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AIRBNB NUNCA DEU LUCRO 
Valores em milhões de dólares 

Desde a fundação, em 2008, a Airbnb nunca deu lucro. Os resultados me-
lhoraram em 2017 e 2018, mas voltaram a derrapar no ano passado. 

PANDEMIA INTERROMPE SUBIDA DE RECEITAS 
Valores em milhões de dólares 

As receitas da Airbnb subiram todos os anos e ultrapassaram 4,8 mil mi 
lhões de dólares em 2019. Este ano, a pandemia interrompeu a tendência • 
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Fonte: Airbnb 

BOLSA 

Airbnb entra em bolsa 
no meio de crise histórica 
A Airbnb procura arrecadar perto de 3 mil milhões de dólares com a entrada no Nasdaq, 
a principal bolsa tecnológica de Wall Street. A operação poderá avaliar a empresa 
em 42 mil milhões de dólares, acima dos níveis que eram registados antes da pandemia. 

RAFAELA BURD RELVAS 
rafaelareivas©negocios.pt 

A
braços com uma 
crise sem prece-
dentes no turismo 
e com o agrava-
mento dos prejuí-

zos, a Airbnb prepara-se para en-
trar em bolsa. O anúncio do preço 
da oferta pública inicial (IPO) é 
esperado esta quarta-feira e as 
ações deverão começar a negociar 
no Nasdaq na quinta. O objetivo é 
conseguir uma avaliação superior 
ao que era registado antes da cri-
se. Perante um futuro ainda dema-
siado incerto para o turismo, os 
analistas olham para este como 
tun investimento de longo prazo. 

A expectativa, segundo a 
Bloomberg e o Wall Street Jour-
nal, é que a Airbnb fixe um inter-
valo entre 56e 60 dólares (46 e 49 
euros) por ação, acimado interva-
lo de 44 a 50 dólares inicialmen-
te esperado.Assim, a empresa po-
derá ficar avaliada em 42 mil mi-
lhões de dólares (quase 35 mil mi-
lhões de euros). Ao todo, espera 
arrecadar perto de 3 mil milhões 
de dólares com a entrada em bol-
sa, além da colocação de títulos 
por parte de acionistas da Airbnb. 

A confirmarem-se estes nú-
meros, será uma das maiores en-
tradas em bolsa nos Estados Uni-
dos em 2020, mas a ambição não 
surpreende o mercado. Antes da 
pandemia, a Airbnb estava avalia-
da em 35 mil milhões de dólares -

 

oprimeiro valor que chegou a ser 
apontado como a avaliação pre-
tendida com a entrada em bolsa. 

"Com a interrupção do negó-
cio, o valor justo da empresa seria 
18 mil milhões de dólares, de acor-
do com a avaliação feita pelos ban-

  

cos de Wall Street. A empresa está 
a apostar que o mercado assuma 
que está num negócio em cresci-
mento", resume Pedro Amorim, 
analista da Infinox. 

Não será fácil apresentar ao 
mercado um "negócio em cresci-
mento" com os números de hoje. 
Desde a sua criação, a empresa re-
portou prejuízos todos os anos.As 
melhorias registadas em 2017 e 
2018, ano em que os resultados 
operacionais foram positivos pela 
primeira vez, acabaram por ser 
anuladas em 2019, quando os cus-
tos da operação dispararam e fo-
ram registados prejuízos de 674 
milhões de dólares, os mais acen-
tuados de que há registo. Este ano, 
ocenário só piora: entre janeiro e 
setembro, a Airbnb regista prejuí-
zos de 696,9 milhões de dólares. 

As perspetivas não são melho-
res. A Organização Mundial do 
Turismo prevê que as viagens in-
ternacionais caiam 70% em 2020 
e que a recuperação só ocorra no  

terceiro trimestre de 2021, en-
quanto os níveis de 2019 só deve-
rão ser alcançados em 2023. 

Aeste cenário junta-se uma lis-
ta extensa de riscos para quem in-
vestir. "A desaceleração do cresci-
mento da receita, a concorrência e 
os litígios" decorrentes de crimes 
ocorridos em alojamentos da 
Airbnb são alguns deles, lembra 
Paulo Rosa, economista sénior do 
Banco Canegosa, acrescentando os 
"regulamentos adicionais e pressão 
da indústria hoteleira tradicional". 

O impacto da pandemia sobre 
a atividade turística é outro dos 
maiores fatores de risco, ainda que 
"a vacinação da população e tes-
tes rápidos a um preço acessível" 
possam mitigar esse impacto. 

Investimento de longo prazo 
Qual é, então, o apelo daAirbnb?A 
análise deve ser feita tendo emcon-
ta a concorrência e indicadores 
para lá do resultado líquido."Apan-
demia pode continuar a afetar o ne-

  

gócio, mas a empresa sai significa-
tivamente melhor da crise do que, 
por exemplo, a indústria hoteleira. 
Agora, os turistas procuram aloja-
mentos privados", diz Guillermo 
Hernández, da Manfred Piontke. 

Ao mesmo tempo, a empresa 
apresenta indicadores atrativos: 
antes da pandemia, as receitas 
cresciam de forma expressiva, 
atingindo os 4,8 mil milhões de 
dólares em 2019.0 número de re-
servas também sobe consistente-
mente, totalizando 326,9 milhões 
no ano passado, quase o dobro do 
que era registado em 2017. 

Neste cenário, consideram os 
analistas, a aposta na Airbnb faz 
sentido para quem quer investir a 
longo prazo. Para quem decidir 
fazê-lo em Portugal, a dimensão 
reduzida do mercado poderá ser 
um entrave à participação no IPO, 
mas há alternativas. "Em merca-
do secundário, fica mais fácil as 
corretoras disponibilizarem a 
ação", refere Pedro Amorim. • 

é, 
A pandemia pode 
continuar a afetar 
o negócio, mas 
a Airbnb sai 
significativamente 
melhor da crise do que 
a indústria hoteleira. 
GUILLERMO HERNÁNDEZ 

Manfred Piontke 

A empresa está 
a apostar que 
o mercado assuma 
que está num negócio 
em crescimento. 
PEDRO AMORIM 
Infinox 
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• 

"Cs 

Charles Platiau/Reuters 

TOME NOTA 

Quais os riscos 
de se investir 
na Airbnb? 

