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Soares da Costa suspeita de fraude e branqueamento de capitais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=030f5a18-da6c-4479-96a2-

e785d28bbc6f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A construtora Soares da Costa é suspeita de fraude e branqueamento de capitais. Em causa está a
construção de um hotel de 5 estrelas na Praia da Tocha, em Cantanhede, que nunca foi concluído, mas
que recebeu dinheiro do Estado. Segundo a acusação do Ministério Público, a empresa terá emitido
faturas e recibos sobre obras e serviços que não terão sido prestados e com isso, terá ajudado os
promotores do hotel a receberem 1.200 milhões de euros do Turismo de Portugal.
 
Repetições: SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-01-24 16:19
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PRIMEIRA LINHA IMOBILIÁRIO COMERCIAL 

Hotelaria dá novo 
recorde ao imobiliário 
Os segmentos de escritórios e de retalho continuam a ser os que 
mais pesam no imobiliário, mas foi a hotelaria que permitiu que o 
setor voltasse a crescer no ano passado, alcançando novo recorde. 

RAFAELA BURD RELVAS 

rataelarelvas@negocios.pt 

ais uni ano, 
mais uni recor-
de no imobiliá-
rio. Depois dos 
valores históri-

 

cos alcançados em 2018, o setor 
voltou a crescer no ano passado,  

sobretudo graças aos negócios 
concretizados na hotelaria, ainda 
que os segmentos de escritórios e 
de retalho continuem a ser os de 
maior peso. E há novos segmen -
tos a ganhar força, com destaque 
para as residências de est udantes. 

Os dado são) avançados pelas 
principais consultoras imobiliá-
rias a operar em Portugal. que dão 
conta de que o investimento no 
imobiliário comercial ultrapassou 
os 3.000 milhões de euros no ano 
passado e ficou ligeiramente aci-

  

ina do volume registadoeni 2(18. 
Segundo a C BRE, foram investi--
dos 3.550 milhões de euros em 
imobi I iário comercial, a que se so-
num] 1.500 milhões (111 terrenos 
ou imóveis para reabilitação,. 

A exceção foi o mercado OCU-
pacional, no qual se incluem os es-
critórios. em que a "procura ativa" 
foi "limitada pela escassez de ofer-
ta de produto de qualidade". nota 
Andreia Almeida, diretora de pes-
quisa da Cushman Wakefield. 

Isso mesmo mostram os nú-

  

meros de cada segmento: escri-
tórios e retalho) continuam a ser 
OS de maior relevância, com quo-
tas superiores a 30% cm ambos 
os casos, mas com uni abranda-
mento. 

"O investimento em escritó-
rios equiparou o volume de 2018. 
No caso do comércio, o investi-
mento foi inferior, embora se te-
nha verificado uni maior número 
de transações", detalha Cristina 
:botica, diretora de pesquisa da 
CR11E. Em 2019. acrescenta, lb-

  

rani transacionados 23 centros 
comerciais e parques de retalho, 
lace a apenas oito no ano anterior. 
Contudo), em 2018, foram vendi-
dos três centros comerciais de 

grande dimensão, O que não acon-
teceu no ano passado. 

Assim, foi a hotelaria que va-
leu um novo recorde ao setor."( 
que mais se destacou em 2019 foi 
o elevado investimento no setor 
turístico, nomeadamente em ho-
téis, com aproximadamente 800 
milhões de euros, mais do que du-

 

C.f,,:NTRO!; COMERC.,MS CENTROS COMERCIAIS RESIDÊNCIAS CENTROS COMERCIAIS 

SONAE VENDE TRÊS FRANCESES COMPRAM BELGAS INVESTEM EM ALEMÃES APOSTAM 
CENTROS COMERCIAIS NO ALGARVE CASAS PARA ALUNOS EM LEIRIA 

MINOR RECUPERA 
INVESTIMENTO 

TI QLI. 

MILHÕES DE EUROS 

O negócio do ano coube ao Minor In-
ternational, que vendeu três hotéis 
Tivoli em Lisboa, por 313 milhões, 
ao fundo de investimento norte-
-americano Invesco. A operação, 
que valeu um ano recorde ao inves-
timento em hotelaria, permitiu ain-
da que o grupo tailandês recuperas-
se a quase totalidade do capital in-
vestido na compra dos 14 hotéis Ti-
voli, em 2015. 

185 
O fundo de investimento Harbert fe-
chou a compra de uma carteira de 
centros comerciais, até agora deti-
dos pela Sonae Sierra, no final de 
2019. A operação estava a ser nego-
ciada há vários meses e o fundo 
norte-americano acabou por de-
sembolsar 185 milhões de euros 
pelo LoureShopping, RioSul (no Sei-
xal) e 8.a Avenida (em São João da 
Madeira). 

A francesa Frey, especializada na 
gestão de centros comerciais, con-
cluiu a aquisição do Algarve Sho-
pping e o Albufeira Retail Park em 
agosto do ano passado por 179 mi-
lhões de euros. Os dois centros co-
merciais pertenciam ao fundo Ibe-
ria Coop, detido em 10% pela Sonae 
Sierra, que vai manter a gestão dos 
espaços, e em 90% por investido-
res internacionais. 

A belga Xior comprou um portefó-
lio de 1.900 camas - destinadas a 
estudantes - à start-up portuguesa 
U.hub por 130 milhões de euros, na-
quela que foi a maior operação nes-
te segmento de que há registo. São 
quatro residências em Lisboa e ou-
tras duas no Porto, que estão em di-
ferentes fases de desenvolvimento 
e que deverão estar todas prontas 
a ocupar até 2022. 

Sierra Portugal Fund, fundo par-
ticipado e gerido pela Sonae Sierra, 
chegou a acordo para vender o Lei-
riaShopping à alemã Deutsche As-
set & Wealth Management em abril 

do ano passado por 128 milhões, no 
âmbito de uma "estratégia de reci-
clagem de capital". A Sonae Sierra 
continuará a ser a entidade respon-
sável pela gestão deste centro co-
mercial. 

MILHÕES DE EUROS MILHÕES DE EUROS MILHÕES DE EUROS MILHÕES DE EUROS 
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NORFIN COMPRA CBRE VENDE 
EM LISBOA FÓRUM AVEIRO 

plicando o valor do ano anterior". 
refere Cristina Arotica. 

Ao mesmo tempo, outros seg-
mentos estão a ganhar expressão. 
Para 2020, e numa altura em que 
oacesso à habitação leva uma la-
tia cada vez maior do rendimento) 
disponível das famílias, as consul-
toras preveem um crescimento) 
"significativo)" do i nvestimen to em 
residências de estudantes e em ha-
bitação) para arrendamento. No 
ano passado as residências de es-
tudantes já responderam por 12% 
do capital investido. 

Dez negócios valeram 
quase metade do total 
Os dez maiores negócios imobiliá-
rios do ano passado representa-
ram quase metade do montante 
total que foi investido. Ao todo, fo-
ram mais de 1.400 milhões de eu-
ros nas dez principais operações. 

Os escritórios e Os centros eo-
!herdais ocupam a quase totalida-
de desta lista de dez maiores ope-
rações, reflexo.do panorama glo-

 

ESCRITÓRIOS 
FUNDO COMPRA 
TORRE DE PICOAS  

bal do imobiliário. Mas, no ano 
passado, foi uma transação no se-
tor da hotelaria que alcançou o 
maior valor: a venda dos três ho-
téis Tivoli em Lisboa. Foi o fundo 
norte-americano Invesco que pro-
tagonizou a operação, ao desem-
bolsar 313 milhões pelo portefó-
lio hoteleiro, até então detido pe-
los tailandeses da Minor. 

Este ano, o mesmo grupo po-
derá voltar a estarem destaque no 
setor imobiliário). Ao Negócios, no 
final do ano passado, o Minor In-
ternational adiantou que está à es-
pera do "momento e circunstân-
cias certas" para vender mais ho-
téis da marca Tivoli. 

De resto, foram sobretudo in-
vestidores europeus e norte-ame-
ricanos queocuparam o pódio dos 
negócios imobiliários. Só dois por-
tugueses entram na listadas maio-
res operações: a gestora de fui-idos 
imobiliários Square Asset M ana-
gement, que comprou quatro cen-
tros comerciais, e a Mundicenter, 
que adquiriu o Fórum Aveiro.. 

NORIAL., 

ESCRITÓRIOS 
MERLIN INVESTE NO 
PARQUE DAS NAÇÕES 

2019 
voltou a ser 

um ano recorde 
em termos 

de investimento 
em imobiliário. 
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MILHÕES DE EUROS MILHÕES DE EUROS MILHÕES DE EUROS MILHÕES DE EUROS MILHÕES DE EUROS 

A ECS Capital vendeu a torre de es-
critórios da Fontes Pereira de Melo, 
em Lisboa, ao fundo de investimen-
to alemão Deka Investment Group. 
A operação, finalizada em abril do 
ano passado, situou-se entre os 125 
e os 130 milhões de euros. O edifí-
cio, com 17 andares de escritórios, 
passou a ser ocupado pela KPMG e 
pela sociedade de advogados PLMJ, 
que instalaram aí as suas sedes. 

A Merlin Properties comprou ao 
Credit Suisse, os edifícios Art's Bu-
siness Center e Torre Fernão de Ma-
galhães, no Parque das Nações, em 
Lisboa, por 112,2 milhões de euros. 
Com esta aquisição, a empresa es-
panhola aumentou a carteira de 
edifícios de escritórios em Lisboa 
para uma área superior a 100 mil 
metros quadrados, num total de 
oito edifícios. 

O grupo francês de investimento 
imobiliário Klépierre vendeu uma 
carteira de quatro centros comer-
ciais a um fundo imobiliário gerido 
pela portuguesa Square Asset Ma-
nagement por 111 milhões de euros, 
em agosto. Em causa estão o Conti-
nente de Telheiras, em Lisboa, o 
Continente Loures, o Minho Center, 
em Braga, e o Gaia Jardim, em Vila 
Nova de Gaia. 

A gestora imobiliária britânica Tris-
tan comprou um portefólio consti-
tuído por sete edifícios de escritó-
rios em Lisboa ao fundo Vision, ge-
rido pela portuguesa Norfin. A ope-
ração ficou concluída em julho e as-
cendeu a 100 milhões de euros. Os 
edifícios, que se encontram em al-
gumas das principais avenidas lis-
boetas, têm taxas de arrendamen-
to de 95%. 

