando assim 
oexceclente registado na bal an-
ça de serviços, que é também de 
15,4 mil milhões de euros. 

As exportações de bens e 
serviços cresceram 3,1% nos 
primeiros 11 meses do ano pas-
sado.° que representa um ritmo 
inferior ao aumento das impor-
tações (4-5,8%). 

No que diz respeito à balan-
ça de rendimento primário, o 
défice desceu 311 milhões de 
euros, devido sobretudo à "re-
dução dos juros pagos a entida-
des não residentes", 

Em 2010 Portugal tinha um 
défice das contas externas su-
periora 15 mil milhões de euros. 
Depois do pedido de assistên-
cia externa, passou a saldo po-
sitivo em 2012. O valor mais 
elevado foi atingido em 2013, 
em torno dos 5 mil milhões de 
euros. Amenos que em dezem-
bro se tenha registado uma de-
terioração abrupta, 2019 será o 
oitavo ano seguido de exceden-
te nas contas externas. im 
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As Pousadas de Portugal continuam a olhar para Goa no âmbito do processo de internacionalização.
Contudo, "e apesar dos contactos entretanto desenvolvidos com diversas entidades oficiais, não houve
ainda qualquer opção concreta de investimento".
 
Nova pousada no Porto vai nascer na Rua das Flores. © Artur Machado/Global Imagens Sem desistir
de apostar em Goa, as Pousadas de Portugal rumam neste ano ao centro histórico do Porto e de Vila
Real de Santo António. "Em 2020, iniciarão a atividade duas pousadas que certamente virão a tornar-
se duas referências, aproveitando centros históricos ímpares: na Rua das Flores, no Porto, e outra no
centro de Vila Real de Santo António, no Algarve. São edifícios de grande valor arquitetónico,
localizados em destinos turísticos e locais concretos de grande procura turística, razão pela qual a
oferta diferenciada das Pousadas de Portugal vai aportar uma mais-valia", considera Luís Castanheira
Lopes, presidente das Pousadas de Portugal, em declarações ao DN/Dinheiro Vivo. Já no ano passado,
as Pousadas de Portugal - concessionadas ao grupo hoteleiro Pestana - abriram uma segunda unidade
em Óbidos e outra em Câmara de Lobos, na Madeira. A expectativa é que 2020 seja de "consolidação
do funcionamento" destas unidades, que integram uma rede com três dezenas de alojamentos. O
perfil dos turistas que procuram estes espaços "mantém-se estável". Mas Luís Castanheira Lopes
reconhece que "tem-se verificado uma certa estagnação da procura de clientes ingleses e alemães,
enquanto cresce o número de hóspedes norte-americanos e espanhóis, o que globalmente compensa
os decréscimos". A intenção de expandir a rede das Pousadas para Goa, na Índia, não é nova. Em
março de 2018, o presidente das Pousadas de Portugal já admitia partir para aquela região no âmbito
da expansão internacional. No entanto, quase dois anos depois ainda não há luz verde. "As Pousadas
continuam a considerar a Índia, e particularmente Goa, como uma das localizações em análise.
Todavia, e apesar dos contactos entretanto desenvolvidos com diversas entidades oficiais, não houve
ainda qualquer opção concreta de investimento." O grupo hoteleiro com a concessão da rede de
alojamentos tem até 2023 para investir em cinco países, prolongando o contrato de gestão que
mantém com a Enatur. Neste momento, o grupo conta já com um estabelecimento no Brasil - o
Convento do Carmo, em Salvador -, "que poderá vir a ser integrado no plano de internacionalização",
enquanto "o projeto do Uruguai está já em fase final de licenciamento com vista à futura execução". A
aposta na internacionalização obedece a regras. "A internacionalização apenas pode ser efetuada em
localizações que rememorem a presença de Portugal e da sua cultura. Por isso mesmo, o plano de
internacionalização pode ser integrado por edificações pertencentes a países em que se verificou a
presença de Portugal, designadamente em África, na América e na Ásia." A cumprir-se o plano de
expansão, o grupo Pestana ganha acesso a mais cinco anos de concessão da marca Pousadas, que
representa desde 2004.
 