No prospeto da IPO, a Airbnb dá 

conta de uma série de riscos a 

que o seu negócio está sujeito, 

desde o impacto da pandemia 

até à incerteza quanto à capaci-

dade de alcançar lucros. 

1 

IMPACTO DA PANDEMIA 
A Airbnb nota que "a pandemia 
e as ações para mitigar a mes-
ma impactaram negativamente 
e vão continuar a impactar" o 
negócio da empresa, incluindo 
os resultados financeiros. 

PERDAS ARRASTAM-SE 
"Registámos prejuízos a cada 
ano desde a fundação e pode-
mos não ser capazes de atingir 
a rentabilidade", admite a em-
presa. Ao mesmo tempo, o cres-
cimento das receitas está a 
abrandar e a expectativa é que 
esse abrandamento se mante-
nha no futuro. 

LEIS RESTRITIVAS 
Por todo o mundo, o negócio do 
alojamento local tem sido alvo 
de medidas restritivas, numa 
tentativa dos governos de pre-
servar a habitação a preços 
mais acessíveis. Esta "ampla va-
riedade" de leis e regulações 
pode "desencorajar anfitriões e 
hóspedes de utilizarem a plata-
forma" da Airbnb. 

DÍVIDA "SUBSTANCIAL" 
Para além dos prejuízos, a em-
presa conta um "nível substan-
cial de endividamento", que to-
talizava perto de 2 mil milhões 
de dólares no final de setembro 
deste ano. 

A Airbnb, liderada por Brian Chesky, vai anunciar hoje o intervalo de preços da IPO, que deverá ser uma das maiores do ano. 

NOVOS SERVIÇOS 
Ao contrário da hotelaria, cuja 
dimensão permite a oferta de 
serviços que vão para lá do alo-
jamento, a Airbnb tem tido difi-
culdades em oferecer serviços 
alternativos ao negócio princi-
pal. "Os nossos esforços para 
criar novas ofertas e iniciativas 
têm custos elevados e, se for-
mos incapazes de as criar, pode-
mos falhar as metas de cresci-
mento", admite a empresa. 

Página 2



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,26 x 8,16 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 90055098 09-12-2020

Viagem à reestruturação qu 
encolheu a TAP nos_1390 O 

• 

• 4, 1

 

TA P —AIR FRANCE 
A hilf_W4 LUTA! 

fii 

7 - 

F. 

O ano e ern 9/4 inje 
na companhia rar tam 

,•• ., 
PRIMEIRA LINHA 4 a 

f 

140 mm' klc eséudik 
foi recebi rri3rotesW-  

_,,,,~    
z 

Vir '. 

 

egOC IOS 

Quarta-fel'  " grrzeetg'rbAndi;é24,9íss%rallOa 
ano 

 
XVI N.o

 

negocios.pt 

 

Empresas podem recusar 
trabalho a não vacinados? 
Especialistas são unânimes: não pode haver discriminação, até porque a vacina contra a covid-19 
é facultativa I Confederação patronal do comércio defende que "empresas deviam ter essa liberdade". 

Turismo 

Airbnb entra 
em bolsa no 
meio de uma 
tempestade 
histórica 
Portal de alojamentos 
pode valer 42 mil milhões. 

MERCADOS 24  e  25 

AICEP ajuda grandes 
grupos a encontrar 
fornecedores nacionais 
EMPRESAS 19 

Fusão da Roff com mais três cria 
gigante tecnológico em Portugal 
EMPRESAS 18 

Radar África 

Os dois usos 
que João 
Lourenço 
deu a Manuel 
Vicente 
Presidente reafirma luta 
contra a corrupção. 

ECONOMIA 16 
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Proprietários preferem esperar por turistas a arrendar Economia 

Programas de 
arrendamento 
acessível com 
549 imóveis

A esperança do retomar do turismo, 

a instabilidade na legislação do mer-

cado de arrendamento, a resistência 

em abandonar a informalidade — 

pode haver vários motivos que aju-

dam a explicar o falhanço dos progra-

mas de arrendamento acessível com 

que Governo e autarquias têm procu-

rado cativar proprietários privados 

para o segmento do arrendamento, 

em troca de benefícios scais. O exe-

cutivo tem pudor em chamar-lhe 

falhanço, as autarquias não escondem 

a desilusão. Certo é que os resultados 

estão muito longe do esperado. Todos 

somados, há menos de 550 imóveis 

colocados neste mercado. 

O Programa de Arrendamento 

Acessível (PAA), lançado pelo Gover-

no, está em funcionamento desde 

Julho de 2019. De acordo com o Minis-

tério da Habitação, foram assinados 

252 contratos no âmbito da platafor-

ma que está a ser dinamizada pelo 

Instituto de Habitação e Reabilitação 

Urbana (IHRU) desde Julho e até ao 

início de Novembro. Os critérios para 

adesão ao programa passavam pela 

cobrança de uma renda cujo valor 

estivesse 20% abaixo da mediana de 

referência apurada pelo INE para a 

área do imóvel e por contratos de, no 

mínimo, cinco anos. A contrapartida 

dada pelo Governo seria não cobrar 

os 28% de imposto sobre o rendimen-

to auferido com as rendas. 

Seguiram-se os programas lança-

dos pelas principais autarquias do 

país, já no decorrer de 2020: pri-

meiro Lisboa, com o programa Ren-

da Segura, depois o Porto, com o 

programa Porto Sentido. Nos pro-

gramas municipais, aumentaram-se 

os atractivos a dar aos privados, 

nomeadamente a não-cobrança de 

IMI, e ainda o facto de passar a ser 

o município a arrendar aquelas 

casas (para depois as subarrendar 

aos munícipes), mas impondo tam-

bém um limite de renda, cujo cálcu-

lo se inspirava no desconto assumi-

do no programa do Governo. 

Esperança no retomar do turismo e  
instabilidade da legislação estão entre as 
razões para fracasso dos planos públicos

Mas a adesão também foi fraca. 

Lisboa anunciou o programa em Mar-

ço, assumindo o objectivo de chegar 

ao nal do ano com 1000 casas arren-

dadas neste segmento, e o presidente 

da câmara, Fernando Medina, chegou 

a admitir pagar três anos de rendas 

adiantados. Dois concursos públicos 

depois, a autarquia conseguiu arregi-

mentar 284 casas para o programa: 

177 no primeiro, 107 no segundo. 