A Mundicenter fechou a aquisição 
do Fórum Aveiro à CBRE GI no final 
do ano passado por 90 milhões de 
euros, depois da aprovação por par-
te da Autoridade da Concorrência. 
A gestora de centros comerciais que 
pertence ao grupo Alves Ribeiro 
passou, assim, a contar com nove 
centros comerciais em carteira, in-
cluindo o Amoreiras Shopping e o 
Braga Parque. 
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Portefólios de hotéis, edifícios de escritórios e centros comerciais vão estar entre os maiores negócios do ano. 

Vendas previstas para 2020 
já atingem dois mil milhões 

Hotelaria, escritórios e centros comerciais deverão continuar a 
impulsionar o setor imobiliário, mas a escassez de imóveis disponíveis 
para venda deverá impedir um novo recorde este ano. 

RAFAELA BURD RELVAS 
rafaelarelvas@negocios.pt 

ip. , 

ste ano voltará a ficar 
marcado por um eleva-
do volume de investi-
mento em imobiliário, 

mas a escassez de imóveis dispo-
níveis para venda começa a fazer-
-se sentir e deverá impedir um 
novo ano recorde. Ainda assim, já 
há grandes operações prontas a 
avançar este ano, nos setores da 
hotelaria, escritórios e centros co-
merciais. Ao todo, já estão previs-
tos investimentos que ascendem 
a dois mil m ilhões de euros, só em 
imobiliário comercial. 

Os números• são avançados 
pela Cush man & Wakefield. An-
drela Al incida, diretora de pesqui-
sa desta consultora, avança que se 
encontram "em diversas fases de 
negociação mais de dois mil mi-
lhões de euros de transações em 
investimento imobiliário comer-
cial", sem revelar quais os negó-
cios em causa. "Face à atual ativi-
dade do mercado, as nossas esti-
mativas apontam para que, em 
2020, se registe um volume total 
próximo dos dois últimos anos", 
acrescenta a responsável. 

Também a CBRE antecipa 
que o volume de investimento em 
imobiliário, em 2020, chegue aos 
3.000 milhões de.euros,sem con-
siderar o montante gasto em rea-
bilitação. No ano passado, a con-
sultora contabilizou 3.550 mi-
lhões de euros investidos em imo-
biliário de rendimento e outros 
1.500 milhões em terrenos ou 
imóveis para reabilitação. 

Por questões de sigilo profis-
sional, a CBRE também não iden-

 

00 
CENTROS COMERCIAIS 
A CBRE calcula que 
a venda de mais de 
dez centros comerciais 
e parques de retalho 
poderá ascender 
a 500 milhões de euros.  

ti fica operações que já estejanis 
ser negociadas eque deverão ser 
concretizadas este ano. Mas 
adianta que, entre as maioreStran-
sações previstas para este ano, in-
cluem-se um portefólio de hotéis, 
com um valor próximo dos 300 
milhões de euros, um portefólio 
de edifícios de escritórios, no va-
lor de 170 milhões, e mais de dez 
centros comerciais e parques de 
retalho, cujo valor agregado pode 
rondar os 500 milhões. 

A .1 LL é mais otimisti.e ante-

  

cipa mais uni ano "excelente" no 
Setor "As expectativas para o novo 
ano não podiam sermelhores", re-
feriu Pedro Lancastre, diretor-ge-
ral da consultora, ern comunica-
do divulgado no início deste mês. 
Desde logo, acrescenta, porque o 
mercado português "vai continua• 
no epicentro do mundo", mas, 
também, pelo início da constru-
ção de grandes projetos, como o 
da Feira Popular ou da Pedreira 
do Alvito, ambos em Lisboa. 

A dar força ao mercado imobi-

  

liáriae.6-tará, também, o regime de 
sociedades de investimento e ges-
tão imobiliária (SIGI), que "pro-
metem mexer com a indústria, já 
que poderão dar "um contributo 
determinante para o arranque de 
um mercado de arrendamento re-
sidencial com escala", considera 
Pedro Lancastre. 

Escassez de imóveis limita 
A"expectável manutenção do bai-
xo nível das taxas de juro e a atra-
tividade de Portugal como desti-
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Miguel BalfaZar 

A maioria do investimento é feita por estrangeiros. 

Fundos de investimento 
dominam mercado 
imobiliário português 

Os fundos de investimento responderam por 60% do volume 
transacionado no mercado imobiliário no ano passado. São seguidos 
pelas sociedades imobiliárias, responsáveis por 19% do total investido. 

) de investimento", como refere 
lndreia i1lmeida. permitem an-
tever mais um ano positivo. Mas a 
evolução do setor será condido-
iada pela escassez de imóveis dis-

poníveis para venda. sobretudo 
nos grandes centn is urbanos, para 
onde os investidores são mais 
atraídos, o que deverá levara unia 
maior procura por projetos ainda 
em construção. 

"Provavelmente. não se vai 
atingir () valor registado em 2019 
devido)  fal ta de pn idut(idispoilí 

Provavelmente, 
não se vai atingir 
o valor registado 
em 2019 devido à falta 
de produto disponível 
para venda. 
CRISTINA AROUCA 

CBRE 

vel para venda. l'or este motivo, 
acreditamos que haja alguns ne-
gócios eontratad( is ainda na fase 
de c(instruçá() dos edifícios, no-
meadamente de escri tóri< is e de 
habitação, seja para estudantes ou 
para arrendamento", refere Cris - 
t ina )rouca, diretora de pesquisa 
da C RU E Portugal. 

Pedro I,a 'least re acrescenta 
que "o grande desafio" será con 
segiiir"investimentos f( ira do cen 
tro 'prime', em projetos de raiz e 
direcionados para as famílias" .•  

Os investidores institucionais 
continuam a dominar o mel-
calo imobiliário portugués, 
mas estão a perder algum 
peso. Mesmo assim, Os fundos 
de investimento ainda respon-
dem por mais de metade do 
volume transacionado no ano 
passado. Sã() sobretudo es-
trangeiros, vindos da Europa 
e dos Estados Unidos, e pro-
eu ram investimentos com um 
rendimento estável. Mas os in-
vestidores nacionais estão a 
aumentar o seu peso. 

Os dados são da Cushman 
Wakefield e da CBBE. que 

dão nota de que há poucas al-
terações no que loca ir nado-
nal idade dos investidores. mas 
identificam algumas mudan-
ças no perfil de quem investe. 

"O país manteve-se no ra-
dar de investidores com uni 
perfil diversificado de ris . 
co/retorno". refere ndreia 
Almeida. diretora de pesquisa 
da Cushman Wakefield. 

responsável detalha que. 
dos mais de:3.000 milhões de 
curo` de volume transaciona-
do no.> setor imobiliário portu-
guês no ano passado, 60%• fo-
ram provenientes de fundos de 
investimento. contra uma 
quota de 67% em 2018. Segui-
rani-se as sociedades imobi 
liárias, responsáveis por 19%, 
do capital investido. 

Cristina Arouca, diretora 
de pesquisa da CBR E, dá ain-
da conta de que° perfil dos in-
vestidores, em 2019. "foi pre-
dominantemente 'core' e 'core 
plus- , ou seja, são investidores 
que oro >curam um rendimento 
estável. Estes representam 
73% do> total investido> no> ano 
passado. acima dos (>7% regis-
tados em 2018. Seguem-se os  

investidores  "value add.  e 
oportunístico", isto é, aqueles 
que assumem maior risco e 
procuram investimentos com 
elevadas taxas de retorno. 

Nacionais duplicam 
investimento 
( )s investidores estrangeiros 
continuam a dominar o imo-
biliário, com destaque para 

FUNDOS 
Fundos de investimento 
responderam por 
60% do volume total 
transacionado no 
mercado imobiliário 
no ano passado. 

As perspetivas 
relativamente 
a 2020 são otimistas, 
com a expectável 
manutenção do baixo 

.,Çwg nível das taxas de juro 
e a atratividade de 
Portugal como destino 
de investimento. 
ANDREIA ALMEIDA 

Cushman & Wakefield 

europeus e nlirte-americanos. 
Tilas OS nacionais estão a cres-
cera ritmo acelerado. 

"( >capital nacional mais do 
que duplicou o volume investido 
face a 2018", nota Andreia Al-
meida.Ao k Klo,segundo<> levan-
tamento da Cushman Wake-
field. os portugueses investiram 
570 milhões no setor durante o 
ano passado...h:ia CliRE aponta 
para que os nacionais tenham 
aumentado a quota no setor 
imo >biliário de i0° para (29 . 

Quanto aos estrangeiros,se-
gundo os dados li rnecidos pela 
CBRE. Estados L'nidos e Fran 
ça continuaram a liderar a lista 
de pri ncipais mercados i nvesti-
dores em I >ortugal, à semelhan 
ça do que já tinha acontecido 
em 2018, com quotas de 30%e 
16%. respet ivamente. )s inves-
tidores alemães e ingleses tam-
bém assumem uma represen-
tação relevante no mercado 
imobiliário português• 

RAFAELA BURD RELVAS 
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Entrevista a 

Luisa Gueifão 

"A exclusão 
digital também 

5 ;V 

é uma exclusão 
social" 

RETRATO DAS GRANDES FAMÍLIAS 

Os negócios da família Vieira 
estão em Ascendum 

 

ECOCONSUMO 

Os (vários) frutos 
do consumo verde 

  

CC 
negunos 

Défice do SNS 
baixou para 
621 milhões 

ECONOMIA 12 e 13 

Hotelaria dá novo 
recorde ao setor 
do imobiliário 

PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Reformados 
da classe média 
vão ter brinde 
Pensões irão registar aumento 
fixo superior a 0,24%. 

