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TVI

 	Duração: 00:02:21

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 88931660

 
05-10-2020 14:16

1 1 1

Algarve regista quebra de receitas no Golfe

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=59f67782-9945-491b-9d5b-

a24497dd7aa6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve com alimentação dos voos do Reino Unido perdeu uma grande parte do Turismo do golfe. O
ano está perdido, com as receitas a metade do que tinha acontecido no ano passado.
Declarações de Paulo Mesquita, Diretor-Geral "Dom Pedro Hotéis"; Rui Guerreiro, Gerente da Loja
"Nevada Bob's Golf".
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-10-05 14:17
 TVI - Diário da Manhã , 2020-10-06 06:57
 TVI - Diário da Manhã , 2020-10-06 09:49
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-10-06 06:58
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-10-06 09:49
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ALBUFEIRA 

Empresas 
vão refletir 
sobre a retoma 
0 A secretária de Estado do 
Turismo, Rita Marques, par-
ticipa no APECATEDAY, 
uma iniciativa organizada 
pela Associação Portuguesa 
de Empresas de Congressos, 
Animação Turística e Even-
tos (APECATE). 

O evento, que aborda a re-
toma da atividade turística, 
decorre amanhã, dia 7, no 
Hotel Nau São Rafael, Albu-
feira. "Teremos painéis que 
incidem na reflexão sobre a 
pandemia e em como o setor 
pode operar para garantir e 
transmitir confiança ao 
cliente", diz a organização. 
João Fernandes, presidente 
do Turismo do Algarve, 
também vaiestar presente. 
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TSF

 	Duração: 00:00:38

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88940510

 
06-10-2020 08:31

SEF descobre a rota dos migrantes marroquino

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b962645b-3d39-4ae4-8100-

fc291e1b1064&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras descobriu a rota de migrantes marroquinos que têm chegado
ao Algarve.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-10-06 09:31
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 	Duração: 00:00:34

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 88931233

 
05-10-2020 13:39

1 1 1

Quebra nas receitas do turismo deverá estar entre os 50 e os 60%,

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fdf0a87e-5265-4341-9831-

1b1176d6c016&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A quebra nas receitas do turismo deverá estar entre os 50 e os 60%, a estimativa é feita pela
secretária de Estado do Turismo. Rita Marques adianta que estes resultados são idênticos aos de
outros países com a dimensão e a exposição turística de Portugal.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-10-05 13:40
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-05 15:45
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-05 17:45
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RTP 3

 	Duração: 00:00:22

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 88929319

 
05-10-2020 11:30

1 1 1

Dados do turismo interno

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7fd97550-e295-423e-b402-

d251af3cb1d2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em agosto, mais de metade dos hóspedes de hotéis foram portugueses. Segundo o Instituto Nacional
de Estatística houve um milhão e 900 mil hóspedes. As dormidas ultrapassaram os 5 milhões. O
Algarve foi a região que mais aumentou o número de dormidas em agosto. Em comparação com o
mesmo período do ano passado, Portugal registou uma quebra superior a 40%.
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 	Duração: 00:02:36

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 88931123

 
05-10-2020 06:25

1 1 1

Mortos nas praias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3142b516-1c85-42a4-a521-

fe83bce07ef5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Pelo menos 6 pessoas morreram este Verão nas praias algarvias ocorreram também 121 salvamentos.
 
Repetições: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço , 2020-10-05 12:24
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A7 Oito em cada dez turistas que visitaram Portugal neste verão, sentiram-se seguros
segundo a Jetcost
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/10/2020

Meio: DO it! Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d0549939

 
Oito em cada dez turistas que visitaram Portugal neste verão, sentiram-se seguros segundo a Jetcost
 
42% deles, ainda mais do que no seu país
 
Apesar de Portugal não ter tido um bom verão em termos de turismo e de ainda haver alguns focos no
país do Covid-19, parece que nem tudo são más notícias e uma delas é a boa perceção que os turistas
europeus que nos visitaram este verão, tiveram de nós. De acordo com uma pesquisa recente do
potente motor de busca de voos e hotéis do site www.jetcost.pt, oito em cada dez turistas que vieram
a Portugal sentiram-se seguros, e não só isso, 42% disseram que até mais do que no seu próprio país.
 
A Jetcost.pt fez uma sondagem a 1.500 dos seus clientes europeus que viajaram a Portugal durante
pelo menos cinco dias neste verão, aos quais foi perguntado se tinham sentido seguros, devido ao
coronavírus, durante a sua estadia entre nós, tendo 78% respondido que sim e a todos os que
responderam sim, também lhes foi perguntado se tinham sentido mais seguros durante as suas férias
comparando com os seus países de origem, tendo 42% respondido que sim. A todos os entrevistados
foi pedido que respondessem se ficaram satisfeitos com as medidas de segurança existentes nos
aviões, nos hotéis, nas excursões ou nas praias.
 
Aeroportos e voos
 
No que diz respeito às medidas de segurança sanitária nos aeroportos, a maioria dos inquiridos, 80%,
considerou que a sua experiência de voo foi boa. Os passageiros apenas eram obrigados a tomar
medidas suplementares no caso de deslocação às ilhas dos Açores e da Madeira. Os passageiros com
destino à Madeira tinham de apresentar um teste ao COVID-19 negativo, feito até 72 horas antes do
embarque, ou poderiam fazê-lo à chegada ao aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal. Por outro lado,
se o seu destino foi os Açores, tinham várias opções: apresentar o comprovativo do teste Covid-19 até
72 horas antes da partida do voo ou efetuar um teste à chegada e permanecer em isolamento até à
obtenção do resultado. Se a estadia nos Açores durasse 7 dias ou mais, ao 6º dia a contar da data do
primeiro teste PCR, o viajante deveria dirigir-se à autoridade sanitária do concelho onde se
encontrava, para efetuar um novo teste.
 
Além disso, embora a maioria dos passageiros não percebesse, sabiam que tinham passado por um
controle de temperatura por meio de uma câmara de imagem térmica, impercetível para eles.
 
Oito em cada dez utilizadores da Jetcost.pt, 79% ficaram satisfeitos com a informação sobre o
coronavírus nos aeroportos portugueses, assim como com a higiene e a limpeza em geral e em
particular, 72% nas casas de banho. A maior reclamação veio do fecho das salas VIP que eles não
puderam utilizar, durante a espera no regresso aos seus países.
 
Em relação ao voo, uma grande maioria, 85%, avaliou-os positivamente com destaque para os
seguintes aspetos:
 
- Todos os viajantes e os assistentes de bordo, mantiveram as suas máscaras durante todo o voo.
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(94%).
 
- Não houve serviço a bordo. (83%).
 
- A distância de segurança foi mantida nas filas de embarque e no acesso ao avião. (65%).
 
No entanto, também houve alguns aspetos negativos, como:
 
- Os passageiros não esperaram sentados nos seus lugares, aguardando que os assistentes de bordo
dessem instruções que podiam sair (66%).
 
- Passageiros que tiraram a máscara para comer o que trouxeram de casa (67%).
 
Finalmente, 78% acreditam que comer no avião devia estar proibido.
 
Alojamentos
 
Onde os turistas encontraram mais mudanças foi nos hotéis. A grande maioria, 73%, considera que
este ano as condições nos hotéis foram melhores, comparando com os anos anteriores. Mais uma vez,
as mais destacadas foram as medidas de higiene e de desinfeção, quer pela abundância de gel hidra
alcoólico quer pela limpeza e desinfeção feitas pelas pessoas encarregues desse serviço.
 
As reclamações mais frequentes foram a eliminação e encerramento de alguns serviços como piscinas
e spas, ginásios, ou o facto de a maioria dos hotéis não ter à disposição dos clientes algumas
comodidades. Como curiosidade, dois em cada dez entrevistados reclamaram que tiveram de esperar
muito tempo pelo elevador, embora entendessem que o seu uso deveria ser individual ou com as
pessoas com que viajavam.
 
Quanto aos restaurantes dos hotéis, uma grande maioria, 72%, teve saudades dos buffets como
antes. E dependendo do hotel em que se hospedaram, uns foram mais felizes do que outros, pois
houve hotéis onde se manteve o buffet e se implementaram novas medidas, tendo sido estas a mais
destacadas:
 
- Os clientes tinham de usar máscara o tempo todo menos quando estavam sentados à mesa para
comer.
 
- Os clientes eram servidos com luvas.
 
- As doses já estavam preparadas e eram individuais.
 
- Havia divisórias à frente dos pratos.
 
- Os empregados serviram com luvas e máscaras.
 
As maiores reclamações vieram dos hotéis que não dispunham de buffet e foi substituído por um
menu ou ementa, os utilizadores em muitos casos pensaram que a variedade dos pratos era escassa,
tendo de escolher entre os mesmos pratos todos os dias. Por fim, dependendo da idade do turista, a
tecnologia teve aceitação ou não... um exemplo, as ementas dos restaurantes tinham um código QR
para a leitura das mesmas ou dos pratos disponíveis, que se podia consultar através dos telemóveis.
Os mais novos gostaram e os mais velhos preferiam o sistema tradicional, ler uma ementa e aplicar
gel hidra alcoólico antes e depois de a consultar.
 
Praias e excursões
 
As últimas perguntas referentes ao tempo livre deram resultados bastante favoráveis e também
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alguns negativos. Assim, enquanto 85% considerou que as condições de segurança e higiene nas
praias e ao ar livre, foram muito boas, especialmente nas praias onde se mantinha a distancia de
segurança nas zonas das sombrinhas, graças a que esses espaços costumavam estar delimitados
previamente, ou porque as pessoas respeitavam o espaço para pôr a sua toalha. Também em
caminhadas, excursões e visitas ao ar livre, os grupos eram reduzidos e o uso de máscaras e higiene
generalizados, foi a opinião de 84%. O mais negativo foi que, 75% dos turistas não puderam fazer as
excursões que gostariam de ter feito.
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Novo hotel na baixa de Faro abre em 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b32cfe6e

 
O hotel 3HB Faro, situado na baixa da capital algarvia, um dos oito projetos privados no Algarve
apoiados pelo Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU 2020), vai abrir
em 2021.
 
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, enquanto Autoridade de
Gestão do CRESC Algarve 2020, em parceria com responsáveis do IFRRU 2020, realizou esta semana
um conjunto de visitas técnicas a vários projetos privados de reabilitação de edifícios que estão a
beneficiar do apoio dos fundos europeus.
 
Na região do Algarve, até à presente data, foram contratadas oito operações, envolvendo um
investimento total de 18.129.858,57 euros, um investimento elegível de 13.463.207,74 euros e com
uma comparticipação de 4.895.361,57 euros (FEDER, no âmbito do CRESC Algarve 2020).
 
De acordo com a CCDR, o Algarve é, atualmente, a região com a melhor execução a nível nacional,
face à dotação atribuída a este instrumento.
 
As visitas decorreram em Faro, Lagos e Vila Real de Santo António, tendo incluído projetos destinados
à habitação e às atividades económicas.
 
Na capital algarvia, os responsáveis visitaram a obra de reabilitação de um antigo edifício na baixa de
Faro, na rua de Santo António, onde outrora funcionou o centro comercial Atrium e, antes, o Cinema
Santo António.
 
O edifício agora recuperado está preparado para acolher, a partir de 2021, segundo a CCDR, uma
unidade hoteleira de quatro estrelas do grupo 3HB Hotels & Resorts.
 
A agenda contemplou ainda passagens pela obra de reabilitação do Hotel Tivoli, em Lagos, e por uma
unidade de habitação multifamiliar em Vila Real de Santo António.
 
Lançado em novembro de 2017, e criado no âmbito do Portugal 2020, o IFFRU garante empréstimos
para a reabilitação urbana em condições mais vantajosas, juntando verbas com origem no Banco
Europeu de Investimento (BEI), Orçamento de Estado, dos programas operacionais regionais do
Portugal 2020 e de bancos contratados, numa dotação global de 1,4 mil milhões de euros para a
reabilitação integral de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos.
 
Em dezembro de 2019, o programa foi distinguido como case study de sucesso pela Comissão
Europeia e pelo Banco Europeu de Investimento.
 
.diariOnline RS
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FIM DA ÉPOCA BALNEAR 

Praia do Vau em Portimão continua a ter vigilância até ao dia 15 de outubro e contava ontem com dezenas de banhistas 

Banhistas devem 
ir para praias vigiadas 
El A Autoridade Marítima Na-
cional aconselha os banhistas 
a procurarem as praias vigia-
das, a não virar as costas 
ao mar, manter as distâncias 
de segurança entre chapéus 
de sol e toalhas, respeitar a si-
nalização e utilizar máscara 
e chinelos nos acessos às 
praias e apoios balneares. e 

Cuidados redobrados 
a partir de 15 de outubro 

A partir do dia 15 deste mês, 
as concessões das praias po-
dem continuar a funcionar 
mas já não são obrigadas a 
manter o dispositivo de vigi-
lância, nomeadamente nada-
dores-salvadores. Uma situa-
ção que leva a AMN a aconse-
lhar os banhistas a terem cui-
dados redobrados. 

Nadadores-salvadores 
ainda vigiam 60 praias 
SEGURANÇA O  Até ao dia 15 deste mês as concessões são obrigadas a manter vigilância nas praias 

ANA PALMA 

O
verão já terminou mas 
ainda há cerca de 60 
praias na região cio Algar-

ve que continuam a ter conces-
sões abertas com nadadores 
- salvadores. A obrigação de 
manter a vigilância nas praias é, 
aliás, obrigatória até ao próxi-
mo dia 15 deste mês para as 
concessões a funcionar. Muitas 
outras, contudo, encerraram 
no passado dia 30 de setembro. 
Segundo referiu ao CM o co 

mandante da Zona Marítima do 
Sul, Rocha Pacheco, a seguran -  

PORMENORES 

Menos banhistas 
O comandante Rocha Pacheco 
frisou que a época balnear re-
gistou "um número de banhistas 
muito inferior ao dos outros 
anos", devido à Covid-19. 

Patrulhamento 
A Polícia Marítima efetua, dia-
riamente, patrulhamento e fis-
calização nas praias. Devido à 
pandemia, é dada especial aten-
ção às regras sanitárias. 

ça dos banhistas nas praias do 
Algarve continua a ser garanti-
da, além dos nadadores-salva-
dores nestas 60 praias, pela Au-
toridade Marítima Nacional 
(AMN), com 
um dispositi-
vo que integra 
"três viaturas 
do projeto 
SeaWatch, em Lagos, Portimão 
e Vila Real de Santo António", 
bem como "duas motos-quatro 
em Lagos e Faro". 

O dispositivo da AMN conta 
ainda com o "apoio de 10 mili-

  

tares cia Marinha com o curso 
de nadador-salvador, de con-
dução todo-o-terreno e de 
operador de desfibrilhador 
automático externo". A 

maior parte 
das praias que 
continuam a 
ser vigiadas 
até 15 de outu 

bro situam - se na área da Capi-
tania do Porto de Portimão 
(mais de 40). Seguem - se as das 
capitanias de Faro (10), Lagos 
(9), Vila Real de Santo António 
(8), Tavira (2) e Olhão (1). 