No Porto, a autarquia avançou com 

a mesma ambição de captar mil fogos 

para este programa, mas  num prazo 

mais dilatado (até 2022) e assumiu 

que um quarto desse objectivo seria 

conseguido através de imóveis que 

estavam em alojamento local e a bra-

ços com as quebras de rendimento 

trazidas pela pandemia. Mas os resul-

tados foram muito curtos, com ape-

nas 13 imóveis, e Rui Moreira não se 

coibiu de admitir que o programa 

“correu mal”. 

Apesar de todos estes exemplos, a 

Câmara de Matosinhos decidiu tam-

bém avançar com um programa des-

te género. “Estamos a tentar todas as 

possibilidades”, disse ao PÚBLICO 

Tiago Maia, administrador da Mato-

sinhosHabit, que está a gerir o progra-

ma. O objectivo é captar 500 fogos até 

2025, mas nesta primeira fase, cuja 

consulta ao mercado para angariar 

imóveis termina na próxima sexta- 

-feira, o objectivo era angariar 30 

fogos. “Temos tido muitos contactos, 

mas acho que não vamos conseguir 

os 30. Numa fase seguinte, vamos 

procurar a ajuda dos mediadores 

imobiliários para divulgar o programa 

e trazer proprietários”, disse. 

Esperar para ver 
Mas o problema não tem sido a falta 

de promoção dos programas, diz Luís 

Lima, presidente da Associação Por-

tuguesa dos Pro ssionais e Empresas 

de Mediação Imobiliária de Portugal 

(APEMIP). A associação assinou pro-

tocolos com o Governo, com as câma-

ras de Lisboa e Porto, e também vai 

assinar com a de Matosinhos, com-

prometendo-se com a divulgação dos 

Luísa Pinto

DANIEL ROCHA

no arrendamento tradicional já era 

favorável a este último. Ou seja, era 

mais vantajoso, em termos de rendi-

mento, ter um imóvel no arrenda-

mento tradicional do que no aloja-

mento local. 

O arrendamento só é opção quan-

do todos os outros segmentos estão 

em crise, e nem quando a crise pan-

démica retirou dos sites de alojamen-

to local 2100 imóveis em Lisboa e 1100 

no Porto eles migraram para o arren-

damento. A instabilidade legislativa 

em torno do arrendamento, a con-

ança de que o anúncio das vacinas 

vai trazer um regresso de turistas e a 

informalidade ainda existente no 

mercado foram também algumas das 

razões apontadas.

Crise pandémica retirou dos 
sites de alojamento local  
2100 imóveis em Lisboa  
e outros 1100 no Porto

programas. Mas tem encontrado 

resistência nos proprietários. “Infe-

lizmente, alguns preferem continuar 

de portas fechadas, à espera que a 

situação melhore. Dou um exemplo: 

um proprietário de um T1 na zona de 

Campanhã conseguia tirar um rendi-

mento líquido de dois mil euros por 

mês. Não quer assinar um contrato 

por cinco anos a cobrar uma renda 

de 400 euros”, a rma. 

Mas esta realidade não é para 

todos. Num webinar realizado na pas-

sada sexta-feira, Ricardo Guimarães, 

director da Con dencial Imobiliário, 

recordou o estudo que demonstrou 

que fora dos centros históricos de 

Lisboa e Porto, uma análise ao rendi-

mento retirado no alojamento local e 

284 
casas foram captadas para o 
programa em Lisboa; 252 
contratos foram firmados via 
IHRU e 13 imóveis no Porto:  549 
imóveis é o saldo até agora 
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Os mais recentes números da Asso-
ciação dos Hotéis e Empreendimen-
tos Turísticos do Algarve, AHETA, 
dão nota de uma descida da ocupa-
ção média de -56% de janeiro a no-
vembro. Só no mês de novembro, a 
ocupação média por quarto foi de 
12,3%, menos 71,3% que em igual 
mês do ano passado.

O mercado britânico foi o que 
mais infl uenciou esta descida, com 
uma quebra homóloga de -86,9%,
seguido pelo alemão, com -84,6%, 
pelo irlandês, com -56,1%, e pelo
nacional, com -28,5%.

Já o volume de vendas regis-
tou uma descida de -72,5% face a
novembro de 2019.

Também esta semana o INE re-
velou que outubro acentuou as que-
bras do turismo a nível nacional, 
com descidas de -59,3% no número 
de hospedes e de -63% nas dormi-
das, face ao ano passado.

No entanto, na mesma semana, 
Madeira Lisboa e Algarve fi guraram 
entre os melhores destinos turís-
ticos do mundo nos World Travel 
Awards, vencendo os galardões em 
categorias distintas. Em comunica-
do, a secretária de Estado do Turis-
mo, Rita Marques, comentou que 
"mostramos ao mundo que somos 
um país seguro, pronto para a to-
dos receber, quando assim for possí-
vel. Muito obrigada a todos os portu-

gueses, que contribuíram para que 
Portugal continue a estar entre os 
melhores".

Plano específi co para 
recuperar a região
A AHETA fez esta semana um ape-
lo para que se faça uma "interven-
ção urgente e esclarecida ao mais 
alto nível da governação" para re-
cuperar o turismo no Algarve, con-
siderando que "constitui uma obri-
gação e um dever nacional salvar 
o que é viável e pode ser salvo, caso 
contrário estaremos a comprome-
ter o futuro do Algarve e do País, as-
sim como toda a atividade turísti-
ca, enquanto um dos setores mais 

AHETA pede plano específi co
para recuperar região do Algarve
Os números da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve continuam a mostrar
o impacto da pandemia no setor. De janeiro a novembro, a descida acumulada da ocupação
por cama nos hotéis do Algarve soma os -58,4%.

O volume de 
vendas registou 
uma descida
de -72,5% face
a novembro
de 2019

pujantes, estratégicos e prioritários 
da economia portuguesa".

A AHETA "apela ao Governo para 
que, no âmbito do Plano Específi co 
de Emergência para Recuperar o Al-
garve, aprove a atribuição urgente 
de apoios fi nanceiros ao setor em-
presarial da região, sob a forma de 
subvenções a fundo perdido, quer 
para a recapitalização de empresas 
viáveis, convertendo dívida em ca-
pital, quer através da injeção de fl u-
xos fi nanceiros para fortalecer a ro-
bustez do cash fl ow das empresas 
hoteleiras e turísticas regionais".