ECONOMIA 15 

Divida a fornecedores no Vendas previstas para 2020 já 
valor mais baixo desde 2012. chegam aos dois mil milhões. 

u i : 23.55.;. 

ifthenpay 

  

 

Referências Multi banco 
para-a sua Empresa 

www.ifthenpdV.00111 

  

e OC 
negocios.pt 

 

Fl 

 

DE SE M ANA Sexta-feira, 24 de janeiro de 2020 Diário Ano XVI N.0  4167 2.90 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe M 

    

CMVM reduz deveres 
de reporte das cotadas 
O regulador do mercado de capitais quer diminuir ainda este ano os custos 
considerados excessivos. Outra aposta é o combate às más práticas. 
EMPRESAS 16 e 17 

LUANDA LEAKS 

Gestores 
ligados a 
Isabel dos 
Santos saem 
da Nos e BFA 
Jorge Brito Pereira, 
Mário Leite Silva e Paula 
Oliveira renunciaram 
aos cargos. 

Caso "impacta 
confiança dos 
investidores", 
diz regulador 

Banco de Angola 
dá prioridade ao 
arresto das contas 
Isabel dos Santos 
continua a negar to-
das as acusações que 
lhe são feitas pela 
justiça angolana. 

HONIEPAGE 2 e PR 

Orçamento 

PSD avança 
com proposta 
de redução 
do IVA da luz 
ECONOMIA 14 

Política monetária 

"Coruja" Lagarde 
inicia revisão 
do BCE à caça 
de consensos 
MERCADOS 20 e ?I 
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A7  
Renascença

 	Duração: 00:01:19

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 84581941

 
24-01-2020 14:03

Redução das portagens no interior

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=abcfc5b5-7314-451f-b20b-

9cbbf01eb2a9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O interior do país e a Via do Infante no Algarve vão ter redução do valor das portagens. O anúncio foi
feito pela Ministra da Coesão Territorial no Parlamento que não adiantou para já datas nem o valor do
desconto. Numa reação, a Plataforma da pela Reposição das Scut na A23 e na A25 esperava da
Ministra mais pormenores.
Declarações de Luís Garra.
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Antena 1

 	Duração: 00:01:16

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 84582245

 
24-01-2020 13:25

Governo vai reduzir valor das portagens no interior

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=303745d6-4539-4f69-986f-

405ce44d2408&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente do Turismo do Centro saúda a proposta do Executivo Pedro Machado sublinha no entanto
que o Governo não pode esquecer o IC6 e a linha da Beira Alta.
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Antena 1

 	Duração: 00:01:09

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 84582184

 
24-01-2020 13:24

Governo vai reduzir valor das portagens no interior

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e7f27a93-7a3c-4b75-a48f-

e7e68e2789b5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Numa reação ao anúncio de descontos nas portagens, nas antigas SCUT, no interior do país, o
presidente da câmara de Viseu, Almeida Henriques, diz que a medida é essencial para fixar população
e tornar o interior mais competitivo.
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O ano 2020 marca 
o regresso da 32. 

edição da Bolsa de Turismo 
de Lisboa (BTL). As portas da 
Feira Internacional de Lisboa 
(FIL), no Parque das Nações, 
vão abrir de 11 a 15 de março 
para receber aquele que é o 
principal evento na área do 
Turismo em Portugal. 
A poucos meses do certame, 
a gestora da BTL, Dália Palma, 
revela à Ambitur algumas das 
novidades e perspetivas sobre 
esta edição. "O evento terá uma 
dinâmica incrível", começa por 
salientar, acrescentando que "os 
expositores serão responsáveis 
pelos seus próprios conteúdos" 
e as animações ficarão a cargo  

dos "símbolos típicos das 
diferentes regiões". Ao leque 
das animações, junta-se a 
área internacional, conhecida 
por ser a "festa das culturas 
e de experiências". A par da 
"folia", a BTL 2020 vai receber 
"mais conferências, talks 
e workshops" no auditório 
principal e nos vários palcos das 
áreas, seja no BTL Enoturismo, 
BTL LAB, BTL Cultural e no BTL 
Festivais. Uma outra novidade 

é que nesta 32.- edição vai 

decorrer a gala dos Iberian 
Festivals Awards. 

Área internacional apresenta 

um crescimento de 28% 

A ocupar a totalidade da FIL, 

ou seja, os quatro pavilhões, a 
distribuição da BTL 2020 será 
"muito idêntica à de 2019", diz 
a responsável. No Pavilhão 1, 

estarão as regiões nacionais de 

turismo; o Pavilhão 2 destina-
se às associações e municípios, 

à BTL Cultural, à BTL Festivais 

e à BTL Enoturismo; no 

Pavilhão 3, estará a hotelaria, 
equipamentos equipamentos 

e serviços, o BTL LAB, o 

Auditório Principal e o 

BTL Village; e o Pavilhão 

4 dedica-se aos destinos 

internacionais e à Distribuição 

(Tour Operadores, Agentes de 

viagem e transportes). 

Quanto ao número de 

expositores, Dália Palma prevê  

um "crescimento", diretamente 

ou em representação. 

"Assistimos a um crescimento 

no número de participações 

agrupadas", acrescenta. 

Outra das novidades da BTL 

2020 será a distribuição 
da área internacional no 

Pavilhão 4 que "apresenta 

um crescimento de 
28% relativamente à 

edição anterior", refere, 

acrescentando que contará 

com "15 novos destinos, três 

novas companhias aéreas 

e mais tour operadores 

já presentes em edições 

anteriores". O destino 

internacional, que já está 

fechado, será anunciado em 
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Ir • 

Dália Palrw. 

breve, assim como as novas 
companhias aéreas. 

"Programa Hosted Buyers com 
novo conceito" 

Dália Palma considera 

que as expectativas para 
o certame são boas, não 
restando dúvidas de que 
a BTL "acompanha as 
tendências de crescimento 
e as exigências do setor", 

apostando constantemente 
na "inovação e na criação 
de novos conteúdos". 

Vista por muitos como 
um "grande centro de 
negócios" do turismo, a 

BTL é também um "grande 
hub de conhecimento, 
de partilha de ideias e 
apresentação de conceitos". 
Prova disso, é a aposta nas 
novas áreas já anunciadas, 

como a BTL Festivais e a BTL 
Enoturismo, mas também 
os "incrementos de áreas 
já consolidadas" como o 
BTL LAB, BTL Cultural e 
o "reforço do programa 

de Hosted Buyers". Neste 
último, a gestora destaca 
que os novos mercados de 
interesse e o reforço dos 
principais "compradores" 
do destino Portugal 
originaram um novo 
conceito no programa. 
Nos dois primeiros dias do 
evento, os "speed meetings" 
vão decorrer "durante a 
manhã", estando as "tardes 
disponíveis para networking 
nos espaços dos expositores", 
explica a responsável, 
acreditando que o Município 
e a Região Nacional 
Convidada, Anadia e Porto 
e Norte, respetivamente, 
"criam muitas expectativas, 
não só a nós enquanto 
organização, mas certamente 
também aos profissionais e 
público em geral". 

"Esperamos atingir a 
capacidade máxima de 
ocupação das áreas cobertas 
da FIL" 

A adesão das empresas ao 
certame está a ser positiva 

e a BTL continua a "crescer 
em termos de procura". 
Segundo a gestora, "há cada 
vez mais empresas dos vários 
ramos de atividade do setor 
que gravitam em torno do 

evento" e que "procuram ser 
expositores". Dália Palma 
acredita que esta adesão deve-
se em muito às novas áreas e 
que "captam mais empresas". 

Com o Pavilhão internacional 
"lotado" e os Pavilhões 2 e 3 a 

"atingir a capacidade máxima 
de ocupação", a gestora 
espera "atingir a capacidade 
máxima de ocupação das áreas 
cobertas da FIL". 
A BTL 2020 tem um objetivo 
traçado: "Conseguir potenciar 
a relação entre o público e 
as empresas", especialmente 
os "destinos e as agências 
de viagens", afirma a 

responsável, desejando 
que o público consiga 
tirar o "melhor proveito no 
que toca a promoções e 
descontos exclusivos". De 

forma a "motivar" a visita, 

a comunicação da BTL vai 

ser reforçada com novos 

conteúdos e apresentação de 

novidades. 
Para o futuro, Dália Palma 

refere que o compromisso da 

BTL é "continuar a inovar" 

e a "seguir as tendências", 

estando "atentos e a superar as 

expectativas dos clientes", quer 

sejam "empresas, instituições 

e parceiros" quer sejam os 

"mais de 70 mil visitantes, 

entre profissionais e público, 

que visitam a BTL".« 
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18  Eventos 
BTL 2020 prevê aumento no número de expositores 
O ano 2020 marca o regresso da 32.8  edição da Bolsa de Turismo de 
Lisboa (BTL). As portas da Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque 
das Nações, vão abrir deli a 15 de março para receber aquele que é o 
principal evento na área do Turismo em Portugal. 
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Organização e Gestão de Empresas 
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ATUALIDADE 
Rede Cais do Tejo vai 
ligar as duas margens da 
capital 

EVENTOS 
e 

BTL 2020 prevê 
aumento no número 
de expositores 

LUTECIA 
SMART DESIGN HOTEL 
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ENTREVISTA 
Francisco Calheiros, Confederação 
do Turismo de Portugal 
"O turismo já entrega muito 
aos portugueses„ 
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Empresário, gestor e líder associativo - é assim que 

podemos resumir, em poucas palavras, Francisco 

Calheiros, enquanto profissional ligado ao Turismo 

há mais de 30 anos, sete dos quais na presidência 

da Confederação do Turismo de Portugal. Nesta 

Grande Entrevista, ficamos a conhecer como tudo 

começou para o empresário formado em Gestão 

de Empresas, com que desafios se deparou ao 

longo do seu percurso e quais as expectativas que 

tem para o futuro. Uma coisa é certa: o gosto pelo 

trabalho faz com que queira atrasar a reforma o 

mais que puder. 

1~1•1111~1=~1MIE 

Faz sentido que 

se queira refrescar 

o plano de 

desenvolvimento 

turístico do 

país, revisitá-

lo, falar com os 

stakeholders e 

vermos o que 

podemos fazer 

daqui para a frente. 

O economista Augusto Mateus, 

no recente Congresso da 
APAVT, considerou que"Portugal não 
se reconhece como país turístico" 

e que ainda necessita de urn "forte 
consenso na sua importância na 

economia: Como comenta? 