[Additional Text]:
Nova pousada no Porto vai nascer na Rua das Flores.
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 17,50 x 24,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 84529635 31-01-2020

. fala-se / SWOT

.Ponto Fraco  
Acessibilidades aéreas

A sobrelotação do Aeroporto de Lisboa limita 
diretamente o turismo de lazer e de negócios, 
incluindo MICE, na cidade de Lisboa, que já 
começa a evidenciar os efeitos do desequilíbrio 
entre a oferta hoteleira e de alojamento local 
(que continuam a aumentar) e a estagnação 
da procura por via desta acessibilidade. 
Indiretamente este fenómeno também afeta 
a disponibilidade de lugares e a possibilidade 
de ligações através das companhias regulares, 
nomeadamente via TAP, para o Aeroporto 
de Faro. Com a redução dos voos diretos nas 
épocas média e baixa, sejam charter ou das 
companhias low cost, a existência de ligações 
via Lisboa seriam uma alternativa para ajudar a 
reduzir a sazonalidade. h

As nossas pessoas continuam a ser o nosso 
ponto mais forte, com a sua tradicional 
capacidade de criar uma hospitalidade 
genuína, um acolhimento e uma qualidade de 
serviço com elevado empenho, que se verifica 
sobretudo nos momentos de maior ocupação e 
quando a escassez de recursos faz sobressair o 
espírito de equipa e a superação individual.
Segundo a CTP este ano findo foram atingidos 
novos recordes de visitas turísticas. Foram as 
pessoas que fizeram a diferença. 
Tal como o nosso património cultural, monumental 
e a segurança que também são atributos muito 
valiosos, se não cuidarmos atentamente de todos 
eles, podem-se alterar e deixar de ser os tais 
atributos de diferenciação únicos. h

.Ponto Forte
Hospitalidade

Alguns analistas consideram que não haverá efeitos 
negativos com o Brexit, nomeadamente nos fluxos 
turísticos. Mas se a situação económica no Reino 
Unido levar a uma libra mais fraca em relação ao 
euro, o poder aquisitivo baixa e os fluxos turísticos 
mudam. Alguns destinos emergentes serão fortes 
concorrentes ao Algarve, porque igualmente 
estão a uma curta distância do Reino Unido e dos 
países do norte e do centro da Europa, apresentam 
preços competitivos porque têm custos estruturais 
mais baixos e estão com um elevado nível de 
desenvolvimento turístico, com novos hotéis, em 
destinos de cidade e em resorts incluindo campos 
de golfe, segmentos importantes para o Algarve e 
para Portugal. E desta vez já não estamos presentes 
do relatório ABTA Travel Trends 2020. h

.Ameaça   
O Brexit, os destinos emergentes 
e a retoma dos tradicionais

O primeiro prémio foi atribuído pela World 
Travel Awards e o segundo pela IAGTO.
Além de Portugal e do Algarve, várias regiões 
turísticas, hotéis, entidades e empresas turísticas 
e de transportes tiveram o merecido reconheci-
mento pelo seus atributos e qualificações. Estes 
prémios são uma oportunidade para divulgar e 
potenciar, em termos de marketing e publicidade, 
a excelência que existe em Portugal e a qualida-
de dos serviços prestados pelos portugueses. Mas 
a reputação não se ganha através de um ou dois 
prémios, por mais lisonjeadores que sejam e nos 
encham de orgulho, e o sucesso não é uma meta 
mas um caminho de várias etapas. Por outro lado, 
é uma responsabilidade dar consistência aos pré-
mios e à superação das expectativas de quem nos 
visita e é um desafio que requer muito empenho e 
regularidade, de todos os stakeholders envolvidos, 
desde quem ajuda a preparar a viagem do turista, 
até ao seu regresso a casa e para que esta articu-
lação aconteça de uma forma plena entre todos 

os intervenientes no sector da hotelaria e turismo 
ainda há muito para fazer e melhorar. 
É nas fases favoráveis e de crescimento que as or-
ganizações têm a oportunidade de analisar, pla-
nificar e prepararem-se para superar com mais 
facilidade os tempos adversos que mais cedo ou 
mais tarde, pelo histórico e pelos ciclos da eco-
nomia, nos garantem que irá acontecer, só não 
sabemos exactamente quando. O nosso país tem 
alguma tradição em se deixar deslumbrar pelos 
bons resultados económicos igualmente alguma 
dificuldade em encontrar entendimentos para 
decisões estruturais e de execução atempada de 
soluções concertadas quando é necessário. 
Com a aprendizagem relacionada com as su-
perações económicas recentes que o país teve 
e face ao momento sócio-económico e turís-
tico que agora estamos a viver, Portugal e o 
Algarve têm uma oportunidade diferente para 
fazer melhor em relação ao breve futuro que se 
apresenta cada vez mais incerto. h