MILITARES DA MARINHA 
CONTINUAM A APOIAR 
VIGILÂNCIA N OS AREAIS 
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Porto e Norte 
foi a segunda 
região com 
mais dormidas 

Agosto, com 832 mil registos, foi um mês "muito 
interessante", ainda assim 41% abaixo de 2019 
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TURISMO  Em agosto, o Tu-
rismo do Porto e Norte de 
Portugal (TPNP) registou 
831,8 mil dormidas, tendo 
sido a segunda região com 
mais dormidas no país, de 
acordo com o Instituto Na-
cional de Estatística (INE). 

"Foi um mês com taxas de 
ocupação muito interessan-
tes e que ajudaram a esbater 
as perdas registadas ao lon-
go do ano, principalmente 
nos subdestinos do Minho, 
Douro e Trás-os-Montes, 
onde se verificaram, em al-
guns locais, taxas de ocupa-
ção superior a 90% ", adian-
ta Luís Pedro Martins, pre-
sidente do TPNP. Ainda as-
sim, e apesar dos sinais de 
recuperação em agosto, no 
total de dormidas regista-
ram-se menos 41% face ao 
período homólogo de 2019. 

De positivo, o responsável 
destaca a procura por parte 
dos turistas nacionais. "É 
um indicador claro da im-
portância que o turismo na-
cional teve na minimização 
de perdas, face ao reduzido 
fluxo de visitantes estran-
geiros", sinaliza. 

RECUPERAR IVA SERÁ AJUDA 

Em julho, o TPNP lançou 
uma forte campanha, dire-
cionada a portugueses e es-
panhóis. "Um trabalho de 
promoção forte e incisivo, 
que foi capaz de mostrar as  

potencialidades naturais, 
gastronómicas e culturais 
do nosso território", salien-
ta Luís Pedro Martins. 

Sobre incentivos, o TPNP 
elogia a medida que o Go-
verno pretende inserir no 
Orçamento de Estado e que 
permitirá recuperar parte 
do IVA gasto em vários seto-
res, turismo incluído. "É 
uma medida que poderá 
ajudar a alavancar e incre-
mentar as dormidas de resi-
dentes, contribuindo para a 
recuperação", diz. •  M.A. 

DADOS 

milhões de dormidas na 
Região do Porto e Norte 
nos primeiros oito meses 
do ano representa menos 
57% relativamente a 2019, 
segundo os dados apurados 
pelo Instituto Nacional de 
Estatística. 

21» 
milhões de dormidas, do 
total de 3,1 milhões, dizem 
respeito à procura por par-
te dos turistas nacionais, 
conforme assinala Luís Pe-
dro Martins, presidente da 
entidade do Turismo do 
Porto e Norte. Página 12
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Venda de casas 
deverá cair 20% 
até final do ano 

Pandemia tirou o fôlego ao imobiliário português. 
Estimativas apontam para uma quebra nas vendas 
da ordem dos cinco mil milhões de euros face aos 
25,5 mil milhões registados em 2019. Ainda assim, os 
preços das casas não caem. Há escassez de oferta e 
uma elevada procura. O crédito também está barato 

Disseram Siinia Santos Pereira 
sonia.s.pereira@dinheirovivo.pt 
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Luís Lima 
Presidente da APEMIP 

queira para já avançar com previsões. 
Contudo, vai lembrando que essa retra-
ção "já se sentiu no 2.2̀ trimestre, que re-
fletiu o período de desconfinamento". 
Entre abril e junho, as transações caí-
ram 21,6% em número e 15,2% em va-
lor, face ao mesmo período de 2019. Ri-
cardo Sousa, CEO da Century 21 Portu-
gal, também reconhece que se deverá 
registar uma quebra no número e volu-
me, mas realça que o mercado "está a 
demonstrar uma grande resiliência e a 
recuperar do período de estado de alar-
me". Patrícia Brandão sublinha que "os 
sinais de recuperação já são visíveis", 
sendo que o "último trimestre do ano e 
a evolução da situação sanitária serão 
decisivos" para o resultado de 2020. 

"Não existe no panorama 
atual nenhum motivo para 
que haja uma desvalorização 
do património como no 
período da troika" 

IP «P ' .. , ..r 
Miguel Poisson 
CEO da Sotheby's 

"Os fatores que antes da 
covid faziam de Portugal um 
mercado distintivo mantêm-
-se: clima., segurança 
e beneficios físcais" 

O

s quase dois meses de confi-
namento que vigoraram no 
país devido à pandemia fo-
ram um travão para um mer-
cado que ia de vento em 
popa. Neste ano, a venda de 
casas em Portugal poderá cair 
20%, o que significará menos 

cinco mil milhões de euros de volume 
de transações face aos 25,5 mil milhões 
registados em 2019. A estimativa deve-
-se ao adiamento das operações duran-
te os primeiros meses da covid-19 e à li-
mitação das viagens que "têm impos-
sibilitado alguns negócios com com-
pradores/investidores internacio-
nais", diz Patrícia Brandão, responsá-
vel da área residencial da JLL. Como su-
blinha, "devido ao sentimento de in-
certeza em relação ao futuro e também 
pelo facto de esta ser uma crise sem 
precedentes, houve investidores que 
adotaram uma postura de 'esperar para 
ver', o que fez com que algumas tran-
sações no segmento residencial fossem 
adiadas". 

Luís Lima, presidente da Associação 
dos Profissionais e Empresas de Media-
ção Imobiliária de Portugal (APEMIP), 
admite que é "expectável uma quebra" 
no mercado residencial, embora não 

PREÇOS NÃO CAEM 

Contrariamente ao que muitos espera-
riam, a crise sanitária não provocou, 
pelo menos para já, uma queda nos pre-
ços das casas. Para Ricardo Guimarães, 
diretor da Confidencial Imobiliário, há 
várias razões que explicam esta situa-
ção. Como frisa, "bastará o anúncio de 
que já há uma vacina para o mercado 
antecipar um crescimento". As previ-
sões apontam para "uma recuperação 
em 2022, e se o proprietário não tem 
necessidade de liquidez não se vai dei-
xar empurrar para descontos". 

Luís Lima sublinha que não há "no 

panorama atual nenhum motivo para 
que haja uma desvalorização do patri-
mónio à semelhança do que aconteceu 
no período da troika". Segundo o presi-
dente da APEMIP, desta vez, "não há 
excesso de oferta e a exposição ao cré-
dito é muito menor". Nos casos em que 
se verifique uma correção de preços é 
porque "já estariam a ser comercializa-
dos acima do valor de mercado". 

Para Ricardo Sousa, a resistência dos 
preços deve-se à escassez de oferta, a 
uma Banca que se mantém ativa no fi-
nanciamento às famílias para a compra 
de habitação, à valorização da casa, ao 
reforço da lógica do imobiliário como 
produto de investimento seguro e ao 
sentimento de confiança dos proprie-
tários. 

A avaliação bancária das casas tam-
bém se mantém em alta. Em agosto, 
atingiu os 1128€ por metro quadrado, 
mais 1€ do que no mês anterior, con-
firmando que o valor das casas conti-
nua a aumentar. No contexto da pan-
demia, parece "evidente um abranda-
mento no número de transações de ha-
bitação e um aumento do tempo de ex-
posição ao mercado, mas verifica-se 
que continua a existir procura", subli-
nha Paulo Barros Trindade, presidente 
da Associação Nacional dos Peritos Ava-
liadores de Imóveis. Na sua opinião, a 
manutenção da procura e dos preços da 

Página 13
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Os rofissionais ligados às transações 

imobiliárias consideram que a evolução 
da pandemia vai condicionar o mercado 
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Alojamento 
local entre 
a crise do 
turismo e o 
arrendamento 

Índice de preços residenciais 
Taxa de variação homóloga (face ao 4.° trimestre do ano anterior) 

Braga 

habitação deve-se às "taxas de juro 
muito baixas e ao facto de a maioria da 
população não ter sentido os efeitos da 
crise económica" criada pela covid. 
Mas, alerta, "os próximos meses pode-
rão mudar esta tendência, caso o de-
semprego continue a aumentar". 

A pandemia está a afetar seria-
mente a atividade do alojamento 
local (AL), que nos últimos anos 
explodiu nas principais cidades do 
país. Os números são ilustrativos. 
As taxas de ocupação estão em ní-
veis inimagináveis ainda há pou-
cos meses. Muitos proprietários já 
decidiram suspender a atividade 
e olhar para o mercado do arren-
damento, enquanto a crise sani-
tária impede o regresso em massa 
de turistas. 

Neste verão, entre junho e agos-
to, o AL em Lisboa apresentou 
uma ocupação média de 11% e no 
Porto de 16%, avançou a Confi-
dencial Imobiliário. Em agosto, 
mês de maior procura turística, a 
taxa de ocupação em Lisboa atin-
giu os 13%, refletindo a situação 
de contingência devido à pande-
mia vivida na capital, e no Porto 
os 22%. No total dos três meses, 
Lisboa assegurou a venda de cerca 
de 29 500 noites e o Porto 35 100. 
A receita média por quarto dispo-
nível no Porto atingiu os 12€ no 
acumulado dos três meses, sendo 
que Lisboa se ficou pelos 10€. A 
diária média chegou aos 90€ em 
Lisboa e aos 73€ no Porto. 

Antecipando a hecatombe pro-
vocada pela covid-19, quase 3000 
imóveis que estavam afetos ao AL 
em Lisboa e Porto saíram do mer-
cado. Em junho de 2019, Lisboa 
respondia por uma oferta de 5212 
apartamentos TO e T1, mas no iní-
cio do verão viu a carteira cair para 
3468. O Porto viveu fenómeno 
idêntico: conta agora com 2536 
unidades, menos 1158. A solução 
para estes AL parece ser o arrenda-
mento de longa duração. S.S.P. 

3000 
IMÓVEIS 

'até ao 2.° trimestre 

Preço médio de venda (euros por m2) 
Em agosto de 2020 - acumulado 12 meses 

1079 

Coimbra 

1407 1600 

Faro 

1 

Lisboa 

3760 

Oeiras Matosinhos Porto V. N. Gaia Montijo 

1617 

2222 

1249 1342 

k Lisboa e Porto registaram a 
saída de três mil imóveis do 
alojamento local, até junho, 
movimento provocado pelos 
efeitos da covid no turismo. 

Lisboa Faro Coimbra Braga Oeiras Matosinhos Porto V. N. Gaia Montijo 

A FORÇA DO LUXO 

Os agentes imobiliários são unânimes 
em afirmar que é o mercado domésti-
co o responsável pela resiliência que o 
setor tem demonstrado. E, apesar da re-
tração da procura por parte dos compra-
dores estrangeiros, o segmento alto e 
de luxo mantém-se bastante ativo. 
"Não é tão sensível à quebra de poder 
de compra" e os portugueses demons-
tram "cada vez mais uma preferência 
por casas com espaços exteriores, o que 
faz aumentar o valor das transações", 
diz Patrícia Barão. 

Ricardo Sousa confirma: "Continua-
mos a fechar negócios com clientes in-
ternacionais e, com a normalização da 
mobilidade, é expectável uma recupe-
ração rápida deste segmento de merca-
do". Miguel Poisson, CEO da Sotheby's 
Portugal, especializada em residências 
premium, adianta que a agência tem 
registado a procura de americanos, 
franceses, brasileiros e ingleses, sendo 
que o negócio, até à data, está em linha 
com o ano anterior. • FONTE: SIR - SISTEMA DE INFORMAÇÃO RESIDENCIAL 1 CONFIDENCIAL IMOBILIÁRIO INFOGRAFIAJN 
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C.º ilimitada / S. João 
da Madeira  Resíduos 
de feltro servem para 
decorar interiores  P. 10 

C. urbano  /Espanha 
Onda de ocupações 
ilegais lança o medo 
nas cidades  P. 8-9 

Lá fora  /Reino Unido 
Teletrabalho causa 
rombo de 2,5 biliões no 
comércio de Londres P 11 1 
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Nuno e Fábio da Silva 
Irmãos dcram nova vida 

ao Parcuc do Rarrciro 
com a Co'fcctaria n5 

Venda de casas cai 
20% até dezembro 

Apesar do crédito barato e 
da procura a superar a 

oferta, os números do ano 
deverão refletir o travão 

imposto pela pandemia. Mas 
os preços não baixam P. 6-7 
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Arrendar: uma epopeia pelas 
casas com baratas e falsas vistas

RUI GAUDÊNCIO

Arrendar casa continua a ser difícil, com os preços a quase não terem baixado com a pandemia

Vistas de mar, comércio e serviços à 

porta e os jardins do Palácio de Cristal 

a poucos minutos de distância a pé é 

o que promete uma publicação numa 

das várias plataformas online de 

anúncios de arrendamento existentes 

para um apartamento T1, com menos 

de 50 metros quadrados, a arrendar 

por 630 euros. Outra mais-valia apre-

sentada para esta fracção de um últi-

mo andar em Cedofeita é o facto de 

estar mobilada. A desvantagem óbvia 

é não dispor de lugar de garagem 

numa rua onde não há forma de esta-

cionar sem evitar o parquímetro. 

Marca-se uma visita com a agência 

imobiliária e no dia seguinte espera 

por nós um mediador imobiliário à 

porta do prédio. Já dentro do edifício 

indica-nos o caminho para o elevador 

— apresentado como mais uma van-

tagem — que vai subir até ao quinto 

andar. Mal a porta do apartamento é 

aberta, quem entra dá de caras com 

a cozinha, que com os electrodomés-

ticos não deixa espaço para lá pode-

rem estar mais do que duas pessoas, 

sem acesso a qualquer janela — a 

máquina de lavar está instalada na 

casa de banho. A sala está mobilada 

com mesa, cadeiras e sofá e decorada 

com posters na parede com mensa-

gens inspiradoras e motivadoras ins-

critas. Na última divisão está o quarto, 

também mobilado. 

Faltava ver a cereja no topo do 

bolo. O agente imobiliário guarda 

para o m o “maior extra” do aparta-

mento para dois. Depois de abrir uma 

janela com acesso a uma varanda em 

forma de triangular onde não cabe 

mais do que uma pessoa convida-nos 

a espreitar as vistas de mar. Estamos 

a cerca de seis quilómetros da praia, 

numa zona alta do Porto, e, com 

algum esforço e inclinando a cabeça 

para a esquerda até ao limite máximo, 

conseguimos ver lá ao fundo uma 

nesga de água salgada a marcar a 

linha do horizonte. 

É difícil car impressionado quan-

do para ver o mar é necessário esfor-

çar os músculos do pescoço e testar 

a capacidade de equilíbrio para olhar 

para o sítio certo. Por isso, avançou-se 

da mais a norte, visitamos um T2+1 

sem elevador e sem mobiliário e 

sem qualquer electrodoméstico, 

também em Cedofeita, com cerca 

de 80 metros quadrados, por 700 

euros/mês. 