Na altura da Troika estávamos há 10 
anos sem crescer no turismo e após 

esse período passámos a crescer 
a dois dígitos. A própria expansão 
do Aeroporto de Lisboa tinha sido 
abandonada pois as projeções não 
indicavam o crescimento que se 
verificou pós 2012. Atualmente, é 
impensável continuara crescer ao 
ritmo de dois dígitos. 
Posto isto, não concordo coma 
afirmação, porque existe urna 

consciência total de que o turismo 

foi o grande impulsionador para 
a saída da crise, sendo a atividade 
que mais contribuiu para abalança 
comercial positiva do país, pela 

primeira vez desde 1974, para a 

descida do desemprego, entre outros  

indicadores. 
Os turistas gastam em Portugal dois 
mikiões de euros por hora_ O turismo 
deve ser a única atividade exportadora 
em Portugal que paga IVA 

Augusto Mateus também afirmou 

nessa ocasião que o turismo tem de 

entregar mais aos portugueses... 

O turismo já entrega muito aos 
portugueses. Da mesma maneira 
que considero que hoje o principal 

problema em Portugal é demográfico, 
pensava há seis  anos atrás que era o 
desemprego. Caminhámos de uma 
taxa de desemprego de 17%, em 2012, 

para os atuais 6%, um indicador de 
pleno emprego. Foi o turismo que 
permitiu este trajeto e há que ter a 

noção de quão verdadeiramente 

fundamental foi este boom do 

turismo para toda a economia 
portuguesa 
No início da Troika os empresários 

turísticos sofreram bastante, é 
importante não esquecer que hoje os  

principais empresários hoteleiros são 
fundos de investimento e bancos. 
Por outro lado, o desenvolvimento 
turístico deve ter sempre em conta 
obem-estar das populações. E isso 
acontece, veja-se por exemplo a Baixa 
da cidade de Lisbna o que era e como 

está, ou outras regiões do país No 
turismo, beneficiam, além dos turistas 
estrangeiros, os turistas nacionais e os 

residentes 
O turismo vai continuar a 

entregar bastante à sociedade e 
aos portugueses e seremos todos 
beneficiados. 

O Irrinistró da Economia, Sia 

apontou no i~ de Congresso da AHP 

para urn na/o Plano 'Místico para a 

próxima década O que significa para 

a CTP? Por outro lado, a seaetária de 

Estado do Turismo fala em refrescar a 

Estratégia de turismo 2027 e repensar a 

questão da g ••• 
Temos de estar permanentemente a 

atualizar os objetivos futuros. Desde 
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2012 a 2017 assistimos acrescimentos 

muito acentuados e a partir daí a uma 

evotução moderada Tivemos um cido 

no qual não dava para olhar para nada, 

tínhamos de gerir mais 10% de turistas 

por ano. Tivemos de nos adaptara esta 

nova realidade. 

Faz sentido que se queira refrescar o 

plano de desenvolvimento turístico 

do país, revisitá-lo, talar corn cs 

stalw.holders e vermos o que podemos 

fazer daqui para a Irei t.te. 

Sobre o modelo de governança não 

9á ao que a SET se refere. Sé que há 

do sieis que poderão secrevisilados, 

corno ao nível da reorganização das 

Entidades Regionais do Turismo 

e das Agências de Promoção 

Turísticas, assim como das estruturas 

resultantes das CIM (Comunidades 

Intermunicipats), as câmaras 

municipais e as CCDR's, assim corno 

a articulação destas como Turismo de 

Portugal Se é disto que estamos afalar, 

faz todo o sentido avaliarmos o que se 

pode melhorar e °turismo deve ser 

envolvido nesta discussão. 

OminismdaFoararrnaaraciciast m 

refuçu cie verbas no orçamento no Vp 

pt e na linha de Apoio à Qualificação da 

Oferta Turística São verbas suficientes 

para o setor? A CTP mantém ser 

r ec.bssár iu a reposição dos fundos de 

Uri= sob a égide do Turiszno de 

PpriragaP 

Temos assistido à falência de várias 

companhias aéreas Reforçar as verbas 

doVip.PT, instrumento que apoia rotas 

aéreas para Portugal, é fundamental. 

Em relação àRequalifbação esta a fazer-

se um trabalho bem feito e necessário. 

Relativamente aos fundos públicos 

ligados ao turismo, ainda no Governo 

de Passos Coelho decidiu-se que todas 

as gestoras públicas de fundos seriam 

integradas na Portugal Ventures, 

para onde foi o Turismo Fundos e o 

Capital de Risco, que eram geridos 

pelo Turismo de Portugal. A Portugal 

Ventures trabalhava exclusivamente 

áreas: IAD e Startlips. Não tendo nada 

cor tira, diria que há vicia para além 

destas vertentes 

O Fundo de Turismo Capital de Risco, 

gerido pelo Turisrno de Portugal, 

alavancou as maiores empresas 

turísticas nacionais nos últimos 

anos, sendo fundamental para a sua 

internacionalização e consolidação. 

Dea e que este mecanismo foi para a 

Portugal Ventures, isso acabou 

Já se assiste a uma mudança de 

paradigma, estando a Portugal 

Ventures a investir em algumas 

empresas turísticas. Saudamos 

Pose investimento, pois este é um 

instrumento fundamental para 

odo ;envolvimento de algumas 

empresas portuguesas 

Estamos ainda a tentar que este 

organismo, num novo planeamento 

que acontecerá este ano relativamente 

aos fundos comunitários, tenha um 

programa e dotação específicos só 

para o turismo. 

Qual o papel que a CTP pretende ter na 

renegociação das concessões de jogo 

e que desafios este processo levanta? O 

ministro da Economia considera que é 

urn tema central devido "aos recursos 

para uma política pública do turisrnd 

Esta é uma questão fundamental para 

oturismo nacional Em primeiro lugar 

porque os nossos casinos, para além do 

jogo, são hoje salas de espetáculos Mas 

mais importante é que os concursos 

para a concessão dos casinos exigem 

determinadas contrapartidas por parte 

do Governo. Estas contrapartidas são  

a gigantesca fatia financeira do valor 

da nossa promoção turística Sendo 

assim, este é um processo para o qual 

olhamos com a maior atenções. 

É visível uma estratégia de 

desenvolvimento de transporte aéreo 

em Portugal? 

O Aeroporto de Lisboa é aquele 

que alimenta as regiões periféricas 

do nosso país. É o hub do país. O 

crescimento turístico em Portugal não 

é uma moda  é algo perfeitamente 

sustentável com a oferta turística que 

criámos, e o centro disto é o Aeroporto 

de Lisboa. Ceca de 90% dos turistas 

internacionais que recebemos 

chegam ao país de avião. Se os aviões 

não puderem aterrar estamos alimitar 

a atividade. 

Temos uma decisão de ampliação 

do aeroporto para o Montijo, estamos 

na fase final do processo. Estou com 

muita esperança que as obras do 

Aeroporto do Montijo comecem no 

primeiro trimestre deste ano. Também 

aguardo a libertação de espaço aéreo 

por parte da Força Aérea Nacional 

que permita mais frequências ainda 

durante 2020. 

Relativamente ao SEF, estames à espera 

de novidades em 2020, no início desta 

legislatura do novo Governo. 

O atual crescimento turístico não o 

incomoda? Porquê? 

O pior número dos vários indicadores 

que registamos relativamente a  

setembro de 2019 é um crescimento 

de 4% no número de dormidas, sendo 

os hóspedes e proveitos superiores. 

Quanto está a crescera economia 

portuguesa? Vamos colocar a 

economia nacional a crescer 4% 

e abrimos os noticiários de todo o 

mundo. 

Er are as prioridades da CTP estão os 

recursos humanas. O que é necessário 

fazer, tendo em conta a vabrização das 

profissões e as rernmerações? 

Queremos captar o enorme talento 

que existe em Portugal para o turismo. 

Alei mais antiga da economia é a da 

oferta e da procura. Podemos inventar 

os mecanismos que quisermos, 

mas se não colocarmos o mercado 

a funcionar, nada acontece. Na 

altura da Troilta era comum estarem 

disponíveis no mercado recursos 

humanos com uma qualificação e 

formação superiores aos trabalhadores 

que se reformavam, aceitando urna 

remuneração inferior. Hoje isso não 

acontece. 

As profissões do turismo têm de ser 

promovidas e valoriza. as,  só aumentar 

salários não chega É preciso oferecer 

formação e condições para reter 

talento num ambiente de inovação e 

de perspetiva de carreira 

A promoção deixou de ser urn tema 

para a IP? 

Não temos dúvida que a atividade 

turística tem corrido bem nos últimos 

anos e continua a correr. Sendo assim, 

somos apologistas, com bom senso e 

responsabilidade, que não devemos 

estar a falar em promoção. 

Se fizermos contas do que gastámos 

em promoção em 2010, face aos 

turistas que tivemos, e o que se gastou 

no ano passado face aos resultados, 

registamos uma descida considerável 

na proporção. Neste momento, porque 

temos o E3rexit à porta, porque tivemos 

urna série de companhias aéreas a falir, 

porque temos uma Alemanha com 

uma pseudocrise, penso que está na 

altura de reforçarmos bastante essa 

veste_ « 

O Turismo 
Primeiro 04, 

Página 15



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 22,00 x 27,19 cm²

  Corte: 3 de 6ID: 84550774 31-01-2020

'7Vas empresas éfunciamental o bom senso" 

Q
uem é Francisco 

Calheiros? 

O Francisco Calheiros é uma 
pessoa de família, viciado em 
trabalho e que tenta, todos os 
dias, fazer o bem, quer a nível da 
minha vida profissional como 
familiar. 

Com que idade se recorda de 

começar a trabalhar? 