Oportunidade

Portugal é o melhor destino turístico 
do mundo e o Algarve é o melhor 
destino de golfe do mundo para 2020

SWOT (Pontos fortes, pontos fracos. Oportunidade e Ameaças) *

PAULO MESQUITA 

/ Diretor Geral e de 
Operações Algarve
Dom Pedro Hotels 
& Golf Collection

*Esta é uma rubrica 
mensal que conta 
com a parceria da 
ADHP – Associação 
de Directores de Hotel 
de Portugal 
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Antena 1

 	Duração: 00:14:58

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 84541180

 
22-01-2020 13:37

Taxa turística à navegabilidade no rio Douro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=99005d34-ebba-497c-b6d2-

25e0981e5315&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A introdução de uma taxa turística à navegabilidade no rio Douro é um assunto que os autarcas da
região querem lançar para a ordem do dia. Por ano, circulam pelo Rio Douro cerca de 1,3 milhões de
turistas e as câmaras alegam que são os municípios que têm a responsabilidade de limpeza e
manutenção da atividade turística que se desenvolve no rio, por isso acham que essa riqueza gerada
não deve passar ao lado dos cofres das autarquias.
Entrevista a Manuel Cordeiro, presidente da Câmara de S. João da Pesqueira.
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Antena 1

 	Duração: 00:04:48

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 84540988

 
22-01-2020 13:30

Novo Cais de Lisboa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a1974f19-b7da-439a-857e-

f1489cbd5841&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Está a nascer o novo Cais de Lisboa. As obras avançam até ao final do ano, para que a Câmara
consiga terminar a reabilitação daquela frente ribeirinha da capital. Fica no coração da cidade, junto
ao Terreiro do Paço.
Declarações do Mestre Luís Godinho; Vítor Costa, diretor geral da Associação de Turismo de Lisboa;
Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa.
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Antena 1

 	Duração: 00:02:52

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 84540324

 
22-01-2020 13:24

APA intervém na reabilitação de locais de risco no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=87fcc4c2-136c-490f-a9a9-

0d275b971f9a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A APA vai intervir no litoral algarvio, com o objetivo de reabilitar dois locais que apresentam risco. Na
Praia do Vau, em Portimão, com reforço do areal e em Sagres, na estabilização de uma arriba.
Declarações de José Pacheco, responsável da Região Hidrográfica do Algarve.

Página 13



A14

 
TVI

 	Duração: 00:00:55

 	OCS: TVI - 1ª Hora

 
ID: 84529607

 
22-01-2020 06:03

1 1 1

Novo aeroporto do Montijo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a4396852-2780-4bb6-bd70-

e23697643b9f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Oito organizações ambientalistas vão avançar para tribunal e recorrer à Comissão Europeia para tentar
travar o novo aeroporto. Consideram que o projeto vai contra as leis nacionais, diretivas europeias e
tratados internacionais. As 8 organizações defendem que todo o processo referente ao Aeroporto do
Montijo deve ser apreciado no contexto de uma avaliação ambiental estratégica e não como um
projeto avulso.

 
Repetições: TVI - 1ª Hora , 2020-01-22 06:36
 TVI 24 - 1ª Hora , 2020-01-22 06:04
 TVI 24 - 1ª Hora , 2020-01-22 06:36
 TVI - Diário da Manhã , 2020-01-22 07:01
 TVI - Diário da Manhã , 2020-01-22 07:39
 TVI - Diário da Manhã , 2020-01-22 09:06
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-01-22 07:01
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-01-22 07:39
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-01-22 09:06
 TVI 24 - Notícias , 2020-01-22 10:10
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 TVI 24 - Notícias , 2020-01-22 11:03
 TVI 24 - Notícias , 2020-01-22 12:02
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 14,10 x 16,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 84528283 22-01-2020

A esmagadora voz 
pela Linha do Douro 

i• 
IsItuto Botelho 
Empresário e Pres. Ass. 
Comercial do Porto 

É assim que devemos clas-
sificar os resultados da pe-
tição em defesa da Linha do 
Douro, de que me orgulho 
de ser um dos primeiros 
subscritores. Não deixando 
margem para dúvidas, o re-
sultado obtido atirou para 
trás o objetivo dos 4000 as-
sinantes: 13 500 assinatu-
ras constituem argumento 
de peso a favor da sua com-
pleta requalificação e rea-
bertura. 