O apartamento está a precisar de 

uma pintura, mas em quase todas 

as divisões, aparentemente, parece 

estar em bom estado. É quando pas-

samos pela cozinha e casa de banho 

que percebemos que a fracção não 

está em condições de habitar — as 

duas divisões estão a precisar de 

obras de fundo. Porém, é aberta é 

hipótese de se negociar o preço. A 

renda descia, se o inquilino zesse 

as obras. 

Com a pandemia torna-se mais 

fácil encontrar espaços com exibi-

lidade para diminuir o valor pedido 

e referido no anúncio, mas, em mui-

tos casos, não sem contrapartidas 

ou surpresas.  

Já na Boavista, bem negociado e 

conversado, facilmente se baixou 

uma renda inicial de 650 euros para 

menos 100 euros. Porém, em con-

versa com vizinhos, percebe-se que 

no prédio há mais “inquilinos” do 

que era suposto. Diz-nos um vizinho 

que no último andar há uma fracção 

AL que é foco de uma infestação de 

baratas, por não aceitarem pagar a 

limpeza do condomínio. Con rma-

mos com os próprios olhos a exis-

tência desses insectos nos corredo-

res do prédio, alguns mortos e 

outros vivos. 

Em valores acima da média (ten-

do em conta a área), encontrámos 

um T1 com kitchnet, com menos de 

40 metros quadrados (contando 

com duas zonas exteriores), por 550 

euros, construído no logradouro de 

uma casa de século XIX, onde, além 

desta, paredes meias estão mais 

duas fracções. Já o interior do edifí-

cio foi dividido em mais sete frac-

ções para AL. 

Neste caso não há margem para 

negociar. Este é o exemplo que con-

traria a redução do valor mediano 

das rendas no segundo trimestre de 

2020. Até Março, o crescimento das 

rendas mantinha uma taxa de varia-

ção de 10%. Agora a taxa de varia-

ção nacional ainda é positiva, mas 

o crescimento parou nos 0,2%.

O Alojamento Local começa a intrometer-se no mercado do arrendamento, embora os preços anunciados 
continuem semelhantes a 2019, havendo, porém, margem para baixar — não sem contrapartidas ou surpresas

Habitação
André Borges Vieira

em regime de Alojamento Local (AL) 

transferiram o negócio para arrenda-

mento a médio/longo prazo, pondo 

alguma pressão nos valores das ren-

das do mercado de arrendamento a 

longo prazo, em que ainda se mantêm 

os preços elevados das mensalidades, 

eventualmente à espera de uma reto-

ma, mas com exibilidade e abertura 

para negociar valores. 

Dados apurados pela Con dencial 

Imobiliário revelam que cidades 

como Lisboa e Porto perderam quase 

3 mil fogos do AL para o arrendamen-

to dito “normal” que chegam ao mer-

cado quase sempre já mobilados. A 

comparação foi feita tendo como base 

o mês de Junho de 2020 e o período 

homólogo do ano passado. A capital 

perdeu 1744 apartamentos em regime 

AL, permanecendo nos mesmos mol-

des 3468 fogos. Já o Porto tem menos 

1158 apartamentos, contabilizando 

agora 2536 fogos para arrendar a 

turistas. 

A saída de alguns destes imóveis do 

AL pode estar já a levar a alguma 

redução nos valores das rendas de 

algumas localidades, por força do 

aumento da oferta. De acordo com 

dados do INE, referentes ao primeiro 

semestre de 2020 há registo de redu-

ções do valor mediano das rendas. 

Em dez das 24 freguesias de Lisboa 

há taxas de variação negativas, em 

termos homólogos: Carnide (-8,9%), 

Estrela (-3,4%), São Vicente (-1,9%), 

Avenidas Novas (1,4%), Parque das 

Nações (-1,2%), Ben ca e Marvila 

(ambos com -1,1%), Belém (-0,7%), São 

Domingos de Ben ca e Penha de 

França (ambos com -0,6%). Já no Por-

to, só a União de Freguesias de Aldoar, 

Foz do Douro e Nevogilde, das zonas 

mais caras da cidade, registou uma 

quebra de rendas de 3,2%. Está agora 

na liderança Lordelo do Ouro e Mas-

sarelos, que registou um aumento 

homólogo de 6,7%, estabelecendo-se 

nos 9,4 euros por metro quadrado. 

O valor mediano das rendas dos 

novos contratos de arrendamento a 

nível nacional é, no nal do segundo 

trimestre de 2020, de 5,41 euros por 

metro quadrado. Em Lisboa é de dez 

euros por metro quadrado e no Porto 

de 8,79 euros por metro quadrado. 

Baixar com contrapartidas 
Dentro da média de valores pratica-

É difícil car 
impressionado 
quando para ver o 
mar é necessário 
esforçar o pescoço 
e testar o equilíbrio 
para olhar para o 
sítio certo

para a última questão relacionada 

com questões logísticas. Seria possí-

vel arrendar o espaço sem mobília? 

O que se seguiu não é o que alguém 

que já dispõe de mobiliário quer 

ouvir. “Di cilmente”, “quase de cer-

teza que não”, ou “talvez falando com 

o senhorio” são as respostas mais 

ouvidas na altura de tentar arrendar 

um apartamento já com mobília. E 

são muitos os apartamentos já mobi-

lados que têm sido anunciados nos 

últimos meses. Com o início da pan-

demia e com uma queda abrupta no 

turismo nos principais destinos turís-

ticos do país, muitas das habitações 
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Cinema   
Joacine 
Katar 
Moreira é 
protagonista 
em filme   
Política, 10

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.120 • 1,70€ • Domingo, 4 de Outubro de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Orçamento de 2021 não deve ter 
mais do que 10% da ajuda da UE
Fundo de recuperação da União Europeia só deve entregar cerca de 1300 dos 12,9 mil milhões de euros 
disponíveis para Portugal. Verba pode signi car aumento de 25% do investimento público Economia, 18/19

“Problemático” ou com 
sintomas moderados? 
Ninguém se entende p20/21

Contradições 
lançam confusão 
sobre estado de 
saúde de Trump

PAULO PIMENTA

ISNN-0872-1548

Investigação 
O lobby do gás 
está a conduzir 
a Europa para um 
beco sem saída  

Apartamentos com baratas, 
falsas vistas e preços que 
não baixam p17

Arrendar ainda 
é uma epopeia 
por casas com 
fracas condições

Madeirenses venceram por 
2-3 num jogo em que Alex 
Telles desperdiçou penálti p28

FCP perde na 
primeira vitória 
do Marítimo na 
casa dos ‘dragões’

Portugueses acatam, quase 
sem questionar, limitações 
por causa da covid p2/3

Até onde vai a 
paciência para 
as restrições 
da pandemia?

Confinamento 
Elas continuam em casa: 
quatro em cada cinco 
pedidos para cuidar dos 
filhos foi de mulheres 
p12

P
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Renascença

 	Duração: 00:00:15

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88913338

 
03-10-2020 18:01

Migrantes em fuga no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=92b27c12-9438-419b-b834-

fc3bf42779b2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Só falta capturar 1 dos 17 migrantes que fugiram do Quartel de Tavira no Algarve.
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SIC

 	Duração: 00:01:52

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 88908898

 
03-10-2020 13:31

1 1 1

Devolução do IVA aos consumidores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c34af5d2-1f3b-4fdc-a613-

3c2f2c882702&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo quer devolver aos consumidores o IVA pago em restaurantes, hotéis e atividades culturais.
Segundo o Jornal Público, o objetivo da medida que entrará em vigor em Janeiro é que o valor seja
depois gasto nos setores mais afetados pela pandemia.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-10-03 13:32
 SIC Notícias - Jornal das Duas , 2020-10-03 14:28
 SIC Notícias - Notícias , 2020-10-03 16:13
 SIC Notícias - Notícias , 2020-10-03 18:38
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-10-03 19:29
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Algarve Jazz Gourmet Moments Festival levou Ogre Electric de Maria João a Lagos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/10/2020

Meio: Algarve Informativo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b7316a2

 
Chegou ao fim, com chave de ouro, mais uma edição do Algarve Jazz Gourmet Moments Festival,
evento produzido pela Orquestra de Jazz do Algarve e inserido no  365 Algarve , programa dos
Ministérios da Economia e da Cultura, e que este ano se realizou, de 25 a 27 de setembro, em Lagos,
Lagoa e Loulé. Na derradeira noite, o recinto instalado no Jardim da Constituição deu as boas-vindas à
carismática Maria João, que trouxe até Lagos o seu mais recente trabalho discográfico,  Ogre Electric ,
uma incursão pelo mundo da eletrónica em que nos convida a abrir a boca, cantar, falar, amar e lutar
pelo que acreditamos. "Explorar, nunca ficar no mesmo sítio, procurar sempre novas coisas, este será
sempre o lema deste projeto que por vezes é difícil de definir... mas também, quem é que precisa de
rótulos?", questiona Maria João.
 
Ogre Electric  caminha numa direção mais urbana, com um groove orientado para o hip-hop,
misturado com a alegria infantil de Maria João, numa viagem que nos leva a paisagens de sonho,
florestas escuras e misteriosas, ritmos africanos, e mesmo ao interior das nossas mentes alucinadas.
E, para além da formação de base, que inclui João Farinha (teclados, sintetizadores, composição e
produção) e André Nascimento na eletrónica, o novo álbum conta ainda com o baterista Silvan
Strauss.
 
Texto: Daniel Pina | Fotografia: Daniel Pina
 
Veja a reportagem completa em:
https://issuu.com/danielpina1975/docs/algarve_informativo__266
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VidaMar Resort Hotel preparado para a Formula 1
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/10/2020

Meio: Via Turista Online

URL: https://viaturista.com/vidamar-resort-hotel-preparado-para-a-formula-1/

 
VidaMar Resort Hotel preparado para a Formula 1
 
O 5 Estrelas VidaMar Resort Hotel Algarve, em Albufeira, alia-se à emoção das corridas de elite com o
lançamento de dois pacotes promocionais para as datas em que o Autódromo Internacional do Algarve
recebe o Grande Prémio de Fórmula 1, de 23 a 25 de outubro, por sinal o primeiro a realizar-se no
nosso país desde 1996, e a última etapa do campeonato do mundo de MotoGP, de 20 a 22 de
novembro.
 
Em outubro, para os fãs de Fórmula 1, e em novembro para todos os que não vão querer perder a
prova rainha do motociclismo em Portugal, que conta com um português em ação, o VidaMar Resort
Hotel Algarve apresenta dois packs com condições e preços especiais, compostos por duas noites, com
bebida de boas-vindas à chegada, upgrade cortesia para a tipologia seguinte mediante disponibilidade,
pequeno-almoço buffet no restaurante Ocean e jantar buffet, com seleção de vinhos VidaMar e outras
bebidas.
 
Paredes meias com a espetacular reserva natural da Lagoa dos Salgados e a poucos passos do imenso
areal da Praia dos Salgados, conta com cerca de 21 mil metros quadrados ao ar livre e é uma
excelente opção para quem quer associar as energias da alta velocidade sentidas nestas corridas, de
quatro ou duas rodas, ao descanso merecido após tanta emoção.
 
tweet
 
[Additional Text]:
VidaMar Resort Hotel preparado para a Formula 1
Pin It

Página 21



A22

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 27,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88904748 03-10-2020

, Ç.rtr4. 
.1! 

L 

*;-

 

4v§,} ts 11.& 

Estudantes defrontam-se com problemas para encontrar alojamento a preços razoáveis 

PORMENORES 

250 alunos sem camas 
O ministro da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior, Manuel 
Heitor, revelou que até ontem 
houve 250 bolseiros que "pedi-
ram complementos de bolsas 
porque não tiveram camas em 
residências". O governante ad-
mitiu que "a falta de camas em 
residências existe e existirá 
nos próximos anos", sendo 
"um grande desafio" da tutela. 

Ministro ouvido no dia 7 
Manuel Heitor vai ser ouvido na 
próxima quarta-feira, dia 7, na 
comissão parlamentar de Edu-
cação. A audição, a pedido do 
CDS e PSD, pretende esclare-
cer os atrasos no Plano para o 
Alojamento no Ensino Superior 
e quais as medidas para garan-
tir camas para estudantes. 

Procura de alojamento marca o 
arranque do ano letivo no Superior 

1310 Governo estima que haja 
18 455 camas para estudan-
tes, mais 2490 do que no ano 
letivo passado. No entanto, 
este valor inclui 4500 camas 
- resultantes de acordos com 
hotéis, alojamento local e 
pousadas da juventude - cuja 

contabilização gera dúvidas. 
O Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior diz 
que se trata de uma estimati-
va. Os números têm também 
em conta a redução de camas 
nas residências imposta pelas 
regras sanitárias. e 

Governo estima aumento de 2490 camas 
mas também conta protocolos com hotéis 

ENSINO SUPERIOR 

Projetos para 2473 
camas ficam na gaveta 
DADOS O  Governo admite que projetos para alojamento no Superior foram considerados inviáveis 
NOVO O  Ministério diz que houve intervenção em 1323 camas, mais meio milhar do que há uma semana 

BERNARDO ESTEVES 

O
Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Su-
perior (MCTES) revelou 

novos dados sobre o Plano Na-
cional de Alojamento para o 
Ensino Superior, nos quais ad - 
mite que foram considerados 
inviáveis projetos para a criação 
de 2473 camas. 

O MCTES diz, em comunica-
do, que houve "diversas ra-
zões, incluindo a inviabilidade 
económica de recuperação dos 
edifícios para alojamento estu-
dantil a preços controlados". 
Tal como o CM noticiou, a taxa 
de juro muito elevada de 4% 
cobrada pela Fundiestamo, 
fundo imobiliário que gere 
imóveis do Estado, impediu 
que universidades e politéc-
nicos conseguissem concluir 
muitos dos projetos para re-
qualificação de edifícios e re-
forço do número de camas. 

CAMAS RESULTANTES 
DE OBRAS EM RESIDÊNCIAS 
TAMBÉM CONTABILIZADAS 

Ainda assim, de acordo com o 
MCTES, das 2490 camas previs-
tas como reforço para este ano, 
no âmbito do plano de aloja-
mento, 1323 estão concluídas e 
prontas a funcionar neste ano 
letivo. Há uma semana o Go-
verno tinha dado um número 
muito inferior: havia apenas 
780 camas prontas. Segundo a 
tutela, o aumento de 543 camas 
em apenas sete dias tem que ver 
com atualizações que entretan-
to foram feitas pelas instituições 
de Ensino Superior. 

Até 31de dezembro, o Gover-
no garante que ficarão concluí-
das mais 250 camas, pelo que o 
total acumulado sobe para1573 
camas intervencionadas em 

2020. A contagem do Governo 
levanta contudo várias dúvi-
das, porque estará a contabili-
zar camas que já integravam a 
oferta das instituições de Ensi-
no Superior. 

A tutela garante que está ape-
nas a incluir nas contas camas 
resultantes de obras de melho-
ramento dás residências uni-
versitárias, sublinhando que o 
plano de alojamento prevê des-
de o início, em 2017,-a contagem 
dessas camas. 