Eu não comecei a trabalhar 
muito cedo. Tirei o curso de 
Gestão na Católica, entre 1976 e 
1981, e no 52  ano, que foi muito 
cansativo, comecei a trabalhar 
em part-time. Tinha aulas de 
manhã e trabalhava das 14H30 

às 19H30. O meu primeiro recibo 

de vencimento é de outubro 
de 1980, do grupo Eminco C. 
Santos. A minha primeira função 
foi como técnico economista 
e recordo-me que, na véspera 
do primeiro dia, estava 
nervosíssimo e o meu pai disse-

me então que era necessário 
ter bom senso. Ao longo da 

vida, a experiência profissional 
tem-me ensinado muito que 

nas empresas é fundamental o 

bom senso; muitas coisas não 

se aprendem, é urna questão de 

bom senso. 
Andei depois por algumas 
empresas do grupo e, muito  

jovem ainda, fui trabalhar para 
a Poligrupo, uma financeira 
que vendia automóveis e que 
decidiu avançar para a venda de 
viagens. Foi a minha primeira 
experiência ligada ao setor do 
Turismo. Da mesma maneira 
que comprávamos muitos carros 
e concessionárias, pensou-se 
então em comprar uma agência 
de viagens. E comprámos a 
Space, na Rua das Amoreiras, que 
deu origem ao grupo Macrotur 
que, por sua vez, comprou uma 
série de empresas - o Club Vip 
com o José Manuel Antunes, a 
Lufrantur, a Grand Rent-a-Car... 
A dada altura, éramos cinco 
sócios e decidimos que chegara 

o momento de dividir o que 
tínhamos. Como a Macrotur já 
tinha uma dimensão grande, 
vendemos uma parte ao Grupo 
Espírito Santo (GES), inicialmente 

36%, sendo que o GES acabou por 
ficar com 100% da empresa. 

Havia então que dar o passo 

seguinte que, na altura, parecia 
completamente impensável face 

à agressividade de concorrência 

com a Top Tours, mas que 

curiosamente passou por uma 
fusão entre o Grupo Top Tours, 

na altura designado por Euro 

Holding, e a Macrotur. Daí 

nasceu o Grupo Top Atlântico,  

em novembro de 2000. 
Passados alguns anos, os 
acionistas do Grupo Euro 
Holding venderam ao GES os 
50% que tinham e acabou por 
acontecer o que todos sabem... 
Foi das experiências mais difíceis 
da minha vida, desde a surpresa 
à desilusão, e sobretudo o receio. 
Nunca me esquecerei: estava 
no meu primeiro dia de férias, 

uma segunda-feira, em julho, e 
recebo um telefonema a dizer-
me que o pessoal do BES estava 
em averiguações e que as contas 
estavam congeladas. Estamos a 
falar de uma empresa que vendia 

centenas de milhões e tinha 800 
funcionários. Despedi-me da 
família e vim para Lisboa e, no 
dia seguinte, estava no escritório 
para tentar a sobrevivência. Num 
contexto extraordinariamente 
difícil, conseguimos assegurar 
a sobrevivência da empresa 
e encetar um processo muito 
rápido de venda, em que a 
decisão não se encontrava em 
Portugal mas já no Tribunal 
do Luxemburgo. E conseguiu-
se. Fez-se um processo de 

venda muito rápido e surgiu 
o Grupo Springwater, que eu 
não conhecia, agressivo e que, 
entretanto, acabou por comprar 
também a Geostar, designando-
se atualmente por Grupo Wamos. 
Eu ainda continuo ligado à 
holding Springwater Capital. 
Paralelamente a tudo isto, 
sempre senti uma atração pelo 
associativismo. Isto começa 
há muitos anos na direção da 
APAVT presidida pelo Afilio 
Forte. Foi a minha primeira 

experiência associativa e fui 

vice-presidente da APAVT há 

mais de 20 anos. Desde então 
estive sempre ligado à APAVT 

e acho que é um belíssimo 
exemplo de uma associação de 
classe, muito representativa,  

sustentável. E foi aí que adquiri a 
minha experiência internacional 

porque, na altura, fazíamos 
parte da ECTAA - Associação 
Europeia das Associações de 
Agentes de Viagens e Operadores 
Turísticos e fui representar a 
APAVT na ECTAA, onde cheguei 

a ser presidente, um cargo que 
é rotativo. A APAVT desde o 
princípio que integra a CTP e 
fui começando a conhecer a 

Confederação. Chegou uma 
altura em que a minha vida 
estava mais calma no GES e falei 

com os acionistas que me deram 
oaval e vim para a CTP como 
presidente em 2012. 

Ao longo deste seu percurso, qual 

foi o seu maior desafio? 

De longe, a venda da Espírito 
Santo Viagens ao grupo 
Springwater. Eu cheguei a pensar 
que não era exequível. 

E qual a maior ambição que 

conseguiu ver cumprida? 

Foi quando comprei a Space, que 
faturava, a números de agora, 
um milhão de euros. Achei 
que neste negócio a dimensão 

era determinante. E era urna 
ambição grande que tinha na 

altura: ser líder de mercado, 
algo que todos diziam ser 
humanamente impossível. E, de 
facto, viemos a sê-lo, e somos, 
já desde o princípio da fusão. 
Foi uma ambição concretizada, 
posso olhar hoje para trás e 
ver como se agarra numa 
empresa com sete funcionários, 

que acabou quase com mil, 
e que faturava um milhão de 

euros e acabou com mais de 
400 milhões, e com toda a 

continuidade, porque a Wamos 
é um bom acionista e a liderança 
está muito bem entregue ao 

Dr. Martins Jesus. Faz este mês 

quatro anos que saí da Wamos. 

O "Turismo 
Primeiro 
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"Sou uma pessoa de muito 

pouco interesse". É assim que 

Francisco Calheiros se define 
e, sem hesitar, explica porquê: 

estudou sempre quando e 

tudo o que tinha para estudar, 
começou a trabalhar cedo e 
mantém-se viciado no trabalho 
porque gosta, casou cedo e 

mantém o mesmo casamento 
há quase 40 anos, escolhe 

sempre os mesmos restaurantes 
e rodeia-se dos mesmos amigos 
de há anos - "fiz tudo o que 

devia fazer", conclui. Nascido 
em Lisboa, a 21 de janeiro de 

1958, o atual presidente da 
Confederação do Turismo de 
Portugal é licenciado em Gestão 

e Acíminisliação de Empresas, 
pela Universidade Católica, 

curso que escolheu porque, na 

altura, era o mais abrangente. O 

primeiro emprego surgiu aos 

20 anos, acumulando-o com o 

último ano da faculdade, ainda 
não ligado ao Turismo, mas 
não demorou muito para que 
este setor se cruzasse com a sua 
vida, e dele não mais saiu. 
Apesar de reconhecer o vício 
no trabalho, admite que 
consegue desligar quando 
chega a casa e está com a 

família, mesmo em alturas de 
crise. E é com um sorriso que 

fala dos netos - a caminho 
dos seis - e das brincadeiras 
que regularmente acontecem 
na sua casa de Sintra, a casa 
de família onde se refugia ao 
fim-de-semana. Viajar, cada 
vez menos, frisa, apontando 
como seu ideal de férias 
o Algarve, onde tem casa 

e pode deslocar-se sem 

necessidade de passar por 
um aeroporto. 

São obras que fazemos, para as 
quais trabalhámos muito, e sentir 
a sua continuidade dá alguma 
satisfação. 

Como se considera 
profissionalmente: um gestor, 
um empresário, um líder 

associativo... 
Eu diria que um pouco de todos. 
A parte em que fui gestor e a 
parte em que fui empresário 
não foram muito diferentes. 
Tinha uma autonomia grande de 
gestão e não ia vender a empresa 
sem falar com os meus sócios 
ou com os meus acionistas. 
Comecei como empresário, 
muito novo. E quando fui gestor 
já tinha passado por aí. É um 
misto de empresário e gestor 
de grandes empresas, em que 
a fronteira não é assim tão 
diferente. 

Onde se vê daqui a 10 anos? 
Do ponto de vista profissional, 
gostaria de continuar a trabalhar, 
com funções diferentes daquelas 
que desempenho atualmente. 
Não me vejo como presidente 
da CTP daqui a 10 anos, mas 
seguramente que estarei no setor 
do turismo. Do ponto de vista 
familiar, e porque me vejo menos 

"Não me vejo como 

presidente da CTP 

daqui a 10 anos, mas 

seguramente que 

estarei no setor do 

turismo”. 

executivo, vejo-me com mais 
tempo para os meus netos. Gozei 
muito pouco as minhas filhas, a 
vida empresarial tem disto. Não 
estou arrependido, simplesmente 
não havia alternativa. Felizmente 
a minha mulher substituiu-me 
e muito bem. Fizemos uma boa 
equipa. Vou tentar não ser velho 
precocemente e para isso temos 
de estar atualizados. Gostaria de 
atrasar a minha reforma, o mais 
que pudesse. 

O que tem sido gratificante para si 
na sua experiência na CTP? 
Dividiria a CTP em duas áreas 
diferentes. Numa primeira, 
é o órgão de cúpula, é o que 
fazemos todos há muitos anos, e  

é extremamente gratificante pois 
temos aqui a APAVT, a AHP, a 
AHRESP, a ARAC...estão todas na 
Confederação, além dos grandes 
grupos. É muito gratificante estar 
a tentar fazer o melhor por este 
setor numa Confederação que é 
muito representativa. 

Existe uma segunda questão 
que é o facto de a CTP ser 

parceiro social, fazer parte do 
Conselho Económico e Social 
e do Conselho Permanente da 

Concertação Social. É política 
pura. Para mim foi difícil pois 
não sou jurista nem nunca 
fiz política. Este é um órgão 
claramente político onde se tenta 
fazer, e consegue-se muitas 
vezes, pequenas alterações que 
podem fazer toda a diferença. 
Quando vim para a CTP pensei 
que se conseguia fazer menos do 
que efetivamente se consegue. 

Qual a melhor notícia que este 
Governo lhe poderia dar a nível 
turístico? 