Esta petição veio subli-
nhar "a relevãncia da Línha 
do Douro no quadro dos 
atributos que levaram à 
classificação do ADV [Alto 
Douro Vinhateiro] como 
Património Mundial pela  

UNESCO e a importância 
que este projeto tem para o 
desenvolvimento endóge-
no" desta região. Esta é uma 
zona particularmente re-
presentativa da paisagem 
que caracteriza a Região 
Demarcada do Douro. 

É nesta linha que se tem 
enquadrado a atuação de 
António Marquez Filipe, 
presidente da Liga dos Ami-
gos do Douro Património 
Mundial, que vê agora a sua 
convicção reforçada por 
uma expressão clara da 
vontade das populações e 
autarcas. Também Luís Pe-
dro Martins, presidente do 
Turismo do Porto e Norte, 
tem contribuído com um 
forte apoio a esta iniciativa. 
1985 e 1988. São os anos 

que marcam, respetiva-
mente, o encerramento da 
ligação internacional e do 
lanço entre Pocinho e Bar-
ca d'Alva. O que daí resul-
tou tem travado o desen-
volvimento económico e 
social da Região do Douro. 
Contribui para a desertifi-

  

cação do interior. Não favo-
rece o turismo, nem a sus-
tentabilidade. 

É indispensável que o pro-
jeto de reativação integral 
da Linha do Douro - assegu-
rando também o investi-
mento na ligação entre Bar-
ca d'Alva e La Fuente de San 
Esteban, em Salamanca -, 
seja incluído no Programa 
Nacional de Investimentos 
2030. 

Há que realizar este inves-
timento a curto prazo, para 
bem do país e das popula-
ções da Região do Douro, 
abandonando de vez des-
culpas e adiamentos. Há 
que olhar de frente para as 
inegáveis mais-valias deste 
projeto, agregando dezenas 
de municípios do interior e 
integrando as populações 
na rede europeia. É uma 
oportunidade de gerar des-
envolvimento e valor aos 
mais diversos níveis. 

Que não seja este já tão 
longo processo um com-
boio perdido e arrumado na 
gaveta do Governo. 

Página 16



A17

Correio da Manhã - Norte   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 12,54 x 3,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 84536935 22-01-2020

O SOBE 
RICARDO 
RIO 
AUTARCA DE BRAGA 

",* 

Mais de 70 mil fa-
mílias do conce-
lho de Braga vão 
ter, este ano, a 
água mais barata. 
Tem que ver com 
o novo tarifário 
da recolha de lixo. 

A taxa turística 
de Vila Nova de 
Gala rendeu, em 
2019, apenas 1.2 
milhões de euros. 
Menos de metade 
do que autarquia 
tinha previsto. 

o DESCE 
EDUARDO VtTOR 
RODRIGUES 
AUTARCA V. N. DE GAIA 
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Governo alerta viajantes para vírus que já matou nove pessoas na China
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/01/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e9d53be3

 
Fora da China, foram confirmados casos do novo coronavírus na Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão,
Tailândia, Taiwan e hoje em Macau
 
Já existem 440 casos confirmados deste novo coronavírusFoto Reuters / D.R.
"Aos viajantes, em especial aos que se desloquem à China e regiões limítrofes, recomenda-se que
estejam devidamente informados sobre a evolução da situação e permaneçam atentos aos
comunicados publicados nos portais da Direção-Geral da Saúde, do Centro Europeu de Prevenção e
Controlo de Doenças e da Organização Mundial da Saúde", avisa o Ministério dos Negócios
Estrangeiros através do portal das comunidades portuguesas.
 
O Governo aconselha ainda os viajantes "a efetuar o registo das suas viagens na aplicação Registo
Viajante" e os residentes a tratar da "sua inscrição consular ou respetiva atualização".
 
A informação no portal indica que as autoridades de saúde chinesas e a Organização Mundial da Saúde
confirmaram a existência de um surto de pneumonia, causada por um novo coronavírus.
 
O surto, adianta, "teve origem em dezembro de 2019 em Wuhan, na província de Hubei", estando
confirmados "centenas de casos em diferentes regiões da China (Wuhan, Guangdong, Pequim, Xangai)
e situações importadas na Tailândia, no Japão e na Coreia do Sul".
 