Defende que "importa garantir 
que, na fase de recuperação da eco-
nomia do turismo, as nossas em-
presas estejam preparadas para 
responder, rápida e efi cazmente, 
aos enormes desafi os de um futu-
ro complexo, difícil e, obviamente, 
muito competitivo", afi rma a asso-
ciação, que apela à preservação "a 
todo o custo" das competências e co-
nhecimento adquiridos e dos recur-
sos humanos.

"O impacto da crise pandémica 
na tesouraria das empresas ao lon-
go dos últimos meses acentuou não 
só a diminuição das receitas empre-
sariais, mas também os incumpri-
mentos respeitantes a compromis-
sos fi nanceiros e outros", uma reali-
dade que "coloca em causa, por um 
lado, a sobrevivência das empresas 
e, por outro, a sua capacidade para 
enfrentar com sucesso a recupera-
ção que se prevê rápida, mas mui-
to disputada e competitiva, sobre-
tudo nos mercados internacionais, 
cabendo ao Governo criar as condi-
ções fi nanceiras e fi scais destina-
das a evitar o colapso das nossas 
empresas, preparando-as para os 
desafi os que vão chegar. Empresas 
frágeis não são competitivas", con-
clui a AHETA. Página 5
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Destino tem registado a melhor performance face ao restante mapa nacional. Preços subiram no verão
e ocupação superou as expetativas
 
O ano tem sido atípico Para a hotelaria nacional, uma das frentes mais afetadas pelas consequências
da pandemia da COVID-19. Depois da primeira metade de 2020 de portas fechadas, os meses de
verão trouxeram uma lufada de ar fresco às contas do setor que, no cômputo geral do ano, perspetiva
uma quebra geral de receitas que pode atingir os 80% até ao próximo mês de dezembro.
O período de verão amenizou a tesouraria dos hotéis que, amparada em grande parte pelo mercado
interno, conseguiu um balão de oxigénio.
 
O Alentejo tem sido o destino nacional com melhor performance nos principais indicadores face ao
resto do país bem como o destino com a menor diminuição do número de dormidas de hóspedes tanto
nacionais como estrangeiros.
 
"O Alentejo, e nomeadamente Évora, foi das regiões mais visitadas pelos turistas nacionais que nos
permitiram que conseguíssemos uma melhor ocupação nos meses de verão, mas foram apenas nos
meses de julho, agosto e setembro. Foi uma boa ajuda na redução do prejuízo desta unidade
hoteleira", explica Miguel Breyner, diretor-geral do Évora Hotel.
 
Cenário idêntico é traçado por Roberto Agostinho, diretor geral do Hotel da Barrosinha, em Alcácer do
Sal: "Depois do encerramento da unidade em março, reabrimos em junho com expetativas moderadas
apontando para taxas de ocupação na ordem dos 30% a 40% durante os meses de verão. A procura
nos meses de verão superou as nossas expetativas e terminamos os meses de julho e agosto com
taxas de ocupação de 46% e 79%, respetivamente. O preço médio manteve se ou subiu ligeiramente
face a 2019. Os pontos de restauração superaram a receita estimada nos meses de verão em cerca de
15%."
 
Entre janeiro e agosto, o Alentejo foi o destino com a menor diminuição do número de dormidas (-
38,6%), comparando com o período homólogo, face à média nacional que registou quebras de -
62,5%, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).
 
Hotéis alentejanos venderam mais caro
 
A elevada procura no destino empurrou os preços para cima contrariando a realidade dos restantes
destinos nacionais. Só entre junho e setembro os preços caíram 25% nos hotéis em Portugal mas,
apesar do cenário de crise, o Alentejo conseguiu vender mais caro, de acordo com os dados da IV fase
do Inquérito 'Impacto da COVID-19 na hotelaria', da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).
 
O INE destaca agosto como o mês com melhor performance para o destino que registou um RevPAR
(rendimento médio por quarto disponível) de 71,4 euros, uma subida de 1,4% quando os restantes
hotéis do país sofreram, em média, um recuo -44% neste indicador. Já o ADR (rendimento médio por
quarto ocupado) no Alentejo foi de 127,5 euros (+11,8%).
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"Em 2020, ao contrário do mercado, temos um indicador que cresceu substancialmente: o preço
médio. Isto deveu-se à grande procura que tivemos nos meses de verão e ao facto de o Torre de
Palma ser um hotel muito exclusivo com apenas 19 quartos, muito espaço ao ar livre e atividades de
natureza e, por isso, muito favorável ao contexto atual", confirma Luísa Rebelo, proprietária do Torre
de Palma Wine Hotel, em Monforte. Ainda olhando para os primeiros oito meses de 2020 os proveitos
na região foram de 78,4 milhões de euros, uma quebra de -35,9%, valor que fica abaixo da média
nacional, que sofreu quebras de -65,4%.
 
Já o responsável pelo Évora Hotel, admite o sucesso destes indicadores mas alerta para a redução da
capacidade hoteleira face ao ano passado. "A grande maioria dos hotéis reabriu com uma oferta
reduzida de número de camas. Nós reabrimos com 60% da nossa capacidade, pois tivemos de reduzir
a lotação dos nossos restaurantes, bares e piscina para podermos cumprir com toda a segurança as
normas sanitárias sugeridas pela Direção Geral de Saúde (DGS). Assim, poderei afirmar que tivemos
taxas de ocupação muito elevadas dado do decréscimo da oferta. Uma vez que decresceu a oferta
ajustámos também os nossos preços com um ligeiro acréscimo, pois convém também lembrar que os
nossos custos devido à pandemia sofreram também um forte incremento", sustenta.
 
No Teima Alentejo SW, na vila de São Teotónio, em Odemira, apesar de o balanço destes meses ter
sido positivo não foi, ainda assim, suficiente para equilibrar as perdas do ano. A taxa de ocupação,
que entre janeiro e outubro de 2019 se situou nos 66,8%, caiu para os 47,3% este ano. O RevPar
desceu para os 89,37 euros (101,19 no ano passado) e o ADR subiu para os 197,39 euros (186,77 em
2019). A unidade irá encerrar este mês, tendo a reabertura agendada para fevereiro de 2021. "A
ocupação foi muito boa entre 15 de maio a 15 de outubro e equilibrou o período de confinamento, em
que estivemos fechados durante dois meses e meio. Não foi, no entanto, o suficiente para sair do
prejuízo em que o contexto de pandemia nos colocou", lamenta a proprietária Luísa Botelho.
 