Eu diria a redução da carga 
fiscal, em geral. No Turismo, três 
questões: a reposição do IVA das 
bebidas, o fim da taxa máxima do 
IVA do golfe e a dedutibilidade do 
IVA nas agências de viagens. Era 
a melhor notícia que podia ter.« 
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O Turismo 
Primeiro 

10 Entrevista 
"O turismo já entrega muito aos portugueses„ 

Empresário, gestor e líder associativo - é assim que podemos resumir, em poucas palavras, Fran-
cisco Calheiros, enquanto profissional ligado ao Turismo há mais de 3o anos, sete dos quais na 
presidência da Confederação do Turismo de Portugal... 
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Organização e Gestão de Empresas 
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Vicentina Hotel 

No coração da Costa Vicentina 
At me neart ot tne vicentina Loas( 

Em pleno Parque Natural do Sudoes-
te Alentejano e Costa Vicentina, mais 
concretamente em Aljezur, nasceu há 
cerca de 10 anos o Vicentina Apartho-
tel que, desde abril de 2014, passou 
a ser conhecido por Vicentina Hotel. 
Américo Novais, atual gerente da em-
presa que detém esta unidade hotelei-
ra de quatro estrelas, aproveitou uma 
lacuna no turismo nesta região algarvia 
e, ao verificar que a procura excedia a 
oferta, recorreu à Linha de Requalificação da 
Oferta do Turismo de Portugal, remodelan-
do a unidade. De 12 passaram assim a 20 
quartos e seis apartamentos, e para que os 
hóspedes se sintam em casa, toda a equipa 
procura proporcionar uma estadia familiar e 
acolhedora, num ambiente de simplicidade. 
Uma novidade será a conversão do Vicenti-
na Hotel em Bike Hotel, algo que deverá ser 
uma realidade ainda este ano. 
Os hóspedes dispõem, além do alojamento, 
de um restaurante onde a gastronomia regio-
nal predomina, com pratos frescos e diferen-
tes todos os dias, e onde a manhã começa 
com um pequeno-almoço buffet internacional 
com vista sobre a piscina exterior. A partir do 
Vicentina Hotel não deixe de aproveitar a re-
gião para entrar em contacto coma natureza, 
por terra ou mar, sendo que poderá contar 
com o apoio de uma equipa profissional da 
unidade para planear o seu passeio.« 
Reservas: www.vicentinahotel.com/ 
282 990 030/ geral@vicentinahotel.com 

At the heart of the Southwest Alentejo and Vi-
centina Coast Natural Park, more precisely in 
Aljezur, Vicentina Aparthotel was bom almost 
10 years ago and, since April 2014, became 
Vicentina Hotel. Américo Novais, current ma-
nager of the company that holds this four-star 
unit, took advantage of the gap there was in 
tourism in this Algarve region and, when he 
saw demand exceeded the offer, tumed to  

Turismo de Portugal and remodelled the ho-
tel. From 12 there were then 20 guest rooms 
and six apartments, and so that guests feel at 
home, the whole team aims to offer a family 
and cosy stay, in a simple environment. This 
year Vicentina Hotel should become a Bike 
Hotel. 
Besides accommodation, guests also have 
a restaurant where regional gastronomy pre-
vails, with fresh and different dishes every 
day, and where the moming starts with an 
intemational buffet breakfast with views over 
the outdoor pool. Starting from Vicentina 
Hotel you can explore the region and get in 
touch with nature, by land or sea, and you can 
always count with the support of a hotel's pro-
fessional team ready to plan your tour.« 
Reservations: www.vicentinahotel.com/ 
282 990 030/ geral@vicentinahotel.com 
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Ciclo de Entrevistas 
aos Deputados do Algarve na Assembleia da República 
Dando seguimento à li-
nha definida na nossa gre-
lha de informação, à se-
melhança da Rota pelos 
Executivos Municipais e 
Ronda pelas Freguesias  

dos Municípios das Terras 
do Infante, o jornal Correio 
de Lagos vai dar início ao 
Ciclo de Entrevistas aos 
Deputados do Algarve na 
Assembleia da República. 

Neste contexto, a repor-
tagem inaugural desta 
nova rubrica arranca em. 
Janeiro de 2020, justamen-
te com o ilustre Deputado 
eleito pelo PSD, Cristóvão  

Norte, que foi convidado a 
responder a um conjunto 
de dez questões que abor-
dam temas que preocupam 
e mexem com os algarvios e 
em particular com as gen-

  

tes das Terras do Infante 
(Aljezur, Lagos e Vila do 
Bispo), que muito honra e 
prestigia o jornal Correio 
de Lagos. 

• D) 
"E no programa de estabilidade e crescimento, 
apresentado a Bruxelas, não consta até 2023 

o hospital do Algarve. Isto num quadro em que o A lgarve 
regista a maior perda de oferta assistencial e o maior 

crescimento populacional. É preciso dizer mais?" 

Quem é Cristovão Norte? 
Nome completo - Cristóvão 
Duarte Nunes Guerreiro Norte 
Data de nascimento -1976-08-06 
Habilitações literárias 
Licenciatura em Economia e Direito 
Licenciado em Direito pela 
Faculdade de Direito da 
Universidade Católica Portuguesa 
Licenciado em Economia pela 
Faculdade de Economia da 
Universidade do Algarve; Pós-
Graduado em Estudos Europeus 
pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa 
Profissão - Economista e Jurista 
Cargos que desempenha - Vice-
Presidente da Comissão Política 
Distrital do PSD/Algarve; Vice-
Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral da Associação de Ténis do 
Algarve Presidente do Conselho 
de disciplina da Associação de 
Ciclismo do Algarve; Conselheiro 
Nacional do PSD Presidente da 
Secção de Faro do PSD 
Cargos exercidos - Membro da 
Assembleia Municipal de Faro 
entre 2002 e 2007; Chefe de 
Gabinete da Presidência da Câmara 
Municipal de Faro entre 2009 e 
2011; Vice-Presidente do Sporting 
Clube Farense entre 2002 e 2004; 
Conselheiro Nacional do PSD entre 
2005 e 2006; Membro da Comissão 
Política da Secção de Faro do PSD 
entre 1997 e 2001; Promotor e 1.2 
Subscritor da petição "Curso de 
Medicina Já" que, em 2006, reu-
niu 10000 assinaturas; Membro 
da Assembleia de Freguesia da Sé-
Faro entre 1997 e 2001; Secretário 
da Mesa da Assembleia Geral 
do Mercado Municipal de Faro, 
E.M. entre 2009 e 2011; Membro 
da Comissão Política Distrital do 
PSD/Algarve entre 2004 e 2006; 
Presidente da JSD/Algarve entre 
2004 e 2006; 
Comissões Parlamentares 
a que pertence 
Comissão de Economia, Inovação, 
Obras Públicas e Habitação 
[Coordenador GP] 
Comissão de Agricultura e Mar 
Comissão de Saúde [Suplente] 

Acessibilidades 
Correio de Lagos - A EN 125 conti-
nua a ser a estrada da morte e a re-
qualificação ficou a meio, faltan-
do concluir o troço entre Olhão e 
Vila Real de Santo António. Como 
vê esta triste realidade? 
Cristóvão Norte — A 125 é bem o 
caso de péssimas decisões que ainda 
nos perseguem. Veja bem, em 2009, e 
bem, o Governo decidiu avançar para 
a requalificação. Porém, enganou o 
Tribunal de Contas apresentando-
-lhe para apreciação um contrato me-
nos oneroso do que o que tinha cele-
brado com o privado, com riscos bru-
tais para o Estado. Um acto criminoso. 
Por isso, não foi possível concluir a re-
negociação e garantir a devolução da 
jurisdição da via às Infraestruturas de 
Portugal, designadamente para reali-
zação da obra entre VRSA e Olhão. 
O Tribunal de Contas não aceita que 
o contrato que não visado seja a base 
da renegociação. O Governo prome-
teu cm 2017, jurou em 2018, garantiu 
em 2019. Nada. O prazo para muitas 
das obras previstas estarem concluí-
das já terminou e nenhuma das obras 
sequer começou ou está cm vias de 
começar. É um imbróglio que pode vir 
a custar muito ao Estado, mas que se 
arrasta com muitos prejuízos para ci-
dadãos. Há 3 meses o privado rescin-
diu o contrato, por isso, não há obstá-
culos para que o Governo tome as me-
didas para fazer as obras com as quais 
se tinham comprometido. Façam. Nós 
apoiamos. A vida das pessoas tem que 
progredir. 
CL — E que opinião tem quan-
to à tão reclamada Abolição de 
Portagens na Via do Infante? 
CN —Sempre disse que só pode ser re-
solvido no contexto de todas as ex-
-scuts. Ninguém pense, com mais ou 
menos razão, que a questão se resolve 
para o Algarve e não para o resto do 
país. Isso é enganar as pessoas. Aliás, 
basta ver a última legislatura: PS com-
prometeu-se com a redução em 50%; 
BE e PCP com a abolição. Celebraram 
acordos, aprovaram 4 orçamentos, 
declararam o fim da austeridade e co-
braram impostos como nunca, com 
a decadência dos serviços públicos. 
Qual o resultado? Uma redução de 
15 %, menor, em termos absolutos, do 
que a de um Governo que lidou com 
circunstâncias financeiras indesejá-
veis. Creio que uma redução signifi-

  

cativa pode ser um passo importan-
te, sem acarretar custos para o Estado, 
porque o aumento da utilização com-
pensa a redução da taxa dc portagem, 
maior mobilidade, mais economia. 
Sc ninguém fica a perder não há ra-
zão para não o fazer. O mês passado 
foi chumbada uma proposta do PSD 
neste sentido, exactamente por aque-
les que tinham prometido reduzir ou 
abolir e não cumpriram nem urna coi-
sa nem outra. 
CL - Foi tornado público recen-
temente que as obras, com vista à 
eletrificâção da Linha do Algarve, 
têm novo prazo de conclusão pre-
vista apenas para 2023, último ano 
de vigência do actual governo do 
Partido Socialista (PS). Como ana-
lisa mais este clamoroso adiamen-
to? 
CN — São obras de Santa Engrácia. 
Descobriu-se por estes dias, quatro 
anos volvidos, que para fazer a obra é 
necessário realizar estudos de impac-
to ambiental. Foram adiamentos ci-
rúrgicos. Garantiram-me que avança-
ria em 2017, já vamos em 2020. Todos 
os anos se prometem as mesmas obras. 
Mas, para além da obra, de vital im-
portância e que está prevista desde 
2014, com financiamento comunitá-
rio, falta, desde logo, uma visão inte-
grada que seja capaz de ditar opções 
regionais. Os transportes não se arti-
culam uns com os outros e, vezes de-
mais, têm uma lógica exclusivamen-
te municipal, a qual não interpreta os 
movimentos pendulares e não serve as 
necessidades dos cidadãos. Basta ver o 
caso dos passes sociais: é urna boa me-
dida, mas cuja aplicação é escassa na 
região. As pessoas perguntam-me: de 
que me serve um passe a 40 ouros se 
eu não tenho transporte público? Tem 
que se dar prioridade à ferrovia: liga-
ção ao aeroporto, electrificação da 
via, substituição de material circu-
lante, de modo a criar um inter-cida-
des regional: um serviço rápido, que 
beneficie dos passageiros que desem-
barcam no aeroporto e que se cons-
titua como um instrumento de des-
congestionamento do modo rodoviá-
rio, com menor pegada ambiental. A 
prazo, extensão da ferrovia a Sagres e 
a Espanha, embora esta última dimen-
são careça de conjugação com o inte-
resse espanhol. Nada disto tem sido 
feito. Cada ano que passa a degrada-
ção é maior. O ano passado registou-
-se a supressão de mais de 1000 com-