Parlamento trava 
subida de propinas 
nos mestrados 
13 O Parlamento aprovou on-
tem um projeto de lei do PAN 
que limita o aumento de pro-
pinas em mestrados, douto-
ramentos e cursos técnicos 
superiores profissionais. 
"Deixa de ser possível au-
mentar propinas para quem 
frequenta o ciclo de estudos. 
Corrige a injustiça de mudar 
regras a meio do jogo", disse 
ao CM Bebiana Cunha, depu-
tada do PAN. Votaram a favor 
PS, BE, PAN, II, e a deputada 
não inscrita Cristina Rodri-
gues. O PSD votou contra e os 
restantes abstiveram-se. o 
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Há io milhões para 
projetos turísticos 
O Turismo de Portugal e a Portugal 
Ventures têm io milhões de euros 
para investir em projetos tecnoló-
gicos e não tecnológicos. A tercei-
ra edição do programa Call Tou-
rism recebe inscrições até 8 de ja-
neiro de 2021. Serão valorizadas 
ideias que promovam o desenvol-
vimento sustentável. 
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Região está a apostar 
na natureza, que tem 
conquistado cada vez 
mais jovens turistas. 
FOTO: MARIA JOÃO GALA/GI 
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TURISMO 

Neve ainda 
conquista mas Serra 
da Estrela quer 
duas épocas altas 

Depois de um verão com muitos portugueses, 
as perspetivas deste destino para os próximos 
meses são otimistas. 

—ANA LARANJEIRO 

ana.laranjei ro@d in hei rovivo. pt 

Principal cidade no perímetro da Serra da 
Estrela, apesar de ser pouco frequente que 
neve na Covilhã durante o inverno, avista-
-se bem dali a serra pintada de branco. Um 
dos principais motivos de visita de turistas 
àquela região. Mas essa realidade está a mu-
dar: há cada vez mais turistas a encantar-se 
com a paisagem montanhosa quando se co-
bre de verde e de flores. E a gastronomia é 
sempre um fator vencedor. 

O presidente do Turismo do Centro acre-
dita mesmo que, quer devido às tendências 
geradas pela pandemia - opção por locais 
mais isolados - quer pelas opções de viagem 
das novas gerações, mais viradas para a na-
tureza, este destino passará a ter duas épo-
cas altas. "A Serra da Estrela provou neste 
ano ter indicadores muito acima da média, 
em alguns casos com taxas de 100% de ocu-
pação", diz Pedro Machado. "O que quer di-

  

zer que este espaço pode, conforme venho 
a defender há alguns anos, ter duas épocas 
altas ininterruptas." 

Durante os meses de melhores condições 
climatéricas - entre maio e outubro - a re-
gião da Serra da Estrela reúne as condições 
para o pedestrianismo, para as caminhadas, 
para o turismo de natureza. A partir de outu-
bro, com a chegada do frio, a região é propí-
cia para o turismo de neve. 

"Vamos ter uma segunda época alta e é 
aqui que acho que a Serra da Estrela se vai 
reinventar. E nós vamos querer que ela se 
reinvente, respondendo a procura 365 dias 
por ano. Porque oferece condições únicas 
nos meses mais quentes - permite ter uma 
fruição extraordinária através das suas va-
lências - como depois, quando vem o frio e 
a neve, associados a desportos de inverno", 
junta Pedro Machado. 

Com o frio agora à porta, as expectativas 
para os próximos meses são "muito eleva-
das", admite o responsável. "Há um investi-
mento crescente na qualificação da oferta e 
isso é importante para permitir não só a cap-
tação de turistas como a sua permanência. E 
por outro lado, a região tem as suas condi-
ções naturais para poder oferecer duas épo-
cas altas", defende. 

Outono traz 
boas perspetivas 
Luís Veiga, do grupo Natura IMB Hotels, o 
maior grupo hoteleiro da região da Serra da 
Estrela, também se mostra otimista. "Den-
tro do universo das cinco unidades do grupo, 
três são temáticas (Puralã, Sport Hotel e 
H2otel) e nestas, pela sua oferta diferencia-
da, podemos observar uma maior procura. O 
caso do H2otel, que se diferencia por ser um 
`hotel destino', evidencia já uma maior ten-
dência de crescimento na procura, assinalá-
vel também por ser um complexo 100% 
wellness, onde a saúde e o bem-estar são fa-
tores facilmente percecionados pelos hóspe-
des", diz ao Dinheiro Vivo. 

Até dia 5, decorre na Guarda a Cimeira 
Luso-Espanhola, o Lés-a-Lés e a Volta a Por-
tugal, "eventos que se refletem também na 
procura pelas nossas unidades, o que indicia 
apenas, para já, um bom início de outubro", 
sublinha. 

Nestes hotéis, a ocupação nos meses de 
verão foi sobretudo de turistas residentes no 
país. Nos próximos meses, e com o objetivo 
de captar mais turistas, este grupo hoteleiro 
vai procurar "acrescentar valor ao destino, 
de forma a não termos de enveredar por pro-
moções e descontos. Neste período de pan-
demia, o preço médio subiu nas nossas uni-
dades temáticas". 

Apesar da fase difícil que atravessa o turis-
mo, Luís Veiga conta com 220 funcionários, 
uma apostado do grupo - "estão todos em 
regime de contrato sem termo, pois a nossa 
política de recursos humanos passa por pro-
mover a corresponsabilização a todos os ní-
veis". O responsável deixa ainda claro que 
"não temos qualquer perspetiva de promo-
ver despedimentos a curto prazo. Na verda-
de, consideramos manter o número de ati-
vos que existia em março, também porque 
se iniciará daqui a dois meses um período de 
procura sustentada no destino que se pro-
longa pelo inverno". 

NÚMEROS 

—Quilómetros de trilhos 
O Parque Natural da Serra da Es-
trela tem conquistado turistas que 
privilegiam caminhadas e natureza. 

—Dormidas em agosto 
O Centro está entre as três regiões 
que tiveram mais turistas residen-
tes (além de Algarve e Alentejo). 
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Turismo com melhor de-
sempenho a norte Em agos-
to, as dormidas em alojamento 
turístico na região norte tive-
ram uma quebra homóloga de 
41%, abaixo da média nacional 
(-47,2%). 
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CONTEXTO

Centro de congressos
Sem um espaço com grande 
capacidade, muitas das 
empresas sediadas nos parques 
tecnológicos de Oeiras têm de 
optar por Lisboa quando é 
necessário organizar grandes 
eventos. A construção de um 
novo centro de congressos terá 
um investimento de €20 milhões

Vila Galé
É o único hotel capaz de 
competir com as unidades 
disponíveis no Estoril e em 
Cascais. Com um investimento 
a rondar os €45 milhões, o 
hotel tem 430 unidades de 
alojamento, metade das quais 
quartos e as restantes 
apartamentos

Economia
O município de Oeiras é o 
segundo que mais contribui 
para o PIB: €24 milhões

Rendas
Com o segundo metro 
quadrado mais caro do país, 
logo a seguir a Lisboa, o 
concelho de Oeiras tem uma 
forte dinâmica imobiliária

NÚMEROS

946
mil foi o número de visitantes 
registado durante a época 
balnear no concelho de 
Oeiras. Em julho, a praia  
de Santo Amaro recebeu  
um total de 162 mil visitas

4
mil euros é o rendimento  
dos contribuintes de Oeiras, 
após retirados os impostos.  
O valor mediano em Portugal 
situa-se nos €9067

80
milhões de euros é quanto  
a autarquia vai investir na 
recuperação do património

Câmara de Oeiras vai  investir €100 milhões  
Recuperação do património histórico e vários hotéis novos fazem parte do novo plano estratégico de desenvolvime 

André Rito

O município de Oeiras vai 
apresentar até ao fim deste 
ano o novo plano estratégico 
de desenvolvimento turístico 
e hoteleiro. Num concelho 
que se destaca sobretudo pelo 
investimento nos negócios e 
parques tecnológicos, o novo 
caminho a ser traçado passa 
sobretudo pela aposta no tu-
rismo de negócios mas também 
de lazer. Para já a autarquia 
planeia inaugurar dez unidades 
hoteleiras até 2024, e está a 
apostar forte na recuperação 
do património histórico. No to-
tal, a Câmara Municipal prevê 
gastar €100 milhões.

“Há 35 anos havia apenas 
duas unidades hoteleiras no 
concelho, a pousada da juven-
tude e o Inatel. Parte destes dez 
novos projetos surge numa ló-
gica de turismo de negócios, 
mas há outros com perfil mais 
ligado ao turismo puro e duro, 
para atrairmos os fluxos de tu-
ristas verificados na AML”, ex-
plica ao Expresso o vice-presi-
dente da Câmara Municipal de 
Oeiras (CMO), Francisco Gon-
çalves, dando como exemplo 
o hotel do Parque dos Poetas/
Estádio Municipal ou o antigo 
Mónaco, que vai renascer como 
um hotel de charme.

Construídos ou recuperados 
na totalidade com investimen-
tos privados, as novas unidades 

vão surgir em diferentes zonas 
do concelho: dois em Oeiras 
(Parque dos Poetas e Estádio 
Municipal), um em Porto Sal-
vo (Moov, no Taguspark), três 
em Caxias (Murganhal, Mó-
naco, Alto da Boa Viagem e 
Paço Real de Caxias), um no 
Dafundo (Porto Cruz) e dois em 
Carnaxide (Quinta do Paizinho 
e Outorela) e o BB Hotel Lisbon 
Oeiras. “Estamos a aprofun-
dar a dimensão do turismo de 
negócios e também a chegar a 
outro subsector mais ligado ao 
património, mar e rio”, revela o 
vice-presidente, acrescentando 
que parte da estratégia do mu-
nicípio passa por recuperar o 
património histórico que esta-
va nas mãos da Administração 
Central. “Continuamos a dar 
profundidade ao Oeiras Valley, 
que tem uma dimensão repro-
dutiva do turismo”, salienta.

Recuperação do património

Apesar de estar situado entre 
dois concelhos que recebem 
uma fatia generosa do turis-
mo da Grande Lisboa (Lisboa 
e Cascais), a estratégia de 
apostar mais no turismo já se 
evidenciava no investimento 
da Câmara em dois novos pos-
tos de turismo: um no Palácio 
Marquês de Pombal e outro 
na marina de Oeiras. Ainda 
assim, refere Francisco Gon-
çalves, uma das componentes 
mais fortes da aposta no turis-

mo passa pela recuperação do 
património histórico localizado 
no concelho.

“Só recentemente este pa-
trimónio passou na sua totali-
dade para a gestão municipal. 

Estamos a recuperar a Casa da 
Pesca, o Forte de Oeiras, o Con-
vento da Cartuxa”, acrescentou  

O vice-presidente da autar-
quia acredita que o facto de 
uma parte do património his-

Nos próximos quatro anos, 
o executivo de Isaltino 
Morais prevê a construção 
de dez novos hotéis FOTO D.R.
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 no turismo
nto turístico e hoteleiro

tais próprios”, disse Francisco 
Gonçalves, adiantando que o 
plano estratégico para o turis-
mo está agora numa fase de 
discussão interna na Câmara.

Versão preliminar  
dentro de dias

“Ouvimos hoteleiros, a restau-
ração, os protagonistas. Nos 
próximos dias o presidente 
Isaltino vai ver a versão preli-
minar do projeto”, adiantou.

Entre as principais interven-
ções ao nível do património 
contam-se algumas das mais 
emblemáticas construções 
antigas do concelho, como o 
Palácio Marquês de Pombal, 
Jardins, Casa do Bicho da Seda, 
Adega e Casa da Pesca, Igreja 
da Cartuxa e a linha de fortes 
marítimos ao longo do conce-
lho. Os projetos estão pratica-
mente todos em andamento, 
assim como alguns dos hotéis 
a inaugurar nos próximos anos. 
É o caso do B&B Hotel Lisbon 
Oeiras, que arrancou em mea-
dos de setembro.

Com um investimento global 
de €7 milhões, a conclusão do 
hotel está prevista para o verão 
do próximo ano. A unidade de 
três estrelas conta com quatro 
pisos, com 93 quartos. O con-
celho de Oeiras dispõe hoje de 
oito hotéis: um de 5 estrelas; 
três de 4 estrelas e quatro de 
3 estrelas.

economia@expresso.impresa.pt

tórico estar abandonado e a 
precisar de obras de restauro 
tem sido uma das razões para 
que o município não tenha tido 
grande relevância no que diz 
respeito ao turismo, durante os 

anos em que a oferta hoteleira 
em Lisboa aumentou exponen-
cialmente.

 A decisão de avançar com 
a recuperação de alguns dos 
edifícios mais antigos e em-
blemáticos da zona traduz-se 
numa forte aposta do municí-
pio: perto de €80 milhões para 
a reabilitar o património anti-
go, além de um investimento 
de €20 milhões na construção 
de um centro de congressos, 
o que mostra que o turismo 
de negócios vai manter-se 
para dar condições aos muitos 
estrangeiros que todas as se-
manas chegam ao Tagus Park 
e Lagoas Park, dois dos mais 
produtivos parques de negó-
cios e tecnologia portugueses.

“Este investimento tem um 
valor reprodutivo alto. Quando 
falamos em investir no patri-
mónio, que é a nossa vida, a 
nossa história e passado — e 
não pode ser abandonado —, 
fazemo-lo para dar a conhecer 
não apenas aos portugueses  
mas também aos estrangei-
ros”, afirma.