As autoridades de Macau também anunciaram hoje que foi identificado no território o primeiro caso do
vírus, enquanto Hong Kong avançou ter detetado um caso suspeito, mas cuja confirmação só será
definitiva na quinta-feira.
 
Embora o portal inclua avisos para outras doenças da região asiática, a secretaria de Estado das
Comunidades lembra que, em geral, "as condições sanitárias fora das grandes cidades e outras zonas
mais desenvolvidas são por vezes rudimentares".
 
Por isso, os portugueses são aconselhados a não consumir refeições de rua e a não beber água da
torneira.
 
O ministério lembra que a representação diplomática de Portugal na China é assegurada pela
embaixada de Portugal em Pequim e avança que, em caso de urgência, deve ser contactado o número
+86 186 1208 7488.
 
O vírus foi inicialmente detetado, no mês passado, em Wuhan, cidade do centro da China, um
importante centro de transporte doméstico e internacional.
 
O número de casos aumentou rapidamente, estando contabilizados atualmente 440 casos
confirmados, segundo o vice-diretor da Comissão Nacional de Saúde da China.
 
Nove pessoas morreram, todas na província de Hubei, cuja capital é Wuhan.
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Fora da China, foram confirmados casos do novo coronavírus na Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão,
Tailândia, Taiwan e hoje em Macau.
 
Os casos alimentam receios sobre uma potencial epidemia, semelhante à da pneumonia atípica, ou
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China
continental e em Hong Kong.
 
O surto surge numa altura em que milhões de chineses viajam, por ocasião do Ano Novo Lunar, a
principal festa das famílias chinesas, equivalente ao natal nos países ocidentais. Segundo o Ministério
dos Transportes chinês, o país deve registar um total de três mil milhões de viagens internas durante
os próximos 40 dias.
 
Há 17 minutos
 
[Additional Text]:
Gynasio
365 Algarve
Banner timming
 
Lusa
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Segredos da Estrada Nacional 2 numa ´app´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2020

Meio: Auto Foco Online

URL: https://autofoco.pt/noticia/ver/825480

 
Alunos da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra (FCTUC) desenvolveram
uma aplicação de apoio turístico à popular Estrada Nacional 2. A "EN2 App" está disponível apenas
para Android, através da Play Store, e é uma parceria com a Associação de Municípios da Rota da
Estrada Nacional 2.
 
A estrada nacional mais extensa em Portugal (e uma das mais longas da Europa), ligando Chaves, em
Trás os Montes, a Faro, no Algarve, é uma rota icónica para todos os adeptos da condução e até para
ciclistas.
 
Esta ferramenta de promoção ao turismo proporciona uma viagem completa, por uma rota única de
norte a sul do país, e consiste num passaporte digital, onde se assinalam através de "carimbos
digitais" os municípios que se vão conhecendo, para além de disponibilizar uma variedade enorme de
conteúdos com todo o tipo de informações necessárias sobre cada paragem.
 
Ler Mais
 
Auto Foco
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,39 x 17,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 84536275 16-01-2020

PAN insisite em 
pedir duas praias 
pet-friendly à AMAL 

O pedido de reunião endere-
çado pelo PAN Algarve à Co-
munidade Intermunicipal do 
Algarve (AMAL), em julho, 
para se discutir a designa-
ção de duas praias na região 
do Sotavento e do Barlaven-
to algarvio que permitam a 
presença de animais de com-
panhia, continua sem respos-
ta. Seis meses volvidos do 
pedido de reunião, e a pou-
cos meses do início da épo-
ca balnear, a distrital do PAN 
Algarve voltou por isso a re-
forçar o pedido junto da mes-
ma entidade. «Para o PAN, é 
incompreensível que em toda 
a região ainda não exista uma 
única praia pet-friendly que 
permita aos cidadãos faze-
rem-se acompanhar dos seus 
animais de companhia, usu-
fruindo de tempo de quali-

dade com toda a família. De-
fendemos, no mínimo, duas 
praias com esta distinção no 
Algarve. Haja vontade polí-
tica para tal», pede a comis-
sária política distrital Su-

sana Santos. «Este é um as-
sunto pelo qual continuare-
mos a debater-nos e do qual 
não iremos desistir», garante. 
Esta será uma das bandeiras 
da distrital em 2020.

