
Clipping 2020-12-15



Revista de Imprensa

1. Leão só acerta na meta do PIB se ficar tudo bem, Negócios, 15/12/2020 1

2. Gastos de turistas estrangeiros em Portugal ainda ficarão em 2023 abaixo de 2019, Presstur Online,
15/12/2020

5

3. Pandemia faz disparar a venda de hotéis em Portugal, estão no mercado mais de 160, Diário Imobiliário
Online, 15/12/2020

7

4. Lisboa e Algarve tiveram maior crescimento do PIB antes da pandemia, ECO - Economia Online,
15/12/2020

9

5. Airbnb em Lisboa - metade sem licença, Correio da Manhã, 15/12/2020 10

6. Beira Baixa lança aplicação para reservas turísticas, Jornal de Notícias, 15/12/2020 11

7. Arrendamento dispara com crise no turismo, Negócios, 15/12/2020 12

8. Turismo no Norte com pouca procura na quadra natalícia, Opção Turismo Online, 15/12/2020 15

9. Brits choosing Algarve for 2021 holidays, Portugal News (The), 12/12/2020 17

10. Formador da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve conquista prémio nos Hospitality Education
Awards, Algarve Primeiro Online, 15/12/2020

19

11. Ponte da Praia Faro terá novo concurso com conformidade ambiental válida, Folha do Domingo Online,
15/12/2020

20

12. Governo designa Adriana Nogueira como diretora de Cultura do Algarve por cinco anos, RTP Online,
15/12/2020

22

13. Algarve tem seis restaurantes com estrelas Michelin e ganha uma nova distinção, Ambitur Online,
15/12/2020

23

14. Algarve tem seis restaurantes com estrelas Michelin e ganha uma nova distinção, Dirhotel Online,
15/12/2020

24

15. Guia Michelin 2021 distingue seis restaurantes do Algarve com uma e duas estrelas, Echo Boomer Online,
15/12/2020

25

16. Algarve mantém seis restaurantes com estrelas Michelin, Jornal do Algarve Online, 15/12/2020 26

17. Estrelas Michelin são reconhecimento à restauração algarvia em momento difícil, Sul Informação Online,
15/12/2020

28

18. Algarve tem seis restaurantes com estrelas Michelin e ganha uma nova distinção, Voz do Algarve Online
(A), 15/12/2020

29

19. Guia Michelin confirma para o Algarve seis restaurantes com estrela e distingue ´CHECK-In Faro´, Postal
do Algarve Online, 14/12/2020

30

20. Seis restaurantes do Algarve recebem estrelas no Guia Michelin para 2021, Sul Informação Online,
14/12/2020

33

#A1
#A1
#A5
#A5
#A5
#A7
#A7
#A7
#A9
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A15
#A15
#A17
#A17
#A19
#A19
#A19
#A20
#A20
#A20
#A22
#A22
#A22
#A23
#A23
#A23
#A24
#A24
#A24
#A25
#A25
#A25
#A26
#A26
#A28
#A28
#A28
#A29
#A29
#A29
#A30
#A30
#A30
#A33
#A33
#A33


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 32,00 cm²

  Corte: 1 de 4ID: 90165852 15-12-2020

BANCO DE PORTUGAL 

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças, 

PRIMEIRA LINHA PERSPETIVAS DO BANCO DE PORTUGAL 

Leão só acerta 
na meta do 
PIB se ficar 
tudo bem 

É preciso que a vacina chegue mesmo no início do ano e que esteja 
disseminada em larga escala até dezembro para o PIB crescer acima 
de 5% em 2021. O mais provável é correr pior do que o previsto. 

MARGARIDA PEIXOTO 

nnargaridapeixoto@negocios.pt 

A
meta de cresci-
mento para o PIB 
fixada pelo Gover-
no para o próximo 
ano enquadra-se, 

nas contas do Banco de Portugal, 
num cenário otimista. É possível 
que o PIB cresça acima de 5% no 
próximo ano, mas para isso é pre-
ciso que os novos casos de covid-
-19 diminuam, que a vacina con-
tra a doença chegue mesmo no iní-
cio de 2021 e que esteja dissemi-
nada, em larga escala, até ao pró-
ximo Natal. 