Embora este património seja 
propriedade do Estado, será 
totalmente recuperado com 
os cofres do município e sem 
recurso a crédito bancário. 
“Interessa-nos recuperar o pa-
trimónio e dar-lhe dignidade. 
Quando deixamos o patrimó-
nio cair estamos a deixar de 
criar riqueza, a desperdiçar. 
Vamos recuperá-lo com capi-
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OPINIÃO PESSOAS

Os  
extremos 
alimentam-se 
RICARDO REIS E5

Fiscalidade  
e justiça 
social
MANUELA  
FERREIRA LEITE E35

A nojeira como política é um clássico
FRANCISCO LOUÇÃ E5

CUBA SOB  
PRESSÃO
Rumores sobre o fim 
da convertibilidade 
do peso em dólares 
levam milhares 
de cubanos a uma 
corrida para trocar 
dinheiro E34

Oeiras 
investe €100  
milhões no 
turismo E22

> Carlos  
Vicente  
é o novo  
diretor-geral  
da Vitacress 
Portugal E31

> Dicas A recuperação 
começa com os líderes. 
Está preparado? E31

FUNDO DE 
RECUPERAÇÃO
Empresas de 
Setúbal pretendem 
ficar com 10% dos 
fundos destinados a 
Portugal. E querem 
desligar-se de Lisboa E6

Emprego 
híbrido:  
a nova  
forma de 
trabalhar E28

EMPRESAS PORTUGUESAS  
LUCRAM MILHÕES NA  

RECOLHA DE LIXO ESPACIAL E11

Nuno Ribeiro da Silva  
Presidente da Endesa Portugal

“CONSULTAR 
AS EMPRESAS É 

LEGÍTIMO. CRIME 
É NEGOCIAR 
HEROÍNA”

E18

António Portela  
Presidente executivo da Bial

“DENTRO DE DOIS 
A TRÊS ANOS, 

OS EUA SERÃO O 
NOSSO PRINCIPAL 

MERCADO”
E10

Energia 
solar atrai 
€2,5 mil 
milhões

REN ultima acordos 
para 14 grandes centrais 
fotovoltaicas, das quais 
seis da Q Cells e quatro 
da Lightsource BP

Acordos implicam que os 
promotores suportem €300 
milhões em reforços da rede 
elétrica, além do que inves-
tirão nas centrais solares, 
apurou o Expresso. Em 
causa estão 3,5 gigawatts 
de nova capacidade. E19

Montepio: 
banco vale 
87% da 
associação 

Banco Montepio  
está em ajustamento, 
trazendo preocupação 
para uma associação  
já de si com problemas

Reestruturação do Banco 
Montepio prevê saída de tra-
balhadores e fecho de agên-
cias. Gestão quer limpar ba-
lanço do banco, cujos rácios 
são dos mais frágeis do sec-
tor. Mas o grupo mutualista 
tem mais problemas. E8

Casais homossexuais 
discriminados  
no arrendamento
> Estudo revela que senhorios penalizam casais do mesmo sexo   
> Probabilidade de homossexuais terem resposta positiva é 23%  
a 26% inferior  > Discriminação aumenta nas zonas caras e centrais E21

ASSINE O
EXPRESSO DIGITAL

POR APENAS 6€/MÊS

OLH  
EXPRESSO DIGITAL!

Comemorações

No Santander pode ganhar um smart.
Sempre que usar os seus cartões ou domiciliar  novos débitos diretos, 
habilita-se a ganhar  um dos três smart EQ fortwo 100% elétricos.
Campanha válida de 1 de outubro de 2020 a 31 de janeiro de 2021.
Concurso Publicitário n.º 81/2020 autorizado pela SGMAI. Prémios não convertíveis em dinheiro.
Consulte o regulamento e informe-se em santander.pt.
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11%
foi a taxa média de ocupação 
de unidades de alojamento 
local em Lisboa no acumulado 
de três meses, entre junho e 
agosto, a tradicional época 
alta. O Porto ficou nos 16%. Os 
dados foram apurados pela 
base de dados Confidencial 
Imobiliário.
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Apresentação dos Projetos Internacionalizar + Algarve 2.0| Turismo e
Internacionalizar + Algarve 2.0 | Agroalimentar, Mar, TIC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/10/2020

Meio: PlanetAlgarve Online Autores: Jorge Matos Dias

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fe54eb1a

 
O NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve, a Associação Turismo do Algarve e a Região
de Turismo do Algarve realizaram no passado dia 30 de setembro de 2020, pelas 09h30, nas
instalações do NERA, em Loulé, a Sessão de Apresentação dos Projetos Internacionalizar + Algarve
2.0 | Turismo e Internacionalizar + Algarve 2.0 | Agroalimentar, Mar e TIC.
 
A abertura desta sessão contou com a presença do Presidente da Direção do NERA, Vítor Neto, e do
Presidente do Turismo do Algarve e da Direção da Associação Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
No Painel dedicado aos "Novos Desafios do setor do Turismo" João Ministro, da Proactivetur e António
José Correia, da Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar, partilharam com os mais de 50
participantes os seus pontos de vista, em particular as oportunidades que a crise atual pode
representar.
 
Por outro lado, no painel dedicado aos "Novos Desafios da Internacionalização dos setores
Agroalimentar, Mar e TIC", no qual participaram o Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve,
Pedro Monteiro, o Presidente da AlgarOrange - Associação de Operadores de Citrinos, José Oliveira, a
Presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve, Sara Silva e a Vice-Presidente da Associação Algarve
Evolution, Vanessa Nascimento, foi unânime a necessidade de se continuar a apostar no trabalho em
rede e na melhoria da comunicação daquilo que se produz no Algarve.
 
No final desta Sessão, o Presidente da CCDR Algarve, Francisco Serra, encerrou os trabalhos
defendendo que "o desafio continua para que consigamos ter uma região diferente e ultrapassar esta
crise o mais rápido possível, sempre com o sentido de segurança, mas também sem medo".
 
Jorge Matos Dias
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Projetos Internacionalizar+Algarve 2.0 foram apresentados no NERA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=548ea837

 
A necessidade de melhorar a comunicação daquilo que se produz no Algarve foi um dos pontos em
discussão
 
Os projetos Internacionalizar + Algarve 2.O|Turismo e Internacionalizar + Algarve 2.0|Agroalimentar,
Mar e TIC foram apresentados na passada quarta-feira, nas instalações do NERA, em Loulé.
 
Estes projetos, promovidos em conjunto pelo NERA - Associação Empresarial do Algarve, pela
Associação Turismo do Algarve e Região de Turismo do Algarve, foram aprovados pelo CRESC Algarve
2020|Portugal 2020 e pretendem  ajudar a internacionalizar as pequenas e médias empresas da
região que operam nas áreas do turismo, agroalimentar, mar e TIC .
 
A abertura da sessão de apresentação contou com a presença de Vítor Neto, presidente da direção do
NERA e de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
No painel dedicado aos "Novos Desafios do setor do Turismo" João Ministro, da Proactivetur e António
José Correia, da Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar, partilharam com os mais de 50
participantes os seus pontos de vista, em particular as oportunidades que a crise atual pode
representar.
 
Já no painel dedicado aos "Novos Desafios da Internacionalização dos setores Agroalimentar, Mar e
TIC", no qual participaram Pedro Monteiro, diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro
Monteiro, José Oliveira, presidente da AlgarOrange - Associação de Operadores de Citrinos, Sara Silva,
presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve, e Vanessa Nascimento, vice-presidente da Associação
Algarve Evolution, foi unânime a necessidade de se continuar a apostar no trabalho em rede e na
melhoria da comunicação daquilo que se
produz no Algarve.
 
No final desta sessão, Francisco Serra, presidente da CCDR Algarve, encerrou os trabalhos defendendo
que  o desafio continua para que consigamos ter uma região diferente e ultrapassar esta crise o mais
rápido possível, sempre com o sentido de segurança, mas
também sem medo .
 
Sul Informação
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Descontos 
no turismo 
têm de ser 
pelo menos 
de 30% 

Comparticipação 
pública dependerá 
desse patamar mínimo 

INCENTIVOS  Os descontos 
que os operadores turísticos 
aplicarem entre 5 de outu-
bro e 15 de dezembro têm 
de ser superiores a 30% para 
que o Turismo de Portugal 
comparticipe metade, es-
clareceu, ontem, a secretá-
ria de Estado do Turismo. 
"Queremos que os des-

contos sejam sempre supe-
riores a 3 O% . Portanto, é 
uma das condições para que 
o consumidor tenha uma 
perceção que está a ser um 
privilégio concedido por via 
deste programa, e o Turismo 
de Portugal comparticipará 
50% do desconto atribuído 
pelo operador económico", 
esclareceu Rita Marques em 
entrevista à agência Lusa. 

Para clarificar, a governan-
te usou o exemplo de uma 
empresa de animação turís-
tica que aplica um desconto 
na ordem dos 30% num ser-
viço que custa 100 euros, re-
cebendo, por via desta me-
dida, 70 euros do consumi-
dor e 15 euros do Turismo de 
Portugal. 

PERSPETIVAS NEGRAS 

Depois de em 2019 o país ter 
arrecadado 18 mil milhões 
em receitas turísticas, a cri-
se no setor decorrente da 
pandemia é agora evidente. 
"No cômputo geral, estima-
mos fechar o ano com uma 
queda de receita turística na 
ordem dos 50% a 60%", 
adiantou. 

O Governo vai lançar 
"muito em breve" o progra-
ma de incentivo ao investi-
mento turístico Revive Fa-
róis, numa parceria com o 
Ministério da Defesa, anun-
ciou ainda Rita Marques. 
"Anunciámos agora a ferro-
via [Revive Ferrovia] e, 
muito em breve, vamos 
anunciar outros programas 
idênticos, em particular em 
parceria com o Ministério 
da Defesa, nos faróis, o Re-
vive Faróis", avançou. • Página 32
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Algarve registou um aumento de dormidas de 9% 

11 o se 

Portugueses 
puxam pelo 
turismo 
Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@sol.pt 

O turismo registou 1,9 milhões de hóspedes e 
5,1 milhões de dormidas em agosto, que corres-
pondem a quedas homólogas superiores a 40%. 
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O setor do alojamento turístico 
começou a dar alguns sinais de 
recuperação em agosto, depois 
de vários meses de queda. Mas, 
apesar de ter registado 1,9 mi-
lhões de hóspedes e 5,1 milhões 
de dormidas, nesse mês, estes 
valores correspondem a quedas 
de 43,2% e 47,2%, respetivamen-
te, em relação a igual período 
do ano passado. Isto num mês 
em que 21 % dos estabelecimen-
tos de alojamento turístico ain-
da estavam encerrados, revelou 
Q INE. 

O turismo interno voltou a ser 
o responsável pela recuperação 
do setor. Do total de hóspedes, 1,3  

milhões eram residentes em Por-
tugal, tendo sido responsáveis por 
3,4 milhões de dormidas, o que re-
presenta uma quebra homóloga 
de 2,4%, ainda assim, longe da di-
minuição de 30,8% registada em 
julho. Já os hóspedes não residen-
tes foram responsáveis por 1,7 mi-
lhões de dormidas, menos 72% do 
que no ano passado - ainda assim, 
uma melhoria face a julho, quan-
do a queda homóloga foi de 84,5%. 

O Alentejo foi o que apresentou 
a menor diminuição no número de 
dormidas, face ao mês homólogo. 
Destaque para os crescimentos das 
dormidas no Algarve (+9%), Alen-
tejo (+4%) e Centro (+1,1%). 
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Projetos Internacionalizar + Algarve 2.0 foram apresentados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/10/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=17dc6599

 
Os projetos Internacionalizar + Algarve 2.0 | Turismo e Internacionalizar + Algarve 2.0 |
Agroalimentar, Mar e TIC foram apresentados na passada quarta-feira, na sede do NERA - Associação
Empresarial da Região do Algarve, em Loulé.
 
A abertura desta sessão contou com a presença do presidente do NERA, Vítor Neto, e do presidente do
Turismo do Algarve e da Associação Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
No painel dedicado aos  Novos Desafios do setor do Turismo , João Ministro, da Proactivetur, e António
José Correia, da Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar, partilharam com os mais de 50
participantes os seus pontos de vista, em particular as oportunidades que a crise atual pode
representar.
 
Por outro lado, no painel dedicado aos  Novos Desafios da Internacionalização dos setores
Agroalimentar, Mar e TIC , no qual participaram o diretor regional de Agricultura e Pescas do Algarve,
Pedro Monteiro, o presidente da AlgarOrange - Associação de Operadores de Citrinos, José Oliveira, a
presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve, Sara Silva, e a vice-presidente da Associação Algarve
Evolution, Vanessa Nascimento, foi "unânime" a necessidade de se continuar a apostar no trabalho em
rede e na melhoria da comunicação daquilo que se produz no Algarve.
 
No final da sessão, o presidente da CCDR/Algarve, Francisco Serra, encerrou os trabalhos defendendo
que "o desafio continua para que consigamos ter uma região diferente e ultrapassar esta crise o mais
rápido possível, sempre com o sentido de segurança, mas também sem medo".
 
.diariOnline RS
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Projetos Internacionalizar + Algarve 2.0 foram apresentados no NERA
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O NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve, a Associação Turismo do Algarve e a Região
de Turismo do Algarve realizaram, no dia 30 de setembro, nas instalações do NERA, em Loulé, a
Sessão de Apresentação dos Projetos Internacionalizar + Algarve 2.0 | Turismo e Internacionalizar +
Algarve 2.0 | Agroalimentar, Mar e TIC. A abertura contou com a presença do Presidente da Direção
do NERA, Vítor Neto, e do Presidente do Turismo do Algarve e da Direção da Associação Turismo do
Algarve, João Fernandes. No painel dedicado aos  Novos Desafios do setor do Turismo , João Ministro,
da Proactivetur e António José Correia, da Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar,
partilharam com os mais de 50 participantes os seus pontos de vista, em particular as oportunidades
que a crise atual pode representar. No painel dedicado aos  Novos Desafios da Internacionalização dos
setores Agroalimentar, Mar e TIC , no qual participaram o Diretor Regional de Agricultura e Pescas do
Algarve, Pedro Valadas Monteiro, o Presidente da AlgarOrange - Associação de Operadores de Citrinos,
José Oliveira, a Presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve, Sara Silva e a Vice-Presidente da
Associação Algarve Evolution, Vanessa Nascimento, foi unânime a necessidade de se continuar a
apostar no trabalho em rede e na melhoria da comunicação daquilo que se produz no Algarve. No final
da sessão, o Presidente da CCDR Algarve, Francisco Serra, defendeu que .
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Filmes promocionais do Algarve ganham prémios em Sesimbra - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/10/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Gonçalo Dourado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=55a94f4c

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
Três filmes promocionais do Turismo do Algarve foram premiados na 9.ª edição do Finisterra -
Arrábida Film ARt & Tourism Festival, ficando colocados nos três primeiros lugares do pódio da
competição, anunciou a Região de Turismo do Algarve (RTA).
 
"O Algarve fica-te bem" conquistou o segundo lugar na categoria de "Best Adverstising Tourism Film",
enquanto "Eurovelo 1" ficou classificado em primeiro lugar na categoria de desporto.
 
O terceiro melhor prémio na categoria de hospitalidade foi entregue ao filme "O teu sorriso é um dos
segredos do Algarve".
 
"Numa altura tão delicada como a que vivemos, estes prémios têm um simbolismo especial. São um
reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a desenvolver pela promoção do Algarve em múltiplas
frentes, desde o cycling & walking, passando também pelas demais atividades de turismo de natureza,
pelo produto-estrela que é o sol e mar, até à comunicação de proximidade com aqueles que mais
contribuem para o sucesso da região - os algarvios. Eles dão-nos mais alento para os desafios futuros
e fazem-nos querer continuar a dar mais e melhor por esta região", refere o presidente da Região de
Turismo do Algarve, João Fernandes, em comunicado.
 
Este evento premeia os melhores filmes de promoção turística nacionais e internacionais e decorreram
a 1 de outubro.
 
Gonçalo Dourado
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Vice-presidente da Região de Turismo do Algarve, Fátima Catarina
 
Três filmes promocionais do Turismo do Algarve foram distinguidos, na quinta-feira, em Sesimbra, na
9.ª edição do Finisterra - Arrábida Film Art & Tourism Festival, conseguindo ficar nos três primeiros
lugares do  pódio  desta competição que premeia os melhores filmes de promoção turística nacionais e
internacionais.
 