Mercado interno alimentou o destino
Com as limitações impostas pela pandemia da COVID-19, as férias este ano foram repensadas e a
velha máxima do "ir para fora cá dentro'' nunca fez tanto sentido. Por isso mesmo, o principal
mercado dos hotéis nacionais foi o doméstico. No caso do Alentejo, seguiu-se a Espanha e a França,
ainda citando os associados da região inquiridos pela AHP.
 
"O ano passado tivemos 60% de mercado internacional face a 40% de mercado doméstico. Os
principais mercados internacionais foram os Estados Unidos e o Brasil, que este ano não viajaram. No
entanto, o mercado doméstico teve uma procura fantástica que fez com que tivéssemos excelentes
ocupações desde a reabertura em junho", analisa a porta-voz do Torre de Palma Wine Hotel. Também
no Évora Hotel foram os hóspedes que moram em Portugal que fizeram a operação da unidade mexer.
"No ano passado, os nossos principais mercados foram o nacional, asiático, brasileiro, espanhol,
francês e alemão. Já este ano, 90% dos nossos hóspedes são portugueses. Este é um mercado que,
na minha opinião, é dos melhores, pois são bons consumidores, e consomem todo o ano", prossegue
Miguel Breyner.
 
Tranquilidade e segurança atraem turistas nacionais
A performance do Alentejo face ao restante mapa nacional é destaque num ano em que poucas têm
sido as surpresas pela positiva.
Em agosto, o destino viu ainda as dormidas de residentes aumentarem +3,9% quando, no resto do
país, caíram -2,1%. A estada média na região subiu 12,2% face a 2019, quando, na média nacional,
recuou -5,5%.
 
Atrás destes números há vários fatores que têm contribuído para o seu incremento. "O perfil das
unidades - rurais, com poucos quartos, mais pequenas mas com muito espaço envolvente - a
possibilidade de distanciamento, a menor densidade populacional e a vivência ao ar livre, aproveitando
a natureza em redor, conjugados com as medidas anti-COVID muito rigorosas que implementámos
(inclusive com o selo 'Clean & Safe') exponenciou a confiança por parte dos turistas. O que sentimos,
por exemplo, é que muitas das reservas foram feitas por recomendação", enumera a proprietária do

Página 7



Teima SW, Alentejo. A responsável do Torre de Palma Wine Hotel concorda: "os portugueses
valorizaram o Alentejo por várias razões: o facto de ser um território de baixa densidade populacional,
onde podem encontrar experiências diversas ligadas à natureza, à gastronomia, às experiências
vínicas e também culturais. Ainda o facto de ter unidades e estruturas de turismo de altíssima
qualidade que se afirmaram como a solução certa para estes tempos".
 
Natal é esperança para a operação de dezembro
Na IV fase do Inquérito AHP 'Impacto da COVID-19 na hotelaria', realizado entre 21 de setembro e 15
de outubro, os hoteleiros da região diziam perspetivar uma taxa de ocupação de 33% para o mês de
outubro. À data de fecho desta edição ainda não eram conhecidos os dados oficiais relativos ao décimo
mês deste longo ano para a praça hoteleira nacional. Com a restrição de circulação entre concelhos
imposta pelo governo no último fim-de-semana de outubro, altura do feriado de Todos os Santos, a
realidade ficou, muito provavelmente, aquém do expectável devido aos cancelamentos de reservas
que se somaram. Ainda de acordo com a associação hoteleira, em novembro e dezembro os hotéis do
Alentejo perspetivavam uma taxa de ocupação de 12%. Todos estes dados foram recolhidos antes do
anúncio do
novo Estado de Emergência.
 
"Cada vez mais é difícil conseguirmos prever o dia de amanhã. Estamos a trabalhar nos feriados de
dezembro, festas de Natal e passagem de ano. Sentimos uma forte vontade dos nossos clientes em
virem para o nosso hotel para celebrarem estas festividades como habitualmente o têm feito. Temos
previsto um congresso ainda em novembro com cerca de 100 pessoas (25% da nossa capacidade
habitual)", indica o diretor-geral do Évora Hotel.
 
Luísa Rebelo, proprietária de Torre de Palma Wine Hotel, partilha com o seu par a fé nas festividades
natalícias mas sempre de pé atrás: "a nossa perspetiva é de muita apreensão e preocupação pois
temos uma grande aposta no mês de dezembro com as pontes de feriados, Natal e Passagem de Ano
e estamos com muitas dúvidas de que os portugueses possam viajar nessas alturas", conclui.
 
*Artigo publicado na edição de novembro da revista Publituris Hotelaria
 
Rute Simão
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SPEAK chega ao Algarve com vontade de romper bolhas linguísticas e sociais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2020

Meio: Barlavento Online Autores: Maria Simiris

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=19047ac1

 
Programa de voluntariado pretende juntar estrangeiros com nativos para criar uma rede de suporte,
estimular eventos de grupo, e, sobretudo ensinar idiomas numa lógica de partilha. SPEAK arrancou em
Faro mas pretende servir todo o Algarve.
 
Chama-se SPEAK, nasceu em Lisboa pela mão de portugueses e conta já com projetos em várias
cidades espalhadas pelo mundo. A mais recente a entrar na lista foi a capital algarvia, através de uma
jovem farense, há muito ligada a projetos de voluntariado com impacto social.
 
O Algarve é uma região virada para o turismo e para os imigrantes, mas não chegamos a conviver
muito com essas pessoas, apenas na base dos serviços. Não existe interação. Tentei colmatar um
pouco essa falha ao inserir-me no Couchsurfing e acabei por contactar com essas pessoas que vinham
de fora. Mais tarde uma colega minha falou-me deste projeto. Fez-me sentido , conta ao barlavento,
Filipa Fonseca, 32 anos, licenciada em Economia e fundadora do SPEAK Faro.
 
Ao regressar à sua cidade natal, após diversas viagens ao estrangeiro, como Nicarágua, Estados
Unidos da América, São Tomé e Príncipe e Tailândia, onde implementou alguns projetos de
empreendedorismo social, a título voluntário, Fonseca recorda que foi então que começou a sentir
falta de iniciativas  com impacto social no Algarve. Sempre tive ligada a essa área e é o que me move.
No meu percurso lá fora sempre tive necessidade de contacto com outras culturas. Também precisei
de ter conhecimento noutras línguas quando emigrei. Isto tudo motivou-me a implementar o projeto
do SPEAK  na região algarvia.
 