O Banco de Portugal apresen-
tou esta segunda-feira as suas 
projeções para o andamento da 
economia. Para este ano, a expec-
tativa de uma recessão de 8,1% 
mantém-se, embora com uma di-
nâmica intra-anual diferente da 
que estava prevista. O terceiro bi-
mestre de 2020 foi muito melhor 
do que o esperado, mas o quarto 
está a ser bem pior, o que faz com 
que a queda se mantenha dentro 
do previsto. 

Já para 2021, as projeções co-
locam em xeque a meta do Gover-
no, com base na qual o ministro 
das Finanças, João Leão, dese-
nhou o Orçamento do Estado. O  

Banco de Portugal antecipa um 
crescimento de 3,9% do PIB, num 
cenário central. O Governo, po-
rém, fez planos a contar com um 
crescimento de 5,4%, uma dinâ-
mica que para o Banco de Portu-
gal é plausível apenas num cená-
rio de evolução mais moderada da 
pandemia. 

Nos dois cenários alternativos 
de projeções para o PIB que o or-
ganismo liderado por Mário Cen-
teno apresenta, o mais otimista 
aponta para um crescimento de 
5,9%. Neste cenário, assume-se 
"uma diminuição das infeções, 
após o aumento recente, e uma so-
lução médica no início de 2021, 
com disseminação em larga esca-
la até ao final do ano", explica o bo-
letim. 

Além disso, pressupõe-se ha-
ver "uma coordenação e imple-
mentação eficazes das políticas 
nacionais e etwopeias em respos-
ta à pandemia" e que "a política or-
çamental nacional e os apoios eu-
ropeus suportam a recuperação 
da economia". Neste cenário, a in-
certeza diminui e as empresas rea-
lizam novos investimentos, ao 
mesmo tempo que as famílias di-
minuem os níveis de poupança 
constituída por precaução duran-
te a pandemia. 

O problema, lê-se no mesmo 
relatório, é que os riscos são sobre-
tudo negativos - ou seja, é mais 
provável a realidade revelar-se 
pior do que o antecipado, do que  

surpreender pela positiva. No ce-
nário mais severo, o PIB ainda 
cresce, mas muito menos: não 
sobe mais do que 1,3%. 

Fecho do ano prejudica 
arranque de 2021 
Apesar dc as contas do ex-minis-
tro das Finanças, Mário Centeno, 
levantarem muitas dúvidas sobre 
os números com que João Leão, o 
seu sucessor, se comprometeu, 
isto não quer dizer que o Orça-
mento do Estado para 2021 este-
ja, necessariamente, comprome-
tido no que diz respeito às previ-
sões de despesa e de receita públi-
ca 

A alteração da dinâmica de 
crescimento ao longo de 2020 
prejudica a taxa de crescimento 

Daqui por três 
anos, Portugal 
será mais pobre, 
em relação à 
média da Zona 
Euro, do que era 
em 2019. 

que se obtém no ano seguinte. 
Para o apuramento do número 
propriamente dito, não é indife-
rente se este ano termina com 
tuna dinâmica negativa - como se 
está a verificar - ou positiva. O 
Banco de Portugal espera agora 
uma queda de 1,8% do PIB nos úl-
timos três meses do ano, face ao 
terceiro trimestre, ficando o PIB 
8% abaixo do período homólogo. 
Isto faz variar a taxa de crescimen-
to apurada para o conjunto de 
2021. 

Mas tal não quer dizer, neces-
sariamente, que o ritmo de ativi-
dade com que o Governo está a 
contar, e que interfere diretamen-
te com as despesas e receitas pre-
vistas para o próximo ano, seja 
substancialmente diferente, a 
ponto de colocar em causa o OE 
2021. 

De resto, o próximo ano vai 
continuar a ser duro em termos  

económicos. "Não faremos meta-
de do caminho, face ao que era o 
ponto de partida em 2019", reco-
nheceu Mário Centeno. Ou seja, 
a recuperação que se espera não 
chega para compensar nem meta-
de do que se perdeu com a pande-
mia. 

No final de 2021, o PIB conti-
nuará 3,4% abaixo do nível pré-
-pandemia, um ponto que se pre-
vê ser atingido apenas no final de 
2022. 