O filme  O Algarve fica-te bem , lançado em junho deste ano para motivar os turistas a gozarem as
férias de verão no Algarve, conquistou o segundo lugar na categoria de  Best Advertising Tourism Film
, uma das principais deste festival.
 
Segundo a RTA, desenvolvido pela New Light Pictures para a Região de Turismo do Algarve (RTA) e
Associação de Turismo do Algarve (ATA), o filme é realizado por João Pedro Viegas e alcança ainda a
proeza de ter sido um dos mais populares do Youtube em Portugal no mês de agosto, segundo os mais
recentes dados do Youtube Ads Leaderboard.
 
Já o filme  Eurovelo 1  sobre a rota ciclável transnacional EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica ficou
em primeiro lugar na categoria de desporto. Criado pela DNA Films, o vídeo divulga a rota EuroVelo 1,
que combina ao longo de mais de 9100 quilómetros os fiordes da Noruega, a costa selvagem da
Irlanda e as praias de Portugal, cruzando o Algarve num percurso de mais de 200 quilómetros.
 
Em competição estava ainda o filme  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve , que acabou por
arrecadar o prémio de terceiro melhor na categoria de hospitalidade. Concebido em 2019 pela New
Light Pictures para a RTA, e mais uma vez com realização de João Pedro Viegas, este vídeo foi
pensado como forma de agradecer aos residentes do Algarve que ao longo dos anos contribuem para
que a região seja o destino de milhões de portugueses e estrangeiros.
 
Segundo a organização do festival Finisterra, este ano foram submetidos a concurso 101 filmes de 49
países, que concorreram em diversas categorias, do documentário ao timelaps.
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Filmes do Algarve premiados no Finisterra Festival
 
A 9.ª edição do Finisterra - Arrábida Film Art & Tourism Festival, distinguiu três filmes promocionais do
Turismo do Algarve, posicionados nos três primeiros lugares desta competição que premia os
melhores filmes de promoção turística nacionais e internacionais.
 
O filme "O Algarve fica-te bem", lançado em junho deste ano para motivar os turistas a gozarem as
férias de verão no Algarve, tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior
sucesso internacional da atualidade, os @explorerssaurus, conquistou o segundo lugar na categoria de
"Best Advertising Tourism Film", uma das principais deste festival. Desenvolvido pela New Light
Pictures para a Região de Turismo do Algarve (RTA) e Associação de Turismo do Algarve (ATA), o
filme é realizado por João Pedro Viegas e alcança ainda a proeza de ter sido um dos mais populares do
Youtube em Portugal no mês de agosto, segundo os mais recentes dados do Youtube Ads
Leaderboard.
 
Já o filme "Eurovelo 1" sobre a rota ciclável transnacional EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica ficou
em primeiro lugar na categoria de desporto. Criado pela DNA Films, o vídeo divulga a rota EuroVelo 1,
que combina ao longo de mais de 9100 quilómetros os majestosos fiordes da Noruega, a costa
selvagem da Irlanda e as praias de Portugal, cruzando o Algarve num percurso de mais de 200
quilómetros.
 
Em competição estava ainda o filme "O teu sorriso é um dos segredos do Algarve", que acabou por
arrecadar o prémio de terceiro melhor na categoria de hospitalidade. Concebido em 2019 pela New
Light Pictures para a RTA, e mais uma vez com realização de João Pedro Viegas, este vídeo foi
pensado como forma de agradecer aos residentes do Algarve que ao longo dos anos contribuem para
que a região seja o destino de milhões de portugueses e estrangeiros.
 
"Numa altura tão delicada como a que vivemos, estes prémios têm um simbolismo especial. São um
reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a desenvolver pela promoção do Algarve em múltiplas
frentes, desde o cycling & walking, passando também pelas demais atividades de turismo de natureza,
pelo produto-estrela que é o sol e mar, até à comunicação de proximidade com aqueles que mais
contribuem para o sucesso da região - os algarvios. Eles dão-nos mais alento para os desafios futuros
e fazem-nos querer continuar a dar mais e melhor por esta região", afirma o presidente do Turismo do
Algarve, João Fernandes.
 
Este ano foram submetidos a concurso 101 filmes de 49 países, que concorreram em diversas
c a t e g o r i a s ,  d o  d o c u m e n t á r i o  a o  t i m e l a p s .  M a i s  i n f o r m a ç õ e s  e m
h t t p : / / w w w . f i n i s t e r r a f i l m f e s t i v a l . p t / i n d e x . p h p .
 
tweet
 
[Additional Text]:
Filmes do Algarve premiados no Finisterra Festival
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FILMES PROMOCIONAIS DO ALGARVE PREMIADOS EM SESIMBRA
 
Três filmes promocionais do Turismo do Algarve acabaram de ser distinguidos na 9.ª edição do
Finisterra - Arrábida Film Art & Tourism Festival, conseguindo ficar nos três primeiros lugares do
pódio  desta competição que premeia os melhores filmes de promoção turística nacionais e
internacionais.
 
Os prémios foram atribuídos ontem (01 de outubro), em Sesimbra.
 
O filme  O Algarve fica-te bem , lançado em junho deste ano para motivar os turistas a gozarem as
férias de verão no Algarve, tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior
sucesso internacional da atualidade - os @explorerssaurus_ - e conquistou o segundo lugar na
categoria de  Best Advertising Tourism Film , uma das principais deste festival.
 
Desenvolvido pela New Light Pictures para a Região de Turismo do Algarve (RTA) e Associação de
Turismo do Algarve (ATA), o filme é realizado por João Pedro Viegas e alcança ainda a proeza de ter
sido um dos mais populares do Youtube em Portugal no mês de agosto, segundo os mais recentes
dados do Youtube Ads Leaderboard.
 
Já o filme  Eurovelo 1  sobre a rota ciclável transnacional EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica ficou
em primeiro lugar na categoria de desporto.
 
Criado pela DNA Films, o vídeo divulga a rota EuroVelo 1, que combina ao longo de mais de 9100
quilómetros os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias de Portugal,
cruzando o Algarve num percurso de mais de 200 quilómetros.
 
Em competição estava ainda o filme  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve , que acabou por
arrecadar o prémio de terceiro melhor na categoria de hospitalidade.
 
Concebido em 2019 pela New Light Pictures para a RTA, e mais uma vez com realização de João Pedro
Viegas, este vídeo foi pensado como forma de agradecer aos residentes do Algarve que ao longo dos
anos contribuem para que a região seja o destino de milhões de portugueses e estrangeiros.
 
Numa altura tão delicada como a que vivemos, estes prémios têm um simbolismo especial.
 
São um reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a desenvolver pela promoção do Algarve em
múltiplas frentes, desde o cycling & walking, passando também pelas demais atividades de turismo de
natureza, pelo produto-estrela que é o sol e mar, até à comunicação de proximidade com aqueles que
mais contribuem para o sucesso da região - os algarvios.
 
Eles dão-nos mais alento para os desafios futuros e fazem-nos querer continuar a dar mais e melhor
por esta região , afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
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Segundo a organização do festival Finisterra, este ano foram submetidos a concurso 101 filmes de 49
países, que concorreram em diversas categorias, do documentário ao timelaps.
 
Por: LPM
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Três filmes promocionais do Turismo do Algarve acabaram de ser distinguidos na 9.ª edição do
Finisterra - Arrábida Film Art & Tourism Festival, conseguindo ficar nos três primeiros lugares do
pódio  desta competição que premeia os melhores filmes de promoção turística nacionais e
internacionais. Os prémios foram atribuídos ontem (01 de outubro), em Sesimbra.
 
O filme  O Algarve fica-te bem , lançado em junho deste ano para motivar os turistas a gozarem as
férias de verão no Algarve, tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior
sucesso internacional da atualidade - os @explorerssaurus_ - e conquistou o segundo lugar na
categoria de  Best Advertising Tourism Film , uma das principais deste festival. Desenvolvido pela New
Light Pictures para a Região de Turismo do Algarve (RTA) e Associação de Turismo do Algarve (ATA),
o filme é realizado por João Pedro Viegas e alcança ainda a proeza de ter sido um dos mais populares
do Youtube em Portugal no mês de agosto, segundo os mais recentes dados do Youtube Ads
Leaderboard.
 
Já o filme  Eurovelo 1  sobre a rota ciclável transnacional EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica ficou
em primeiro lugar na categoria de desporto. Criado pela DNA Films, o vídeo divulga a rota EuroVelo 1,
que combina ao longo de mais de 9100 quilómetros os majestosos fiordes da Noruega, a costa
selvagem da Irlanda e as praias de Portugal, cruzando o Algarve num percurso de mais de 200
quilómetros.
 
Em competição estava ainda o filme  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve , que acabou por
arrecadar o prémio de terceiro melhor na categoria de hospitalidade. Concebido em 2019 pela New
Light Pictures para a RTA, e mais uma vez com realização de João Pedro Viegas, este vídeo foi
pensado como forma de agradecer aos residentes do Algarve que ao longo dos anos contribuem para
que a região seja o destino de milhões de portugueses e estrangeiros.
 
Numa altura tão delicada como a que vivemos, estes prémios têm um simbolismo especial. São um
reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a desenvolver pela promoção do Algarve em múltiplas
frentes, desde o cycling & walking, passando também pelas demais atividades de turismo de natureza,
pelo produto-estrela que é o sol e mar, até à comunicação de proximidade com aqueles que mais
contribuem para o sucesso da região - os algarvios. Eles dão-nos mais alento para os desafios futuros
e fazem-nos querer continuar a dar mais e melhor por esta região , afirma o presidente do Turismo do
Algarve, João Fernandes.
 
Segundo a organização do festival Finisterra, este ano foram submetidos a concurso 101 filmes de 49
países, que concorreram em diversas categorias, do documentário ao timelaps. Mais informações em
http://www.finisterrafilmfestival.pt/index.php.
 
LPM
 
[Additional Text]:
FilmesAlgarve1
FilmesAlgarve2
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Três filmes promocionais do Turismo do Algarve foram distinguidos, no dia 1 de outubro, na 9.ª edição
do Finisterra - Arrábida Film Art & Tourism Festival, conseguindo ficar nos três primeiros lugares do
pódio  desta competição que premeia os melhores filmes de promoção turística nacionais e
internacionais.
 
O filme  O Algarve fica-te bem , lançado em junho deste ano para motivar os turistas a gozarem as
férias de verão no Algarve, tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior
sucesso internacional da atualidade - os @explorerssaurus_ - e conquistou o segundo lugar na
categoria de  Best Advertising Tourism Film , uma das principais deste festival. Desenvolvido pela New
Light Pictures para a Região de Turismo do Algarve (RTA) e Associação de Turismo do Algarve (ATA),
o filme é realizado por João Pedro Viegas e alcança ainda a proeza de ter sido um dos mais populares
do Youtube em Portugal no mês de agosto, segundo os mais recentes dados do Youtube Ads
Leaderboard.
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Filmes promocionais do Algarve premiados em Sesimbra
 
Sociedade
 
Três filmes promocionais do Turismo do Algarve acabaram de ser distinguidos na 9.ª edição do
Finisterra - Arrábida Film Art & Tourism Festival, conseguindo ficar nos três primeiros lugares do
pódio  desta competição que premeia os melhores filmes de promoção turística nacionais e
internacionais. Os prémios foram atribuídos ontem (01 de outubro), em Sesimbra.
 
O filme  O Algarve fica-te bem  (https://www.youtube.com/watch?v=cUW2RT06-ys), lançado em
junho deste ano para motivar os turistas a gozarem as férias de verão no Algarve, tem como
protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso internacional da atualidade -
os @explorerssaurus_ - e conquistou o segundo lugar na categoria de  Best Advertising Tourism Film ,
uma das principais deste festival. Desenvolvido pela New Light Pictures para a Região de Turismo do
Algarve (RTA) e Associação de Turismo do Algarve (ATA), o filme é realizado por João Pedro Viegas e
alcança ainda a proeza de ter sido um dos mais populares do Youtube em Portugal no mês de agosto,
segundo os mais recentes dados do Youtube Ads Leaderboard.
 
Já o filme  Eurovelo 1  (https://www.youtube.com/watch?v=ERD1ydIoJG8) sobre a rota ciclável
transnacional EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica ficou em primeiro lugar na categoria de desporto.
Criado pela DNA Films, o vídeo divulga a rota EuroVelo 1, que combina ao longo de mais de 9100
quilómetros os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias de Portugal,
cruzando o Algarve num percurso de mais de 200 quilómetros.
 
Em competição estava ainda o fi lme  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve
(https://www.youtube.com/watch?v=qwP3CYgVA1U), que acabou por arrecadar o prémio de terceiro
melhor na categoria de hospitalidade. Concebido em 2019 pela New Light Pictures para a RTA, e mais
uma vez com realização de João Pedro Viegas, este vídeo foi pensado como forma de agradecer aos
residentes do Algarve que ao longo dos anos contribuem para que a região seja o destino de milhões
de portugueses e estrangeiros.
 
Numa altura tão delicada como a que vivemos, estes prémios têm um simbolismo especial. São um
reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a desenvolver pela promoção do Algarve em múltiplas
frentes, desde o cycling & walking, passando também pelas demais atividades de turismo de natureza,
pelo produto-estrela que é o sol e mar, até à comunicação de proximidade com aqueles que mais
contribuem para o sucesso da região - os algarvios. Eles dão-nos mais alento para os desafios futuros
e fazem-nos querer continuar a dar mais e melhor por esta região , afirma o presidente do Turismo do
Algarve, João Fernandes.
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Segundo a organização do festival Finisterra, este ano foram submetidos a concurso 101 filmes de 49
países, que concorreram em diversas categorias, do documentário ao timelaps. Mais informações em
http://www.finisterrafilmfestival.pt/index.php.
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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Finisterra - Arrábida Film & Art Tourism Festival
 
Três filmes promocionais do Turismo do Algarve acabaram de ser distinguidos na 9.ª edição do
Finisterra - Arrábida Film Art & Tourism Festival, conseguindo ficar nos três primeiros lugares do
pódio  desta competição que premeia os melhores filmes de promoção turística nacionais e
internacionais. Os prémios foram atribuídos ontem (01 de Outubro), em Sesimbra.
 
O filme  O Algarve fica-te bem , lançado em junho deste ano para motivar os turistas a gozarem as
férias de verão no Algarve, tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior
sucesso internacional da atualidade - os @explorerssaurus_ - e conquistou o segundo lugar na
categoria de  Best Advertising Tourism Film , uma das principais deste festival. Desenvolvido pela New
Light Pictures para a Região de Turismo do Algarve (RTA) e Associação de Turismo do Algarve (ATA),
o filme é realizado por João Pedro Viegas e alcança ainda a proeza de ter sido um dos mais populares
do Youtube em Portugal no mês de agosto, segundo os mais recentes dados do Youtube Ads
Leaderboard.
 