E o que é afinal o SPEAK?  No início surgiu para refugiados e migrantes conectarem-se com as pessoas
locais. Para criar uma rede de apoio entre pessoas que estão fora do seu contexto. Claro que da
mesma forma que falamos de migrantes podemos falar de alguém que venha do Porto para Faro à
procura de uma oportunidade de trabalho e não conhece ninguém. É uma oportunidade para co-
construirmos sociedades mais inclusivas , explica.
 
É um projeto que liga pessoas de diferentes origens e culturas, através da organização de grupos
informais para partilha de línguas, promoção de eventos e criação de rede de suporte , acrescenta.
 
Na prática,  acaba por não só integrar as tais minorias, mas também cria redes de apoio para pessoas
que estão a passas pelas mesmas situações. Nem todos somos extrovertidos, tem todos temos
facilidade em passar pela experiência de estar num país estrangeiro. Com este projeto cria-se essa
oportunidade .
 
Ou seja, qualquer pessoa que queira alagar os seus horizontes, desenvolver-se a nível pessoal e
praticar ou conhecer uma nova língua pode inscrever-se na plataforma na Internet.
 
Ao pagar 29 euros tem acesso a 12 sessões, de uma hora e meia cada, num total de 18 horas. Há
várias línguas à escolha e de diversos níveis.
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Por exemplo, em Faro está a ser criado o grupo de Português Básico e o de Português Conversacional.
Por outro lado, pode ainda existir uma troca de valores, em que o participante não necessita de pagar,
tornando-se um buddy [nome utilizado para os voluntários que liderem um grupo].
 
Nesse caso, o voluntário compromete-se a ensinar uma língua, na qual esteja familiarizado, e em
troca pode participar, gratuitamente, num grupo de outro idioma que tenha interesse ou necessidade
em aprender. Durante essas 18 sessões, a base é a conversa e o foco é a educação não formal, onde
não existe o requisito de se ensinar gramática ou termos técnicos.
 
Isto para  não pôr muita pressão a quem se junta para partilhar uma língua. É tudo através da
interação, dinâmicas e jogos, que acontecem normalmente em horário pós-laboral, para abranger
mais pessoas .
 
Focamo-nos nos guias que a plataforma já dispõe como tópicos, slides, exercícios e jogos. As
dinâmicas dependem dos buddies porque deixamos espaço para que se sintam as necessidades do
grupo, já que os participantes têm diversos objetivos e diversos graus de conhecimento da língua. Há
quem queira aprender para estar confortável numa entrevista de emprego e há quem possa só querer
saber como ir a um café e pedir alguma coisa , explica Fonseca.
 
Mas uma vez que o projeto já existe desde 2014,  já muitos modelos e muitas sessões se deram e não
só do português. Já muitos moldes foram testados, por isso, o que cada fundador utiliza é a
plataforma do SPEAK, onde existe uma base, com diversos recursos, que permitem dar apoio a quem
se junta de forma voluntária , acrescenta a fundadora do grupo de Faro.
 
Além das 18 sessões, um participante ao inscrever-se, tem ainda a oportunidade de participar, de
forma gratuita, em todos os eventos, sejam online ou presenciais. Eventos esses que têm
possibilidades  infinitas , nas palavras da jovem voluntária, como  visitas guiadas, jantares de grupo,
acesso à cultura, passeios pela Ria Formosa, entre outros .
 
Outra das vantagens de pertencer a um grupo do SPEAK, é a troca de informações locais. Por
exemplo,  alguém que já tenha passado pelo processo de legalização de documentos pode partilhar e
explicar como o fez. Este projeto nasceu mesmo tendo isto tudo em conta , refere Fonseca.
 
Uma realidade regional diferente
 
Em Faro, o projeto começou a dar os primeiros passos em setembro, após Filipa Fonseca assinar
oficialmente o contrato com o SPEAK.
 
A COVID-19 tem colocado alguns entraves, uma vez que o modelo foi criado para ser replicado offline.
No entanto, há já cinco participantes.
 
Quem nos tem procurado são sobretudo estrangeiros que vivem na região há algum tempo e já
procuravam algo deste género. Temos um irlandês que vive em Vila Real de Santo António há quatro
anos; um inglês que reside na zona da Praia da Luz; uma rapariga que está no Líbano e quer vir
trabalhar para Portugal; um participante no Catar que também quer imigrar. Estamos na fase de
captar mais participantes. Cada grupo consegue ter no máximo sete elementos. Em Faro vamos
começar com dois, o de Português Básico e o de Português Conversacional, porque há pessoas com
níveis diferentes de conhecimento no idioma , declara a voluntária.
 
Esse é um dos motivos que leva a que a fundadora perspetive que o SPEAK Faro, mais tarde ou mais
cedo, se transforme em SPEAK Algarve.
 
A região é muito versátil e tem uma composição que acaba por ser muito diferente das outras.
Facilmente posso fazer um evento em Sagres, como em Tavira. Acho que esse pode ser o maior e o
mais promissor fator de sucesso deste SPEAK. Até pela necessidade de estarmos tão vocacionados
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para o turismo .
 
Assim,  qualquer indivíduo que trabalhe numa área de serviços beneficia ao participar num grupo.
Acho que os estrangeiros residentes estão muito dentro da sua bolha, onde só se relacionam entre
eles, maioria ingleses nativos. Nos serviços, assim que vemos que há uma barreira linguística no
português, falamos em inglês e isto é prejudicial para eles. Pergunto: o que falta para essa
comunidade sair da sua bolha? Talvez um projeto como este. Olho para uma língua como um conetor
e não como uma barreira e isso é uma das coisas que mais valorizo no SPEAK , explicita a jovem.
 
Apesar de ainda estar em processo embrionário, Fonseca tem vários planos para o SPEAK Faro ou
Algarve, que passam pela cultura, pelos estudantes em Erasmus e pela reintegração no mercado de
trabalho de minorias.
 
Já tenho uma parceria com a Casa das Virtudes. Pondo a hipótese que a cultura e a arte não passam
só pelo idioma, existem pessoas que podem ter ali uma oportunidade e uma porta aberta. Estamos
também a formalizar uma parceria com a Erasmus Student Network do Algarve para abrir o espetro
para os alunos. Isto pode abranger não só estudantes que vêm para o Algarve, como pessoas que
estão a ponderar fazer Erasmus .
 