Portugal recupera PIB 
mas não a posição na UE 
A adensar os motivos de preocu-
pação está a evolução prevista 
para os anos seguintes, até 2023. 
E que Portugal recupera o nível de 
atividade que tinha no pré-crise, 
mas não consegue crescer tão de-
pressa como os parceiros, perden-
do em termos relativos. Daqui por 
três anos, o país será mais pobre, 
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frisou que em 2021 a recuperação ainda será muito incompleta. 
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PAÍS RECUPERA MAS FICA MAIS POBRE 
Evolução do PIB, consumo, investimento e exportações, em base 100=2019 

No final de 2022 a economia portuguesa deverá recuperar o nível 
de atividade que tinha no pré-pandemia. Porém, ficará mais longe 
da média da Zona Euro, empobrecendo em termos relativos. 

Tiago Petinga/Lusa 

Economia não 
vai criar emprego 
no próximo ano 
Será preciso esperar por 2023 para recuperar 
os postos de trabalho levados pela pandemia. 
Nem em três anos, o turismo recuperará 
o ritmo que tinha antes da covid-19. 

em relação à média da Zona Euro, 
do que em em 2019. 

Segundo o Banco de Portugal, 
este ano e no próximo, o país afas-
ta-se da média da Zona Euro. Os 
motivos desta divergência têm 
vindo a ser bem explicados pelo 
Banco de Portugal, mas também 
por outros organismos, como a 
Comissão Europeia. A economia 
portuguesa é muito dependente 
do turismo e do setor dos serviços 
em geral, o que a torna mais vul-
nerável a este choque específico 
na atividade económica. 

A partir de 2022 e também em 
2023, Portugal cresce acima da 
média, voltando a convergir com 
a média do euro. Mas o ritmo é in-

 

suficiente para retomar a posição 
entretanto perdida. No final do 
horizonte de projeção a economia 
portuguesa ficará mais longe da 
média do euro do que estava em 
2019, reconheceu o governador. ei  

As medidas de política adotadas 
pelo Governo e pela União Euro-
peia permitiram amparar o im-
pacto da crise pandémica no mer-
cado de trabalho. Mas tal não si-
gnifica que o cenário seja fácil para 
as famílias. Depois de destruir 
postos de trabalho em 2020, no 
próximo ano a economia portu-
guesa não vai conseguir criar em-
prego. Pior: será preciso esperar 
por 2023 para recuperar os em-
pregos perdidos por causa da co-
vid-19. 

As projeções do Banco de Por-
tugal para o mercado de trabalho 
são preocupantes. Apesar das me-
didas adotadas pelo Governo para 
amparar as empresas na reação à 
crise, contendo a destruição de 
postos de trabalho, a expectativa 
do banco central é que este ano se 
verifique, ainda assim, uma que-
bra de 2,3% no número de empre-
gados. 

Em 2021, e apesar de se pre-
ver que a economia entrará numa 
maior dinâmica de recuperação, 
tal não será suficiente para con-
vencer as empresas a criar postos 
de trabalho suficientes para com-
pensar as perdas. A projeção do 
Banco de Portugal aponta mesmo 
para uma variação nula do núme-
ro de empregados. 

Para este resultado contri-
buem três fatores: primeiro, as 

0 , 0 % 
EMPREGO 
Esta é a previsão para 
a variação do emprego 
no próximo ano. Será 
preciso esperar por 
2023 para recuperar 
empregos perdidos.  

empresas preferem aproveitar os 
recursos que tenham ainda pou-
co utilizados, esperando-se uma 
subida do número de horas traba-
lhadas, em vez do número de pes-
soas ao serviço. Segundo, os em-
presários terão ainda pouca von-
tade de criar postos de trabalho 
novos, dados os níveis de incerte-
za que permanecerão. E por fim, 
os setores da economia mais afe-
tados pela pandemia são também 
aqueles que empregam mais pes-
soas e que vão demorar mais tem-
po a recuperar, explica o Banco de 
Portugal. 

Nem em 2023 turismo 
completa a recuperação 
O impacto da covid-19 no turismo 
deverá ecoar, pelo menos, até 
2023. A natureza da pandemia 
abalou a confiança dos turistas -
que foram fulcrais para a retoma 
económica de Portugal após a cri-
se do subpiime - e nem daqui por 
três anos este setor de atividade 
vai recuperar o ritmo que tinha em 
2019. 