  

bolos, quase 3 por dia, são muitos mi-
lhares de cidadãos afectados, um fac-
to sem precedentes. O resultado, no 
fim dc contas, de se ter empurrado o 
investimento público para níveis que 
não asseguram sequer a manutenção 
dos equipamentos quanto mais novos 
investimentos. 
CL — Marcou presença na manifes-
tação em Sagres contra o estado da 
Estrada Nacional 268, à entrada da 
Vila. Como é que analisa mais este 
adiamento do governo? 
CN- As perguntas são diferentes, mas 
a resposta é invariavelmente a mesma. 
Neste caso, a EN-268 também está de-
pendente da 12S, pois faz parte do ob-
jecto da concessão. Como digo, a obra 
pode avançar e, caso não tenham ver-
bas, podem sempre articular com a au-
tarquia, pelo menos o troço da entra-
da de Sagres. É uma dor de alma, e sus-
cita revolta, a entrada de Sagres que 
dá acesso a um dos locais mais emble-
máticos da Europa e maior exaltação 
da identidade nacional. Sagres não 
pode ser o fim do mundo, tem que ser, 
como foi, o princípio do mundo. 

Segurança 
CL - Qual o retrato que faz da se-
gurança na região, particularmen-
te na tão badalada falta de meios, 
particularmente na PSP e GNR? 
CN — Há ocorrências que demoram 
horas a ser respondidas. O desinves-
timento foi brutal e os meios huma-
nos e materiais ao dispor destas for-
ças não permitem que assegurem op-
timamente a segurança dos algarvios. 
Basta ver o parque de viaturas e as 
condições de alguns postos, como o 
de Monchique. Ou as obras prometi-
das e que não avançaram como o caso 
de Lagos. Chega a haver uma patrulha 
por vários concelhos, como é o caso 
de Faro, Olhão e São Brás de Alportel, 
entre outros. Faltam militares, muitos 
deles saídos para os GIPS — Grupos de 
Intervenção de Protecção e Socorro,  

que não foram substituídos. A segu-
rança é essencial para os cidadãos e 
uma vantagem da região. Há que pre-
servá-la. Creio que se está a fazer mui-
to pouco nesse sentido, também do 
ponto de vista da dignidade e respeito 
pelas condições destas forças. 
CL — Lagos prepara-se para imple-
mentar a Policia Municipal já no 
início de 2020. Concorda com este 
serviço municipal? 
CN — Não é caso único. Não me cabe 
fazer essa apreciação. Apenas assina-
lo que há movimentos de diversos mu-
nicípios nesse sentido e a motivação 
para essa iniciativa é a incapacidade 
que as forças da GNR e PSP têm para 
assegurar as suas tarefas. O Governo 
falha, as autarquias tentam reparar. 
CL — Os 3 concelhos das Terras do 
Infante têm Bombeiros Voluntários 
das respectivas Associações 
Humanitárias. Acha que se-
ria oportuno ou viável a criação 
dc Bombeiros Municipais, por-
ventura afectos à Associação de 
Municípios? 
CN —Creio que os voluntários têm um 
papel que importa valorizar e que, no 
quadro local, seja vital na rede de res-
postas. Não obstante, tendo a preferir 
um modelo que seja capaz de ter uma 
força avançada, altamente profissio-
nalizada, de base tendencialmente re-
gional, de modo a poder responder 
a crises agudas, fenómenos cada vez 
mais inclementes e que põe cm causa 
não só o património natural, mas tam-
bém as vidas e pertences dos cidadãos. 

Saúde 
CL — Que diagnóstico faz do esta-
do da saúde no Algarve: a fusão dos 
hospitais; o governo vai canalizar 
950 milhões de euros para novos 
hospitais centrais ou de proximida-
de até ao fim da legislatura, mas ne-
nhum deles será na região algarvia. 
O Algarve vai continuar a ficar 
para trás? 

Página 21



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 26,16 x 37,35 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 84558143 31-01-2020

'ttie~,~1 

4 

Nor 

"Tem que se dar prioridade à ferrovia: ligação 
ao aeroporto, electrificação da via, substituição de 

material circulante, de modo a criar um inter-cidades 
regional: um serviço rápido, que beneficie 

dos passageiros que desembarcam no aeroporto 
e que se constitua como um instrumento 

de descongestionamento do modo rodoviário, 
com menor pegada ambiental." 

"O alojamento local (...). Foi um 
sucesso. Sucesso esse que está a ser 
colocado em causa por sucessivos 

aumentos de impostos." 
• 

-ittY 

fi 

. It11f11c;  

"O que_se pode dizer quando em 
Janeiro, já no segundo período, temos 
milhares de alunos sem professor?" 

CN — Seguramente. Em 2005, fui au-
tor de urna petição que reuniu 10000 
assinaturas a favor da criação do curso 
de medicina. O curso veio a ser cria-
do e tinha como pressuposto, já nesse 
tempo, a edificação de um novo hos-
pital central, de perfil universitário, 
com uma base forte de investigação. 
Foi lançada a primeira pedra em 2008. 
Em 2009, o processo parou, o dinheiro 
acabou. A nova geração de hospitais 
ficou congelada durante o período da 
troika- O Algarve e os demais. Todos 
tinham a convicção que, quando a cri-
se fosse ultrapassada, a infra-estrutura 
avançaria. Avançou em todo o lado: 
Lisboa, Évora, Seixal, Sintra, Funchal, 
menos no Algarve - a segunda prio-
ridade nacional! Todos os que foram 
suspensos em 2009 estão a andar, ex-
cepto o Algarve. E no programa de es-
tabilidade e crescimento, apresentado 
a Bruxelas, não consta até 2023 o hos-
pital do Algarve; Isto num quadro em 
que o Algarve regista a maior perda 
de oferta assistencial e o maior cres-
cimento populacional. É preciso dizer 
mais? Cada vez que levanto a questão 
— e já o fiz em múltiplas ocasiões — o 
Governo ignora a questão. É natural, 
contra factos não há argumentos. Não 
quero ter razão, prefiro o novo hospi-
tal. 
Mas é natural. Para quem não há pro-
blemas, não é necessário encontrar-
-se solução. Vem isto a propósito das 
observações da Ministra da Saúde, 
Marta Temido, de que não faltam mé-
dicos no Algarve, uma das mais absur-
das abordagens que ouvi sobre urna 
região que sofre um problema cróni-
co e estrutural, uma hemorragia que 
não tem travão, marcada por escassez 
de médicos, a qual só tem paralelo no 
Alentejo, mais aguda ainda se apenas 
estivermos a contar com o sistema pú-
blico. As pessoas estão ofendidas e in-
dignadas. É como se lhes negassem o 
que lhes entra pelos olhos dentro to-
dos os dias, o que já sofreram ou .o que 
familiares viveram. Pior, não há auto-
rização para contratar médicos para o 
quadro, preferindo-se o aumento bru-
tal — em todo o país, com enfase par-
ticular no Algarve - do recurso a ta-
refeiros, mais dispendiosos, melhor 
remunerados do que os médicos do 
SNS, porém sem lógica de grupo ou 
acompanhamento dos doentes, me-
nos eficientes e que apenas deveriam 
ser ehamados para situações excep-
cionais. 

CL - Como encara a reivindicação 
do Novo Hospital de Lagos, ou seja, 
uma unidade de saúde ao serviço 
das Terras: o Infante? 
CN — Aquilo que se chama hospital 
de Lagos não tem valências para ser 
considerado um hospital. É um logro. 
Creio que faz sentido evoluir para um 
modelo em que se elevem as respos-
tas, urna unidade de saúde de peque-
na dimensão, com cuidados e interna-
mento, noutra localização, que refor-
ce esta zona do barlavento algarvio. 
Dizer que se vai fazer um novo hos-
pital, de média ou grande dimensão, é 
dizer coisas que as pessoas gostam de 
ouvir, mas que jamais saem do papel. 
Ainda assim, é preciso fazer um estu-
do da rede regional, avaliando a evo-
lução demográfica e outros parâme-
tros para tomar decisões com funda-
mento técnico. 

Turismo 
CL - Não obstante todas as maté-
rias atrás abordadas mexerem com 
o turismo, importa saber a sua opi-
nião sobre o estado do turismo al-
garvio, mormente no fenómeno do 
alojamento local, tendo presente 
que Cristóvão Norte percorreu as 
Terras do infante em sessões de es-
clarecimento e debates? 
CN — O turismo algarvio tem cres-
cido, e de forma significativa des-
de 2013, mas deve crescer mais em 
segmentos de maior rentabilidade. 
Temos que criar mais valor e, hoje em 
dia, tal significa ter um produto. poli-
valente, de muita qualidade, alicerça-
do nas nossas vantagens comparativas 
e marcado por uma identidade forte. 
1-lá muito a fazer. O alojamento local 
foi decisivo para regularizar milhares 
de situações, elevar o nível de servi-
ço, encontrar turistas que. procuram 
formas de alojamento não tradicional. 
Foi um sucesso. Sucesso esse que está a 
ser colocado em causa por sucessivos 
aumentos de impostos. Mas, atenção: 
A região tem um estrangulamento de 
base: a fragilidade de sectores que 
não o turismo e conexos (imobiliá-
rio ou restauração). Quando a econo-
mia cresce, o consumo aumenta, o tu-
rismo floresce e a região avança mais 
que as-demais. Quando o motor gripa, 
o Algarve despenha-se, decresce mui-
to mais que a média Basta examinar o 
que ocorreu entre 2008 e 2012 em que 
a região bateu todos os recordes de  

desemprego, de queda da economia, 
com custos na vida das pessoas que 
demoram muito tempo a sarar. Em 
face do modelo económico, a região 
está muito exposta, permeável a fac-
tores que não domina: as crises inter-
nacionais, o Brexit, a primavera ára-
be, a falência do Estado, ete; isto cria 
instabilidade nos projectos de vida, 
menores perspectivas de futuro e ci-
clos económicos- exacerbados. Logo, 
impõe-se diversificar para sectores 
com maior produtividade, que rete-
nham e atraiam mão-de-obra qualifi-
cada, como o mar e a biotecnologia, as 
energias renováveis, as TIC e a revolu-
ção digital Temos que decidir se que-
remos ser urna região mais forte, mais 
inclusiva. Se sím, este é o caminho, di-
versificar e inovar. Não é ter turismo a 
menos, é ter outras coisas a mais, mui-
to mais. Depois, temos óbvios proble-
mas sectoriais, a saúde, a mobilidade, 
a habitação, o ordenamento do terri-
tório, a precariedade. 