Por exemplo,  criar um grupo que vai para o mesmo país e fazer sessões de como sobreviver nesse
mesmo destino. Alguém levar 18 horas de preparação e de experiência com o idioma, faz toda a
diferença. Gostava também de levar o SPEAK a outro patamar, ao associativismo e à responsabilidade
corporativa. Implementar numa empresa um projeto numa comunidade mais excluída , antevê.
 
Ainda segundo a economista, está também nos planos chegar a diversos grupos específicos.
 
No SPEAK já houve um protótipo na área de código e programação. Quero isso em Faro. Faz-me muito
sentido um grupo de código nas prisões, por exemplo, pela parte da reintegração social e profissional.
Vejo também, por exemplo, sessões de inglês a reformados. Porque não? Faz todo o sentido. Também
gostava de fazer parcerias com Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais para o
Desenvolvimento (ONGD) e até Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).
 
Quem estiver interessado em inscrever-se no SPEAK, seja como buddy, seja como participante, só
tem de entrar no site do projeto.
 
Há vários modelos. A wish list faz parte da plataforma e é onde uma pessoa pode deixar o pedido de
qual língua gostaria de aprender e em que cidade. Quando abrir o grupo dessa língua em questão, a
plataforma dispara logo um email de concretização a dizer que o grupo abriu. Além disso, ainda no
site pode-se selecionar a cidade de Faro e fazer logo a inscrição, tanto para buddy, como para
participante e até para embaixador [focado apenas nos eventos]. Nas redes sociais (@Speak.Faro),
podem entrar em contacto direto comigo , conclui Fonseca.
 
Maria Simiris

Página 11



A12

Há 9 anos começou o "calvário" das portagens na Via do Infante, lembra a Comissão
de Utentes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2020

Meio: Terra Ruiva Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aeec25ef

 
A Comissão de Utentes da Via do Infante (CUVI) assinala hoje, dia 8 de dezembro, a introdução de
portagens nesta via, lembrando "mais uma efeméride muito negativa e injusta para o Algarve".
 
Em comunicado, a Comissão lembra que foi há nove anos, no dia 8 de dezembro de 2011 que as
portagens foram "impostas pelo Governo PSD/CDS, com o apoio do PS" e que de lá para cá, a
mobilidade na região regrediu "mais de 20 anos".
 
Têm sido anos " de calvário para o Algarve", considera a Comissão de Utentes que defende que "os
prejuízos económicos e sociais têm sido enormes e muitas vidas se perderam, pois a Via do Infante
portajada obrigou ao desvio em massa do trânsito para a EN125, ainda hoje não totalmente
requalificada".
 
Recentemente, aquando da discussão do Orçamento de Estado para 2012, por proposta do PSD, foi
aprovada uma redução de 50% nas portagens "contra a vontade do Governo e do PS", mas esta
"medida positiva" que representa "algum alívio para os utentes, empresas e populações" é insuficiente
para a Comissão de Utentes que defende "a abolição, pura e simplesmente das portagens na região".
O que se impõe, acrescenta, numa altura em que o " Algarve está a viver uma das mais graves crises
da sua história e que se vai agravar dramaticamente, por força da pandemia, da monocultura do
turismo e da falta de apoios por parte do Governo".
 
A CUVI considera que  o governo deve suspender as portagens no Algarve, tal como estipula a
Resolução da Assembleia da República n.º 50/2001, de 20 de junho de 2020. Ou seja, o governo deve
cumprir o que foi aprovado no Parlamento. Além disso, a PPP da Via do Infante (tal como todas as
outras) é muito ruinosa para o Estado, transferindo este para os bolsos da concessionária privada
dezenas de milhões de euros todos os anos, verbas dos contribuintes que faltam para combater a
crise, para o Serviço Nacional de Saúde, para o investimento. E o primeiro-ministro António Costa
deve cumprir de vez a palavra dada ao Algarve em 2015, que, se fosse governo, acabava com as
portagens no Algarve. Até aos dias de hoje essa promessa não passou de palavras vazias e
incumpridas .
 
Perante o agravamento da crise no Algarve, no ano de 2021, a Comissão de Utentes, em conjugação
com outras forças, irá desencadear diversas formas de luta para terminar com as portagens na região.
 
Share this...
FacebookPinterestTwitterLinkedin
 
Terra Ruiva
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 9,77 x 4,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 90055704 09-12-2020

ALBUFEIRA ! NOVAS OPÇÕES PROFISSIONAIS 
árias pessoas que ficaram sem trabalho 
no setor do turismo devido à pandemia 

estão a adaptar-se a novas profissões. Sandra 
Ferro começou a apostar na venda de arranjos 
florais no mercado das Ferreiras, em Albufei-
ra. Já Filipe Arez, empresário turístico, está 
a investir na venda de produtos locais. 
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A14

 
RTP 1

 	Duração: 00:03:15

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 90048777

 
08-12-2020 13:16

1 1 1

Empresas de eventos em crise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8dde2b1f-946f-4a52-a752-

bb19772abf15&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As empresas de eventos queixam-se de quebras na receita anual na ordem dos 85%. Com os jantares
de Natal e passagem de ano, dezembro costuma ser um mês de grande faturação, mas nem isso vai
acontecer este ano. Deste modo, muitos empresários temem abrir falência em 2021.
Declarações de Paulo Granjo, Herança Magna; Rafael Almeida, Fixando.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-12-08 14:50
 RTP 3 - Eixo Norte Sul , 2020-12-08 15:34
 RTP 3 - 3 às... , 2020-12-08 16:53
 RTP 3 - 3 às... , 2020-12-08 17:47
 RTP 3 - 18/20 , 2020-12-08 18:19
 RTP 3 - Eixo Norte Sul , 2020-12-08 04:41
 RTP 1 - Portugal em Direto , 2020-12-08 17:53
 RTP 3 - 360 , 2020-12-08 22:29
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RTP 1

 	Duração: 00:00:32

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 90043535

 
08-12-2020 06:54

1 1 1

Subida do salário mínimo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5105c4f8-9a40-4ec9-a0c8-

a2a42a60e6c9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os representantes do setor do turismo, agricultura, comércio e serviços estão contra qualquer
aumento do salário mínimo.
Declarações de João Vieira Lopes, CCP.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-12-08 07:49
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-12-08 06:54
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-12-08 07:49
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Hotéis de Madrid reinventam-se face à pandemia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2020

Meio: Euronews Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8351f502

 
A capital espanhola vive este ano a quadra natalícia praticamente sem turistas. Os hotéis de Madrid
vêem-se assim obrigados a reinventar a oferta para sobreviver em tempos de pandemia.
 