Já o filme  Eurovelo 1  sobre a rota ciclável transnacional EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica ficou
em primeiro lugar na categoria de desporto. Criado pela DNA Films, o vídeo divulga a rota EuroVelo 1,
que combina ao longo de mais de 9100 quilómetros os majestosos fiordes da Noruega, a costa
selvagem da Irlanda e as praias de Portugal, cruzando o Algarve num percurso de mais de 200
quilómetros.
 
Em competição estava ainda o filme  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve , que acabou por
arrecadar o prémio de terceiro melhor na categoria de hospitalidade. Concebido em 2019 pela New
Light Pictures para a RTA, e mais uma vez com realização de João Pedro Viegas, este vídeo foi
pensado como forma de agradecer aos residentes do Algarve que ao longo dos anos contribuem para
que a região seja o destino de milhões de portugueses e estrangeiros.
 
Numa altura tão delicada como a que vivemos, estes prémios têm um simbolismo especial. São um
reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a desenvolver pela promoção do Algarve em múltiplas
frentes, desde o cycling & walking, passando também pelas demais atividades de turismo de natureza,
pelo produto-estrela que é o sol e mar, até à comunicação de proximidade com aqueles que mais
contribuem para o sucesso da região - os algarvios. Eles dão-nos mais alento para os desafios futuros
e fazem-nos querer continuar a dar mais e melhor por esta região , afirma o presidente do Turismo do
Algarve, João Fernandes.
 
Segundo a organização do festival Finisterra, este ano foram submetidos a concurso 101 filmes de 49
países, que concorreram em diversas categorias, do documentário ao timelaps. Mais informações em
http://www.finisterrafilmfestival.pt/index.php.
 
[Additional Text]:
Filmes promocionais do Algarve premiados em Sesimbra
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Fátima Catarina, Vice-presidente da RTA, recebe um dos prémios no Finisterra Tourism Festival
 
Filmes promocionais do Algarve premiados no Finisterra
 
Posted by: Redação
 
in Regiões Turísticas
 
Outubro 2, 2020
 
0
 
A 9.ª edição do Finisterra - Arrábida Film Art & Tourism Festival, distinguiu três filmes promocionais do
Turismo do Algarve, posicionados nos três primeiros lugares desta competição que premia os
melhores filmes de promoção turística nacionais e internacionais.
 
O filme "O Algarve fica-te bem", lançado em junho deste ano para motivar os turistas a gozarem as
férias de verão no Algarve, tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior
sucesso internacional da atualidade, os @explorerssaurus, conquistou o segundo lugar na categoria de
"Best Advertising Tourism Film", uma das principais deste festival. Desenvolvido pela New Light
Pictures para a Região de Turismo do Algarve (RTA) e Associação de Turismo do Algarve (ATA), o
filme é realizado por João Pedro Viegas e alcança ainda a proeza de ter sido um dos mais populares do
Youtube em Portugal no mês de agosto, segundo os mais recentes dados do Youtube Ads
Leaderboard.
 
Já o filme "Eurovelo 1" sobre a rota ciclável transnacional EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica ficou
em primeiro lugar na categoria de desporto. Criado pela DNA Films, o vídeo divulga a rota EuroVelo 1,
que combina ao longo de mais de 9100 quilómetros os majestosos fiordes da Noruega, a costa
selvagem da Irlanda e as praias de Portugal, cruzando o Algarve num percurso de mais de 200
quilómetros.
 
Em competição estava ainda o filme "O teu sorriso é um dos segredos do Algarve", que acabou por
arrecadar o prémio de terceiro melhor na categoria de hospitalidade. Concebido em 2019 pela New
Light Pictures para a RTA, e mais uma vez com realização de João Pedro Viegas, este vídeo foi
pensado como forma de agradecer aos residentes do Algarve que ao longo dos anos contribuem para
que a região seja o destino de milhões de portugueses e estrangeiros.
 
"Numa altura tão delicada como a que vivemos, estes prémios têm um simbolismo especial. São um
reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a desenvolver pela promoção do Algarve em múltiplas
frentes, desde o cycling & walking, passando também pelas demais atividades de turismo de natureza,
pelo produto-estrela que é o sol e mar, até à comunicação de proximidade com aqueles que mais
contribuem para o sucesso da região - os algarvios. Eles dão-nos mais alento para os desafios futuros
e fazem-nos querer continuar a dar mais e melhor por esta região", afirma o presidente do Turismo do
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Algarve, João Fernandes.
 
Este ano foram submetidos a concurso 101 filmes de 49 países, que concorreram em diversas
c a t e g o r i a s ,  d o  d o c u m e n t á r i o  a o  t i m e l a p s .  M a i s  i n f o r m a ç õ e s  e m
h t t p : / / w w w . f i n i s t e r r a f i l m f e s t i v a l . p t / i n d e x . p h p .
 
Partilhe:
 
tweet
 
Redação
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Sesimbra - 9.ª edição do Finisterra   Arrábida Film Art & Tourism Festival
 
FILMES PROMOCIONAIS DO ALGARVE PREMIADOS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/10/2020

Meio: Rostos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5955719c

 
Três filmes promocionais do Turismo do Algarve acabaram de ser distinguidos na 9.ª edição do
Finisterra   Arrábida Film Art & Tourism Festival, conseguindo ficar nos três primeiros lugares do  pódio
 desta competição que premeia os melhores filmes de promoção turística nacionais e internacionais.
Os prémios foram atribuídos ontem (01 de outubro), em Sesimbra.
 
O filme  O Algarve fica-te bem , lançado em junho deste ano para motivar os turistas a gozarem as
férias de verão no Algarve, tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior
sucesso internacional da atualidade   os @explorerssaurus_   e conquistou o segundo lugar na
categoria de  Best Advertising Tourism Film , uma das principais deste festival. Desenvolvido pela New
Light Pictures para a Região de Turismo do Algarve (RTA) e Associação de Turismo do Algarve (ATA),
o filme é realizado por João Pedro Viegas e alcança ainda a proeza de ter sido um dos mais populares
do Youtube em Portugal no mês de agosto, segundo os mais recentes dados do Youtube Ads
Leaderboard.
 
Já o filme  Eurovelo 1  sobre a rota ciclável transnacional EuroVelo 1   Rota da Costa Atlântica ficou em
primeiro lugar na categoria de desporto. Criado pela DNA Films, o vídeo divulga a rota EuroVelo 1, que
combina ao longo de mais de 9100 quilómetros os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem
da Irlanda e as praias de Portugal, cruzando o Algarve num percurso de mais de 200 quilómetros.
 
Em competição estava ainda o filme  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve , que acabou por
arrecadar o prémio de terceiro melhor na categoria de hospitalidade. Concebido em 2019 pela New
Light Pictures para a RTA, e mais uma vez com realização de João Pedro Viegas, este vídeo foi
pensado como forma de agradecer aos residentes do Algarve que ao longo dos anos contribuem para
que a região seja o destino de milhões de portugueses e estrangeiros.
 
Numa altura tão delicada como a que vivemos, estes prémios têm um simbolismo especial. São um
reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a desenvolver pela promoção do Algarve em múltiplas
frentes, desde o cycling & walking, passando também pelas demais atividades de turismo de natureza,
pelo produto-estrela que é o sol e mar, até à comunicação de proximidade com aqueles que mais
contribuem para o sucesso da região   os algarvios. Eles dão-nos mais alento para os desafios futuros
e fazem-nos querer continuar a dar mais e melhor por esta região , afirma o presidente do Turismo do
Algarve, João Fernandes.
 
Segundo a organização do festival Finisterra, este ano foram submetidos a concurso 101 filmes de 49
países, que concorreram em diversas categorias, do documentário ao timelaps.
 
02.10.2020 - 13:14
 
[Additional Text]:
Sesimbra - 9.ª edição do Finisterra   Arrábida Film Art & Tourism Festival
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Filmes promocionais do Algarve premiados em Sesimbra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/10/2020

Meio: Rádio Horizonte Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=11295f92

 
Três filmes promocionais do Turismo do Algarve acabaram de ser distinguidos na 9.ª edição do
Finisterra - Arrábida Film Art & Tourism Festival, conseguindo ficar nos três primeiros lugares do
pódio  desta competição que premeia os melhores filmes de promoção turística nacionais e
internacionais. Os prémios foram atribuídos ontem (01 de outubro), em Sesimbra.
 
O filme  O Algarve fica-te bem  (https://www.youtube.com/watch?v=cUW2RT06-ys), lançado em
junho deste ano para motivar os turistas a gozarem as férias de verão no Algarve, tem como
protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso internacional da atualidade -
os @explorerssaurus_ - e conquistou o segundo lugar na categoria de  Best Advertising Tourism Film ,
uma das principais deste festival. Desenvolvido pela New Light Pictures para a Região de Turismo do
Algarve (RTA) e Associação de Turismo do Algarve (ATA), o filme é realizado por João Pedro Viegas e
alcança ainda a proeza de ter sido um dos mais populares do Youtube em Portugal no mês de agosto,
segundo os mais recentes dados do Youtube Ads Leaderboard.
 
Já o filme  Eurovelo 1  (https://www.youtube.com/watch?v=ERD1ydIoJG8) sobre a rota ciclável
transnacional EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica ficou em primeiro lugar na categoria de desporto.
Criado pela DNA Films, o vídeo divulga a rota EuroVelo 1, que combina ao longo de mais de 9100
quilómetros os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias de Portugal,
cruzando o Algarve num percurso de mais de 200 quilómetros.
 
Em competição estava ainda o fi lme  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve
(https://www.youtube.com/watch?v=qwP3CYgVA1U), que acabou por arrecadar o prémio de terceiro
melhor na categoria de hospitalidade. Concebido em 2019 pela New Light Pictures para a RTA, e mais
uma vez com realização de João Pedro Viegas, este vídeo foi pensado como forma de agradecer aos
residentes do Algarve que ao longo dos anos contribuem para que a região seja o destino de milhões
de portugueses e estrangeiros.
 
Numa altura tão delicada como a que vivemos, estes prémios têm um simbolismo especial. São um
reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a desenvolver pela promoção do Algarve em múltiplas
frentes, desde o cycling & walking, passando também pelas demais atividades de turismo de natureza,
pelo produto-estrela que é o sol e mar, até à comunicação de proximidade com aqueles que mais
contribuem para o sucesso da região - os algarvios. Eles dão-nos mais alento para os desafios futuros
e fazem-nos querer continuar a dar mais e melhor por esta região , afirma o presidente do Turismo do
Algarve, João Fernandes.
 
Segundo a organização do festival Finisterra, este ano foram submetidos a concurso 101 filmes de 49
países, que concorreram em diversas categorias, do documentário ao timelaps. Mais informações em
http://www.finisterrafilmfestival.pt/index.php.
 
Ademar Dias
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Filmes que promovem o Algarve premiados em Sesimbra [com vídeos]
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/10/2020

Meio: Setubalense Online (O) Autores: Rui Salvador

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a252efbc

 
Três filmes de promoção do Turismo do Algarve foram distinguidos na 9.ª edição do Finisterra -
Arrábida Filme Art & Tourism Festival, concurso que tem como propósito premiar os melhores filmes
de promoção de turismo, sejam, eles nacionais ou internacionais. Os prémios foram entregues em
Sesimbra.
 
Realizado por João Pedro Viegas, e desenvolvido pela New Light Pictures para a Região de Turismo do
Algarve e Associação de Turismo do Algarve, o filme "O Algarve fica-te bem", de Junho deste ano,
ficou em segundo lugar na categoria "Best Advertising Tourism Film".
 
No primeiro lugar da categoria de desporto ficou o filme "Eurovelo 1", que incide na rota ciclável
transnacional EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica. Este filme divulga a rota que compreende mais de
9100 quilómetros.
 
"O teu sorriso é um dos segredos do Algarve" fechou o pódio da categoria de hospitalidade e é
também realizado por João Pedro Viegas.
 
Numa altura tão delicada como a que vivemos, estes prémios têm um simbolismo especial. São um
reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a desenvolver pela promoção do Algarve em múltiplas
frentes, desde o cycling & walking, passando também pelas demais atividades de turismo de natureza,
pelo produto-estrela que é o sol e mar, até à comunicação de proximidade com aqueles que mais
contribuem para o sucesso da região - os algarvios. Eles dão-nos mais alento para os desafios futuros
e fazem-nos querer continuar a dar mais e melhor por esta região , frisa o presidente do Turismo do
Algarve, João Fernandes.
 
Segundo a organização do Finisterra, este ano foram submetidos a concurso 101 filmes de 49 países,
que concorreram em diversas categorias, do documentárioao timelapse. Mais informações em
http://www.finisterrafilmfestival.pt/index.php.
 
[Additional Text]:
RTA_PR_2020_29_Finisterra_3
 
Rui Salvador
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Filmes do Turismo do Algarve arrecadam 3 prémios no festival Finisterra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/10/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8615596b

 
"Eurovelo 1", "O Algarve fica-te bem" e "O teu sorriso é um dos segredos do Algarve" foram os filmes
premiados
 
Três filmes promocionais do Turismo do Algarve foram distinguidos no Finisterra - Arrábida
FilmArt&Tourism Festival, cuja entrega de prémios decorreu ontem, quinta-feira, em Sesimbra.
 
Os filmes algarvios conseguiram um 1º, um 2º e um 3º lugar, em diferentes categorias desta
competição que premeia os melhores filmes de promoção turística nacionais e internacionais.
 
O 1º prémio foi conquistado pelo filme "Eurovelo 1", sobre a rota ciclável transnacional EuroVelo 1 -
Rota da Costa Atlântica, na categoria de desporto.
 
Criado pela DNA Films, o vídeo divulga a rota EuroVelo 1, que combina ao longo de mais de 9100
quilómetros os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias de Portugal,
cruzando o Algarve num percurso de mais de 200 quilómetros , segundo a Região de Turismo do
Algarve.
 
O filme "O Algarve fica-te bem", lançado em Junho para motivar os turistas a gozarem as férias de
verão no Algarve, ficou na segunda posição na categoria  Best Advertising Tourism Film ,  uma das
principais deste festival .
 
Desenvolvido pela New Light Pictures para a Região de Turismo do Algarve (RTA) e Associação de
Turismo do Algarve (ATA), o filme é realizado por João Pedro Viegas e  tem como protagonistas um
dos casais de influencers de viagens de maior sucesso internacional da atualidade - os
@explorerssaurus .
 
"O Algarve fica-te bem" foi  um dos vídeos mais populares do Youtube em Portugal no mês de Agosto .
 
O outro filme premiado foi "O teu sorriso é um dos segredos do Algarve", que ficou em 3º lugar na
categoria de hospitalidade.
 
Concebido em 2019 pela New Light Pictures para a RTA, e mais uma vez com realização de João Pedro
Viegas, este vídeo foi pensado como forma de agradecer aos residentes do Algarve que ao longo dos
anos contribuem para que a região seja o destino de milhões de portugueses e estrangeiros , segundo
o Turismo do Algarve.
 