"O contributo da componen-
te de turismo para a variação das 
exportações totais será ainda mar-
ginalmente negativo em 2021", 
frisa o Banco de Portugal. As ex-
portações portuguesas só vão co-
meçar a sentir o impulso do turis-
mo em 2022. 

O banco central lembra que 
"as exportações de turismo repre-
sentavam 8,6% do PIB em 2019, 
o quarto valor mais elevado na 
área do euro" e as perspetivas são 
de uma queda de 56,6% este ano. 

Para o futuro, o Banco de Por-
tugal antecipa que o Brexi t venha 
a complicar ainda mais as contas. 
A saída do Reino Unido da União 
Europeia a partir do próximo ano 
"implica maiores barreiras ao co-
mércio entre as duas regiões e 
contribui para a revisão em baixa 
da procura externa dirigida a Por-
tugal". Assim, a "recuperação do 
PIB será gradual" e "mais lenta 
em atividades ligadas ao turismo, 
cultura e entretenimento". ■  M P/VL 
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O consumo caiu, não tanto por falta de rendimentos, mas pelas restrições e receio provocado pela pandemia. 

PRIMEIRA LINHA PERSPETIVAS DO BANCO DE PORTUGAL 

Consumo cai mais nos 
rendimentos mais altos 

Quase 
metade das 
empresas 
prevê quebra 
de vendas 

VICENTE LOURENÇO 

vicentelourenco@negocios.pt 
MARGARIDA PEIXOTO 

margaridapeixoto@negocios.pt 

A
incerteza provocada 
pela covid-19 e as res-
trições levantadas pe-
las autoridades leva-

ram as famílias portuguesas a 
consumir menos e aumentarem 
a poupança. A mudança foi mais 
vincada nas famílias com maior 
rendimento, observa o Banco de 
Portugal, assinalando que o im-
pacto no consumo privado foi 
mais pronunciado "nos montan-
tes despendidos pelo grupo de 
consumo mais elevado". 

De acordo com o relatório di-
vulgado esta segunda-feira, o 
consumo privado das famílias 
com maior rendimento caiu 24,1 
pontos percentuais, em abril, face 
ao período homólogo. Já o con-
sumo das famílias dos escalões 
mais baixos caiu, respetivamen-
te, 6,7 e 2,6 pontos percentuais. 

O Banco de Portugal indica 
ainda que o "grupo de consumo 
mais elevado" apresenta "uma 
maior percentagem de despesa 
em serviços". Assim sendo, não 
surpreende que o consumo das fa-
mílias com maior rendimento te-
nha caído dado que, por causadas 
restrições, foram utilizados menos 
serviços durante a crise pandémi-
ca face ao período homólogo. 

O organismo liderado por 
Mário Centeno destaca que a 
queda na utilização de serviços 
por parte dos portugueses com 
maior poder de compra está as-
sociada ao facto de estes terem 
passado a estar "mais tempo em 
casa e a trabalhar remotamente 
com maior frequência". A recu-
peração do consumo privado 
nestes indivíduos apresenta tam-
bém uma trajetória mais lenta 
quando comparada com os esca-

  

Iões de consumo mais baixos. 
A variação dos gastos apre-

senta igualmente diferenças geo-
gráficas. Segundo os dados do 
Banco de Portugal, a área metro-
politana de Lisboa "apresenta a 
diminuição mais acentuada das 
compras com cartões''. Para a ins-
tituição financeira, isso deve-se 
ao período mais longo das medi-
das de contenção na região, mas 
também ao facto de o trabalho re-
moto apresentar uma "maior ex-
pressão em pessoas com forma-
ção superior", que "residem na 
área Metropolitana de Lisboa". 

Bens alimentares 
mais consumidos 
Por outro lado, o supervisor assi-
nala eme os gastos em bens não du-
radouros, como os bens alimenta-
res, apresentaram "uma maior re-
siliência, refletindo o impacto de 
um aumento da procura de bens 
alimentares". O efeito foi mais sen-
tido em março e abril, tendo-se re-
gistado um aumento médio da 
compra de bens alimentares de 
25% por mês, o que se deveu à 
"substituição de idas a restauran-

  

tes por refeições confecionadas 
em casa", mas também a "fenóme-
nos de açambarcamento". Ou seja, 
ao mesmo tempo que os portu-
&meses passaram a ir menos vezes 

-30 

aos super e hipermercados, "a des-
pesa média efetuada em cada 
compra" registou "uma subida im-
portante", excedendo os níveis "do 
pico sazonal do Natal". ■ 

e Consumo médio/reduzido 
e Consumo médio/alto 
e Consumo alto 

Quase metade (48%) das em-
presas espera uma diminuição 
de vendas ou prestação de ser-
viços entre dezembro e março, 
face a período homólogo, sen-
do inferior a fatia das que es-
peram um aumento (17%). 