Educação 
CL — A educação continua a ser 
mais uma pedra no sapato na re-
gião algarvia. Que balanço faz do 
arranque ano lectivo 2019/2020? 
CN — O que se pode dizer quando em 
Janeiro, já no segundo período, temos 
milhares de alunos sem professor? 
CL — Como avalia a transferên-
cia de competências para as autar-
quias? 
CN — Tenho muitas reservas sobre 
esse processo. Não apenas do ponto 
de vista financeiro, como também no 
que versa o know-how das autarquias 
para dominarem algumas tarefas que 
não desempenhavam e para as quais 
são necessárias algumas competências 
de especialização. 

O PSD de 
Cristóvão Norte 
CL - Cristóvão Norte foi o cabeça 
de lista pelo Algarve que curiosa-
mente foi o único círculo eleitoral 
onde PSD elegeu mais um deputa-
do. Acha que este resultado se de-

  

cional. Espero que nas próxima& au-
tárquicas lidere o partido a um resul-
tado superior na região. Contará com 
todo o meu empenho para o realizar. 
CL — O PSD terá condições de des-
tronar o PS de António Costa na 
condução dos destinos de Portugal? 
CN — Obviamente. A questão não é 
destronar o PS. A questão é fazer me-
lhor por Portugal, vencer os proble-
mas que sempre nascem e liderar a 
transformação do país. É para isso que 
os partidos servem. 
CL — E Cristóvão Norte está motiva-
do e preparado para novos desafios 
ao serviço do PSD e dopais? 
CN — Claro. Quando perdera motiva-
ção de fazer mais pela minha região e 
pelo meu país serei inútil e espero per-
ceber isso para sair por minha inicia-
tiva. 

.•• 

veu à sua notória proximidade no 
terreno e logicamente no desempe-
nho na Assembleia da República, 
na defesa das gentes algarvias? 
CN — Sim. E é bom que esteja certo. 
Pois isso significaria que os eleitores 
valorizam o desempenho dos depu-
tados, o que é essencial para eles, seja 
de que partido forem, serem titulares 
de capital de representação que lhes 
dê capacidade para resolver questões 
que preocupam os algarviõs. Costumo 
dizer: ter influência nacional para re-
solver regional. 
CL - Que balanço faz dos últimos 
mandatos do PSD Algarve lidera-
do por DaVid Santos, e como pers-
pectiva o futuro? 
CN — Mantivemos as autarquias e su-
bimos o número de deputados. Isso foi 
claramente. positivo no contexto na-

 

".É.  urna dor de alma, e suscita 
revolta, a entrada de Sagres 

que dá acesso a um dos locais mais 
emblemáticos da Europa 

e maior exaltação da identidade 
nacional. Sagres não pode ser 

ofim do mundo, tem que ser, como 
foi, o princípio do mundo." 
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24-01-2020 13:54

Festival de Música Al-Mutamid

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=23c8e200-b082-49af-8156-

ca0a637361bf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É um festival com sonoridades do Médio Oriente e do Mediterrâneo Oriental. Começa hoje no Algarve
o Al-Mutamid, um evento que já vai na edição número 20 e que pretende estreitar laços entre
Portugal e o Magrebe.
Declarações de João Pedro Vieira.
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Enfermeiros em greve na região do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=99aa2b32-b3f5-4256-b042-

429e5ff8a2de&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A greve dos enfermeiros no Algarve está hoje a ter uma adesão de cerca de 70% nos hospitais de
Faro e Portimão, mas em alguns centros de saúde a paralisação está a ter adesão total. O Sindicato
dos Enfermeiros marcou esta greve porque não foi cumprido o acordo assinado antes das eleições
legislativas de há 3 meses. Acordo que previa o descongelamento das carreiras até ao final do ano
passado.
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Enfermeiros em greve na região do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a0ffe38a-aca7-4d69-afb2-

38177459d48a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os enfermeiros do Algarve estão hoje em greve. O protesto é convocado pelo Sindicato dos
Enfermeiros Portugueses. Para esta manhã está marcada uma concentração junto ao Hospital de Faro.
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Enfermeiros em greve na região do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1d6802fe-79f8-4f09-8f8b-

5897625492c0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses convocou uma greve para hoje nos hospitais e nos cuidados
de saúde primários do Algarve. Em causa está o que dizem ser o incumprimento de acordos com vista
ao descongelamento das carreiras.

Página 27



A28  
Rádio Observador

 	Duração: 00:00:13

 	OCS: Rádio Observador - Notícias

 
ID: 84574055

 
24-01-2020 08:10

Enfermeiros em greve na região do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=19813d60-4290-4932-9fd5-

6236bc113a20&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Hoje é dia de greve dos enfermeiros nos hospitais e cuidados de saúde primários no Algarve.
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Ministra da Saúde em Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=454821ee-c6a3-43db-ae03-

61b566599a45&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A ministra da Saúde esteve em Albufeira, onde falou sobre a crescente falta de médicos no Algarve.
Em relação à construção de um novo hospital na região, a governante reconheceu a importância, mas
não apresentou uma data concreta para o arranque do projeto.
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Turismo gera 14,7 mil milhões de euros em Lisboa

O Turismo gerou em 2018 mais de 14,7 mil milhões de eu-
ros e 201 mil postos de trabalho na Região de Lisboa, revela 
o estudo realizado pela Deloitte para a Associação Turismo 
de Lisboa (ATL). A produção total do setor do Turismo cor-
respondeu a 20,3% do PIB da Região de Lisboa, em 2018.
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Overseas tourists boosting Algarve
 
in Algarve ·
 
24-01-2020 01:00:00 · 0 Comments
 
The Algarve surpassed the 20 million overnight stays in tourist accommodation establishments
between January and November 2019, according to the National Statistics Institute (INE).
 
For the third year in a row, the Algarve is the only region in the country to reach 20 million overnight
stays in a year and the region is
 
preparing to reach new annual maximums in overnight stays, guests and hotel revenues, as well as in
passenger numbers and golfers.
In November, the Algarve tourist accommodation - which in the definition of INE includes hotels, local
accommodation with 10 or more beds and tourism in the countryside / housing - registered about
203,000 guests (12.1 percent more than in the same month of the previous year) and 789,000
overnight stays (+ 7.8 percent). Overnight stays from residents increased by 17.8 percent and non-
residents overnight stays by 5.9 percent, led by the United Kingdom (+ 5.7 percent), Germany (+
10.5 percent), Spain (5.7 percent), USA (+ 22.1 percent) and Italy (+ 40.4 percent). The average
stay was 3.89 nights and the net occupancy rate was 27.4 percent.
 
Also in November, total accommodation income in the Algarve increased by 10.6 percent to EUR32.3
million. Average income per available room (RevPAR) increased 6.4 percent to EUR17.4 and average
income per room occupied (ADR) reached EUR49.8 (+ 4.6 percent).
The results have been welcomed by the president of the Algarve Tourism Region, João Fernandes:
"Particularly significant was the increase in the domestic market, which by November has already
surpassed the annual record of overnight stays in the region that had previously been reached in
2018. I also note the growth of overnight stays over the high season, exceeding 100,000 overnight
stays, all pointing to 2019 being another year of seasonality reduction, which since 2015 has seen a
positive evolution in the destination", he concludes.
Since the beginning of the year, the Algarve has accumulated 4.9 million guests (+ 7.3 percent
compared to 2018) and 20.4 million overnight stays (+ 2.4 percent). Total revenues in the first eleven
months of the year amounted to EUR1.2 billion (+ 7.2 percent).
 
During the same period, the Algarve Golf Association member golf courses recorded 1.29 million
rounds (+ 1.4 percent) and Faro airport handled 8.7 million passengers (+ 3.7 percent).
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Spanish group buys
Lake Resort

Spanish group Hotel Investment Partners (HIP) have purchased the five star Lake SpaSpanish group Hotel Investment Partners (HIP) have purchased the five star Lake SpaSpanish group Hotel Investment Partners (HIP) have purchased the five star Lake SpaSpanish group Hotel Investment Partners (HIP) have purchased the five star Lake SpaSpanish group Hotel Investment Partners (HIP) have purchased the five star Lake Spa
Resort in VilamouraResort in VilamouraResort in VilamouraResort in VilamouraResort in Vilamoura

Spanish group Hotel Investment Partners (HIP) have
purchased the five star Lake Spa Resort in Vilamoura ,
making it the first acquisition in the country by the investors.

The total value of the investment
has not been stated by the group
although it has been said that the
group intends to change the

hotel brand with details to be defined at a
later date.
In a statement sent to Lusa news agency,
HIP administrator Alejandro Hernández
Puértolas said that Portugal “has always
been” among the group’s target markets,
“given its climate, cuisine, infrastructure,
culture and landscape”, factors that make
the country “one of the best” holiday

destinations” in Europe.
“We are very pleased with this first
acquisition in Portugal, and specifically in
the Algarve, an environment privileged by
its connectivity and the long duration of the
high season, which can last twelve
months a year,” he added.
HIP is one of Southern Europe’s leading
holiday hotel investors, with a portfolio of
63 hotels, mostly four and five star.
The hotels are operated by chains such as
Melia, Barceló, AMResorts or Marriott,
through management contracts.
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