Numa altura tão delicada como a que vivemos, estes prémios têm um simbolismo especial. São um
reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a desenvolver pela promoção do Algarve em múltiplas
frentes, desde o cycling&walking, passando também pelas demais atividades de turismo de natureza,
pelo produto-estrela que é o sol e mar, até à comunicação de proximidade com aqueles que mais
contribuem para o sucesso da região - os algarvios. Eles dão-nos mais alento para os desafios futuros
e fazem-nos querer continuar a dar mais e melhor por esta região ,considerou João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve.
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Em 2020, o festival Finisterra teve a concurso 101 filmes de 49 países, que concorreram em diversas
categorias, do documentário ao timelaps.
 
Fotos: Turismo do Algarve
 
Vice-presidente da Região de Turismo do Algarve, Fátima Catarina, recebe prémio no festival
Finisterra de 2020
 
Sul Informação
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TURISMO 

• Eurovelo 1' promove ciclovia 

Três filmes 
promocionais 
ganham prémios 
0  Três filmes promocionais 
do Turismo do Algarve foram 
distinguidos no Finisterra -
Arrábida FilmArt&Tourism 
Festival. 
O filme Turovelo 1' con-

quistou o 19  préMio na cate - 
goria de Desporto. 'O Algar-
ve fica -te bem' ficou em 29 
lugar na categoria Best Ad-
ver tising Tourism Film. 'O 
teu sorriso é um dos segredos 
do Algarve' ficou em 3" na 
categoria de Hospitalidade. e 
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06-10-2020 06:55

1 1 1

Fim de semana prolongada leva famílias ao Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2ec29e82-b75c-4ac5-822f-

99040c066618&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O fim de semana prolongado levou muitos portugueses até ao Algarve. O feriado de 5 de Outubro foi
um pretexto para descansarem família e aproveitar o bom tempo.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-10-06 07:54
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-05 00:51
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-10-06 06:55
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-10-06 07:54
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-10-06 09:51
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"Façam turismo cá dentro": O apelo de Marcelo Rebelo de Sousa aos portugueses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/10/2020

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e4a97008

 
Presidente da República tem estado a percorrer o país "para perceber como é que o nosso turismo
pode rearrancar" após a pandemia.
 
O Presidente da República insistiu esta sgeunda-feira, em Vila Real, no apelo para que os portugueses
façam turismo "cá dentro" no Natal, Páscoa ou próximo verão para ajudarem o turismo a "rearrancar".
 
Marcelo Rebelo de Sousa jantou esta noite, em Vila Real, com cerca de 10 empresários ligados ao
ramo da hotelaria e referiu que tem estado a percorrer o país "para perceber como é que o nosso
turismo pode rearrancar" após a crise provocada pela pandemia de covid-19.
 
"Houve um período de recuperação que foi ali o mês de agosto e um bocadinho do início de setembro,
mas é evidente que as taxas voltaram a cair e apesar dos portugueses terem, com o turismo interno,
dado tudo o que podiam dar, um contributo notável, o que é facto é que não chega", afirmou.
 
O Presidente da República aproveitou para apelar outra vez aos portugueses para que "façam turismo
cá dentro".
 
"No Natal e no fim do ano, na Páscoa e na programação das férias, os que puderem tê-las no verão
que vem, porque isto vai continuar até lá, não vai haver recuperação do turismo a nível internacional
até lá", salientou.
 
E continuou: "para além disso temos que ver qual é a situação exata e como é que se pode apoiar, na
base de medidas, algumas o Governo já anunciou, mas ainda não foram definitivamente aprovadas
como seja, garantir o emprego, isto um regime que substitua o 'lay-off' simplificado, onde o que o
substitui não chegou".
 
"Segundo, aguentar as empresas, porque é preciso aguentá-las e aguentar o emprego senão quando
for preciso rearrancar as empresas já não estão lá e os trabalhadores já não têm nada a ver com
aquele tipo de atividade profissional".
 
De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), desde o início da pandemia, Portugal já registou
2.018 mortes e 79.885 casos de infeção, estando esta segunda-feira ativos 27.413 casos, mais 474
casos do que no domingo.
 
...
 
Lusa
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Paulo Duarte 

Sergio Marly confia que a procura turística vai recuperar daqui a dois anos. 

ENOTURISMO 

Hotel da Kopke nas caves 
de Gaia adiado para 2022 
0 prazo de construção já derrapou um ano e meio, mas a Sogevinus, detida 
pelo espanhol Abanca, mantém o investimento de 30 milhões de euros. As 
vendas de vinho estão a subir 6% na exportação e a cair 30% em Portugal. 

ANTÓNIO LARGUESA 

alarguesa©negocios.pt 

A
Sogevinus adiou para 
o segundo semestre 
de 2022 a abertura 
do hotel vínico de 

luxo com 150 quartos que está 
em construção no centro histó-
rico de Vila Nova de Gaia, num 
investimento que ascende a 30 
milhões de euros e que, aquando 
do apresentação do projeto, pre-
via inaugurar em abril do próxi-
mo ano. 

Sergio Marly, presidente exe-
cutivo deste grupo de vinhos do 
Porto e do Douro, sustenta que 
este "ligeiro atraso", que já corres-
ponde a uma derrapagem de um 
ano e meio, é "habitual em obras 
desta envergadura", justificando-
-o também com "as próprias cir-

  

cunstâncias inerentes à pandemia 
[que] obrigaram a medidas exce-
cionais na própria obra". 

Situada na Rua Serpa Pinto, 
paredes-meias com os armazéns 
onde envelhecem os vinhos do 
Porto, a futura unidade de cinco 
estrelas vai manter a fachada e 
reabilitar as antigas instalações 
da Burmester, que estão devolu-
tas há vários anos. No entanto, 
optou por não batizar o hotel 
com esta insígnia ou com a Cá-
lem, que é a campeã de vendas 

A dona da Cálem, 
Kopke, Barros 
e Burmester 
vai construir 
um hotel de luxo 
com 150 quartos. 

no mercado nacional impulsio-
nada sobretudo pela submarca 
Velhotes. O projeto vai nascer 
sob a chancela da Kopke, a mais 
antiga do portefólio e valiosa nas 
exportações do grupo para cer-
ca de 60 países. 

"Mantemos o investimento 
previsto, apesar do impacto que 
a pandemia teve sobre o turismo 
este ano e que se deverá estender 
a grande parte de 2021. Estamos 
confiantes na recuperação em 
2022", destaca ao Negócios o 
gestor catalão que o grupo deti-
do pelo Abanca foi contratar em 
2018 à estrutura ibérica da Ba-
valia, a maior cervejeira familiar 
da Holanda. A decisão de encer-
rar todas as atrações turísticas a 
14 de março teve um "impacto 
claro" nas receitas do enoturis-
mo, com uma queda até agosto 
de cerca de 65%, face ao mesmo 
período do ano anterior. E mes-
mo com a reabertura parcial dos 
espaços iniciada em junho, 

64 
Mantemos 
o investimento 
previsto, apesar 
do impacto que 
a pandemia teve 
sobre o turismo 
este ano e que 
se deverá estender 
a grande parte 
de 2021. 
SERGIO MARLY 

CE0 cia Sogevinus 

99 
acrescenta, "espera-se que o im-
pacto nessa área se estenda a 
todo o ano de 2020". 

Além do projeto do hotel, na 
lista de valências turísticas que 
em 2019 receberam 450 mil vi-
sitantes e pesaram 20% na fatu-
ração global estão atualmente as 
caves da Cálem, da Burmester e 
a Casa Kopke, em Gaia; e as três 
lojas na Rua das Flores (Porto), 
no Cais de Gaia e em Santa Ma-
rinha - esta última abriu em se-
tembro após reconverter um ar-
mazém comprado originalmen-
te pela família Cálem para guar-
dar aço. Na região do Douro tem 
um centro de visitas na Quinta 
de São Luiz, aberto ao público de 
março a outubro. 

Baixa consumo nacional 
Desde 2014 nas mãos do grupo 
Banesco do multimilionário Juan 
Carlos Escotes; que comprou o in-
tervencionado Nova Galicia (deu 
origem ao Abanca), a Sogevinus é 

65% 
ENOTURISMO 
As receitas das 
operações turísticas 
estão com uma queda 
homóloga de 65% 
devido à pandemia. 

4 
QUINTAS 
Em junho, juntou a 
Boavista (comprada à 
Lima Smith) às quintas 
de São Luiz, do Arnozelo 
e do Bairro, no Douro. 

a herança da aventura vitiviníco-
la iniciada em1998 pela "caja" ga-
lega ao entrar na Cálem (tomou 
controlo total em 2003). Segui-
ram-se as compras da Burmester, 
ao grupo Amorim, e da Quinta de 
Arnozelos, em 2005. No ano se-
guinte investiu 50 milhões na 
compra da Barros,Almeida &Cia, 
que incluía a Kopke. 

Com uma produção média 
anual próxima de nove milhões de 
garrafas (90% de Porto e o resto 
DOC Douro), as vendas de vinhos 
também estão a sofrer o impacto 
da covid-19. A exportação, que no 
ano anterior valeu cerca de meta-
de do valor comercializado, até 
aumentou 6% nos primeiros oito 
meses deste ano, mas o mercado 
nacional quebrou 30% em temos 
homólogos. Sergio Marly conta 
que a queda foi mais acentuada 
nos chamados vinhos tranquilos 
devido ao "peso muito importan-
te" do canal horeca (hotelaria e 
restauração) nesta categoria. • 
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CONVERSA CAPITAL 
EUGÉNIO FERNANDES 

Auxílio 
do Estado 

à TAP "vem 
distorcer a 

concorrência" 
Presidente da EuroAtlantic 

admite que empresa precise 
de aumentar capital. 

VERSA CAPITAL 4 a 7 
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Terça-feira, 6 de outubro de 2020 Diário Ano XVI N.o 4343 C 230 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Ceiso Filipe 

negocios.pt 

 

Vistos gold acabam 
ainda este ano em 

Lisboa e Porto 
Imobiliário tem resistido à crise 

e medida do Orçamento do Estado 

:1 de 2020 vai mesmo avançar. 
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Tecnologia 

Vupido 
continua 
sem vendas 
a valer 29 
mil milhões 
EMPRESAS 17 

Novo Banco 

Bloco quer 
Governo à luta 
com Lone Star. 
É para perder? 
ECONOMIA 10 e 11 

Radar África 

Vicente e Isabel 
dos Santos 
poderão 
ser aliados? 

Portugal cobra 
4.300 taxas 
às empresas 
Estudo da CIP diz que há entidades que não conhecem 
todas as taxas por que são responsáveis. Só a Agência 
Portuguesa do Ambiente tem 600 para cobrar. 

HOMEPAGE 2 

Hotel da Kopke nas caves 
de Gaia adiado para 2022 
EMPRESAS 18 

Fintech Younited quer 
ajudar banca a dar crédito 

ucn EMPRESAS 16 e17 
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DHM adia aberturas de novos hotéis para o 1º semestre de 2021
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Meio: Publituris Hotelaria Online Autores: Rute Simão

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=70f1a50f

 
O Évora Farm Hotel & Spa e o The Patio Suite Hotel tinham a inauguração prevista para este ano mas,
devido à pandemia,foram adiadas para o próximo ano
 
A Discovery Hotel Management (DHM) adiou as inaugurações dos novos hotéis que tinha planeadas
para este ano, devido à atual conjuntura pautada pela pandemia. A marca hoteleira criada pelo Fundo
Discovery da Explorer Investments tinha definido a inauguração do Évora Farm Hotel & Spa, em
Évora, e do The Patio Suite Hotel, em Albufeira, para junho de 2020 e acabou por adiar as aberturas
para o primeiro semestre de 2021, revelou à Publituris Hotelaria fonte ligada ao grupo.
 
"Esta decisão é tomada em consonância com as medidas e restrições impostas pelas autoridades, as
quais acatamos e compreendemos, mas também pelo sentido de responsabilidade, consciencialização
da sociedade e defesa da saúde pública. Em todo este processo, a principal preocupação e prioridade
da DHM foi e será a segurança e o bem-estar de todos com quem e para quem trabalhamos
diariamente, desde colaboradores, a clientes e parceiros", lê-se no comunicado assinado por Filipa
Batalha, diretora da unidade em Évora, publicado no site do hotel.
 
Fruto de um investimento de 5 milhões de euros, o Évora Farm Hotel & Spa, inserido numa
propriedade de 12 hectares, oferece 56 quartos e cinco villas, um restaurante À TERRA, um lobby
market e um lobby bar, duas piscinas exteriores e uma interior aquecida, spa com duas salas de
tratamento, ginásio e sala de reuniões. A pensar no segmento de família, há uma kids area e uma
quinta pedagógica com horta.
 
"O conceito da unidade é o respeito pelas características naturais da zona e pelas tradições locais,
para além de um destaque pelo que é orgânico e artesanal. Isso está bem patente no ambiente e
decoração dos espaços - os brancos e azuis profundos, típicos do Alentejo fundem-se com tecidos
naturais e madeiras em tons rústicos", explica o grupo.
 
O novo hotel oferece ainda uma lista de experiências que inclui passeios a cavalo, passeios de balão
de ar quente, piqueniques e observação de aves e estrelas.
 
A sul do país, em Albufeira, o The Patio Suite Hotel, antigo Alpinus Hotel, foi alvo de um investimento
no valor de 7 milhões de euros. Os apartamentos, cujas tipologias variam entre o T1 e o T2, foram
totalmente remodelados tendo agora "uma decoração mais moderna, toda ela em tons claros, neutros
e verdes, e em consonância com a região onde este hotel se insere. Com áreas generosas, varanda e
cozinhas equipadas, estes apartamentos são ideais para quem viaja em família", esclarece a unidade
na sua página online.
 
Leia também: DHM investe 20 MEUR em remodelações e ativos em 2020
 
O hotel tem o segmento de famílias como o alvo principal e oferece quartos familiares equipados com
cama e beliche e uma quinta pedagógica para os mais pequenos. Todos os quartos têm uma zona de
estar ao ar livre. Há ainda duas piscinas exteriores, um bar com esplanada, uma grande área de
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circulação outdoor e, ainda, um spa com piscina interior aquecida para os dias mais frios de Inverno.
O lobby tem uma espaçosa zona de boas vindas em open space que flui para a praça de alimentação,
onde é possível encontrar vários food corners, dois restaurantes e esplanadas. Um espaço com
capacidade para mais de 200 pessoas.
 
Remodelações
 
Do orçamento de 20 milhões de euros para 2020 da DHM fazem parte, não só as duas novas unidades
em Évora e no Algarve, mas também uma série de remodelações a ativos do portefólio, como o
Palácio da Lousã Boutique Hotel, o Monte Real Hotel, Termas & Spa, o Eden Resort e d Praia Verde
Boutique Hotel, bem como a abertura de uma nova vila no Vila Monte Farm House, a Villa Indigo.
 
Todos estes projetos foram concluídos e terminados com sucesso, e reaberturas aconteceram entre
junho e julho.
 
Rute Simão
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