O Hat Hostel, em pleno centro, estaria normalmente cheio de clientes, à procura da verdadeira
experiência madrilena. Agora, está transformado num espaço de "coworking" e coabitação, com outro
tipo de clientela.
 
Alfonso López Roldán, diretor do Hat Hostel:"Penso que é muito importante construir uma sensação de
comunidade, ter companhia em momentos difíceis. Um hostel tem as vantagens de uma casa, mas
sem todos os inconvenientes de um apartamento convencional. Não é pedida uma caução ou contrato,
nem são cobrados seis meses adiantados."
 
José é um estudante mexicano, que veio para Madrid realizar um Master e é um dos 20 hóspedes de
longa duração do hostel.
 
José Ignacio Celorio, estudante:"Para mim é ótimo ter a liberdade de ficar ou sair quando quiser.
Decidir quanto tempo quero ficar, se fico um ano inteiro ou apenas seis meses."
 
Vários hotéis abriram os restaurantes antes reservados aos hóspedes ao público em geral e ofecerem
serviços alternativos, transformando nomeadamente quartos em espaços de trabalho ou reuniões.
 
Lydia Pérez, diretora de marketing dos hotéis CoolRooms:"Mudámos o nosso público alvo. De clientes
que vinham dos mercados norte-americano, britânico ou francês, passámos rapidamente para uma
clientela espanhola e, agora, a maioria é mesmo de Madrid."
 
Jaime Velásquez, euronews:"Os hotéis espanhóis estão a realizar ofertas bastante competitivas, para
manter a atividade, mas com as restrições de movimento em vigor, são os clientes locais os que estão
a aproveitar para se oferecer um capricho em quartos luxuosos, como este, com grandes descontos,
aproveitando ao mesmo tempo para ser turistas, na sua própria cidade."
 
A Espanha assistiu a uma queda de 80 por cento no número de visitantes estrangeiros devido à
pandemia de coronavírus e a indústria do turismo acusou perdas de 140 mil milhões de euros.
 
Mas pelo menos os madrilenos podem disfrutar este Natal da sua cidade, sem as habituais multidões
de turistas.
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RTP 3

 	Duração: 00:24:55

 	OCS: RTP 3 - Tudo é Economia
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O que vai acontecer à TAP?

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e482259f-beef-4249-a0e9-

4d78bfbb3869&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O que vai acontecer à TAP? Até quinta-feira tem de ser entregue em Bruxelas o plano de
reestruturação e o que se sabe? Fala-se em dois mil despedimentos em cima dos cerca de 1600
trabalhadores que devem ter saído até ao fim deste ano. As remunerações podem encolher. A TAP vai
ter menos aviões e focar-se nas rotas mais rentáveis. Parece que o plano ainda terá de ser aprovado
pelo Parlamento. O que têm os trabalhadores a dizer de tudo isto?
Entrevista a André Teives, porta-voz da Plataforma dos Sindicatos de Terra do Grupo TAP.

 
Repetições: RTP 3 - Tudo é Economia , 2020-12-07 01:45
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SIC Notícias

 	Duração: 00:01:58

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Noite
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Feriados sem turistas no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=02e4e4b4-4d35-45b4-bc22-

b36e08986c30&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As restrições e os efeitos da pandemia deixaram o Algarve sem turistas e nem o fim de semana
prolongado mudou este cenário. Os poucos hotéis abertos estão com taxas de ocupação que ronda os
10%, quando em anos anteriores, registavam quase 50%.
Comentários de Lenka Nicholls, funcionária de bar; Elidérico Viegas, Ass. Hotéis e Emprendimentos
Turísticos Algarve.
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RTP Madeira

 	Duração: 00:03:17

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 90040729
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Turistas britânicos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dd921d70-6a3b-408b-9841-

ff7a614c2e30&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E depois do período de confinamento do Reino Unido, hoje começaram a chegar do país vários voos à
Madeira. Sete aviões com perto de 1100 passageiros a desembarcar no aeroporto.

 
Repetições: RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-12-07 23:41
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-12-07 05:03
 RTP 3 - Telejornal Madeira , 2020-12-07 05:03
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ALGARVE EM DESTAQUE NOS WTA 2020 
Portugal voltou a bilhar nos World Travel Awards (WTA) 2020, prémios que são considerados os Ciscares 

do Turismo e que voltaram a distinguir a Madeira, Lisboa e o Algarve como melhor destino insular, melhor 
destino de city-break e melhor destino de praia do mundo- (World's Leading Beach Destination 2020 — The 

Algarve, Portugal), respetivamente. 
"Vencendo todos os constrangimentos, 

preservámos a reputação e a notoriedade 
dos nossos destinos", congratula-se Rita 
Marques, secretária de Estado do Turis-
mo, considerando que Portugal mostrou 
ao mundo que é -um pais seguro, pronto 
para a todos receber, quando assim for 
possível". 

"Muito obrigada a todos os portugue-
ses. que contribuiram para que Portu-
gal continue a estar entre os melhores", 
acrescenta a responsável, citada num 
comunicado enviado à imprensa pela Se-
cretaria de Estado do Turismo. 

Considerados os 'óscares' do turismo, 
os World Travel Awards são atribuídos 
anualmente, desde 1993, pelos profissio-
nais do setor a uma escala mundial, dis-

tinguindo o trabalho desenvolvido na indústria turística de modo a estimular a competitividade e a qualidade 
do turismo. 

Além dos prémios conquistados por Madeira, Lisboa e Algarve. Portugal conquistou ainda mais 14 pré-
mios na gala mundial dos WTA2020 dos quais 3 são do Algarve. 

-World's Leading Luxury Leisure Resort 2020 — Conrad Algarve 
-World's Leading Golf & Villa Resort 2020 — Dunas Douradas Beach Club, Portugal 
-World's Leading Fine Dining Hotel Restaurant 2020 — Vila Joya Hotel Restaurant Vila Joya, Portugal 

iRRVEI 
Anu: 
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