Partido volta a reforçar pedido de reunião à Comunidade 
Intermunicipal do Algarve, solicitado já em julho último
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 8,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 84535920 16-01-2020

Mercado Local de Castro Marim volta 
a ter Posto de Informação Turística
O Posto de Informação Tu-
rística de Castro Marim, que 
tinha sido provisoriamen-
te transferido para a Casa do 
Sal após o encerramento da 
empresa municipal Novbae-
suris, regressa agora ao Mer-
cado Local, numa parceria 
«muito profícua» com a Re-
gião de Turismo do Algarve, 
«que se tem revelado nos in-
dicadores registados quanto 
ao número de visitantes e de 

produtos vendidos».
Em nota de imprensa, a 

Câmara Municipal de Castro 
Marim explica que «pela sua 
localização central e estrate-
gicamente única, o Mercado 
Local assume-se como espa-
ço privilegiado para a promo-
ção turística do concelho e di-
vulgação dos equipamentos 
turístico-culturais de Castro 
Marim, ponto de partida ideal 
para agradáveis percursos em 

torno da História, da Nature-
za e dos Saberes Tradicionais 
da localidade». Pretende-se 
que esta infraestrutura ganhe 
agora uma nova dinâmica, 
com a realização de mais ati-
vidades culturais, turísticas 
e gastronómicas, «num espa-
ço que é também uma mon-
tra para os produtos locais de 
qualidade». O posto já se en-
contra em funcionamento no 
novo local.
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Rita Marques reviu atualidade algarvia em visita de trabalho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/01/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=14817ebc

 
Agenda da governante incluiu autocaravanismo, acessibilidades, autódromo e o uso eficiente da água.
 
A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, dedicou a segunda-feira, dia 20 de janeiro à região
do Algarve, numa deslocação que incluiu visitas a uma área de serviço de autocaravanismo e ao
Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.
 
A governante passou ainda por algumas unidades hoteleiras, onde abordou temas como o turismo de
negócios, a utilização de águas residuais nos campos de golfe, além das ofertas de turismo de
motivação desportiva. A agenda incluiu ainda reuniões com autarcas, as questões das acessibilidades,
quer as rodoviárias, quer o Aeroporto Internacional de Faro.
 
Esta deslocação permitiu contactar com exemplos de sucesso da estratégia para o Turismo:
diversificar, desconcentrar e diminuir a sazonalidade, numa região que durante demasiado tempo foi
apenas caracterizada por sol e mar , afirmou Rita Marques, agradecendo à Entidade Regional de
Turismo do Algarve a  possibilidade de contactar com as forças vivas e recolher contributos para
definir caminhos .
 
Rita Marques concluiu que o  Algarve tem ofertas durante todo o ano através de um extraordinário
leque de produtos e experiências, que não esquecem as preocupações ambientais, nomeadamente o
uso eficiente da água .
 
[Additional Text]:
Rita-Marques
A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, dedicou a segunda-feira, dia 20 de janeiro à região
do Algarve, numa deslocação que incluiu visitas a uma área de serviço de autocaravanismo e ao
Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.
Print Icon
 
barlavento
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SET está confiante com o turismo no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/01/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/set-esta-confiante-com-o-turismo-no-algarve/

 
Início B4 SET está confiante com o turismo no Algarve
 
SET está confiante com o turismo no Algarve
 
Janeiro 22, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, mostrou-se confiante com a evolução do turismo no
Algarve, durante uma visita que realizou segunda-feira (20) à região.
 
O objectivo da deslocação da governante foi, conforme disse à imprensa regional, recolher contributos
para definir caminhos.
 
A deslocação, que incluiu visitas a uma área de serviço de Auto-caravanismo e ao Autódromo
Internacional do Algarve, em Portimão, bem como a algumas unidades hoteleiras, Rita Marques
abordou temas como o turismo de negócios, a utilização de águas residuais nos campos de golfe, além
das ofertas de turismo de motivação desportiva. Rita Marques manteve ainda encontros com autarcas
do Algarve, com quem analisou questões sobre acessibilidades, quer as rodoviárias, quer o Aeroporto
de Faro.
 
- Esta deslocação permitiu contactar com exemplos de sucesso da estratégia para o Turismo:
diversificar, desconcentrar e diminuir a sazonalidade, numa região que durante demasiado tempo foi
apenas caracterizada por Sol e Mar, afirmou a governante.
 
Rira Marques enalteceu ainda que o Algarve tem ofertas durante todo o ano através de um
extraordinário leque de produtos e experiências.
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