Os resultados da 11° edição 
do inquérito divulgado pela 
Confederação Empresarial 
(CIP), que tende a sobrerre-
presentar as grandes empresas 
e as que pertencem ao setor da 
indústria, revela muito mais 
otimismo no caso das grandes 
empresas, já que 47% espera 
um aumento das vendas nos 
próximos quatro meses, en-
quanto as restantes esperam 
uma diminuição (30%) ou a 
manutenção (23%). "Não po-
demos ter uma interpretação 
inequívoca mas pensamos que 
as informações relativas às no-
tícias sobre a vacinação e so-
bre a chegada de fundos euro-
peus podem ter contribuído 
para o otimismo por parte das 
grandes empresas", referiu Pe-
dro Dionísio, do Marketing 
FutureCasteLab do ISCTE, 
autor do inquérito. Já no caso 
das microempresas, apenas 
8% espera um aumento, sen-
do maioritárias as que espe-
ram uma quebra (56%). 

O estudo que tem por base 
uma amostra de 431 empresas 
foi realizado entre 4 el0 de de-
zembro, refletindo as medidas 
anunciadas no âmbito do or-
çamento do Estado, mas não 
as que foram apresentadas na 
última quinta-feira pelo minis-
tro da Economia. 

No caso das perspetivas de 
emprego, a situação é "menos 
má" do que a reportada em no-
vembro: existe um maior nú-
mero de empresas que espe-
ram diminuir (14%) o número 
de recursos humanos do que 
aumentá-los (12%). No caso 
das grandes empresas é uma 
vez mais superior a fatia das 
que querem reforçar o nível de 
emprego (30%) do que dimi-
nuir (20%). E cAp 

De acordo com o relatório do Banco de Portugal, a redução do consumo privado 
foi mais vincada nas classes de rendimento mais elevado e a "recuperação 
subsequente mais lenta". O impacto do choque foi superior em Lisboa. 

Rob Engelaar/EPA 

CONSUMO PRIVADO POR ESCALÕES 
Variação homóloga dos pagamentos com cartões bancários por grupos de consumo 

Os pagamentos com cartões bancários do grupo de consumo mais alto 
apresentam maiores variações face aos restantes escalões de consumo. 
Isso deve-se ao facto do grupo de consumo mais alto ter diminuído o con-
sumo de serviços e ter aumentado a poupança por causa da covid-19. 

17 
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Fonte: Banco de Portugal. 
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Caixa vai acabar 
com 75% das e 

participadas 

"Limpeza" reduz de 86 
para 21 as entidades que 
consolidam nas contas. 
Banco do Estado diz que 
poupa "alguns milhões". 10 
EMPRESAS 16 e 17 
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Arrendamento dispara 
com crise no turismo 
Casas no mercado cresceram 45% com redução do alojamento local I Valor das rendas está a baixar 
com aumento da oferta I Portugal pode tornar-se um "hub" internacional para trabalhadores remotos 
EMPRESAS IS e 

Banco de Portuga! 

Leão só 
acerta na 
meta do PIB 
se ficar 
tudo bem 

(4!  
Economia não 
vai criar emprego 
no próximo ano 
PRIMEIRA f.P  

Esta crise 
não é para 
agências 
de rating 
MERCADOS 22 e 23 

ANDRÉ VENTURA CANDIDATO ÀS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 

Entrada num governo 
do PSD? Só com um 
"entendimento escrito" 

Líder do Chega afirma que "Estado gigante criou complexo enorme 
com o privado" e defende flexibilização laborai. ECONOMIA 8 a 10 

Radar África 
Os 135 milhões 
da Sonangol 
e os serviços 
prestados 
ECONOMIA 14 
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Em 2023, as exportações portuguesas de turismo, ou receitas turísticas, que são o somatório dos
gastos de turistas estrangeiros no país, incluindo todo o tipo de bens e serviços mesmo que não
turísticos, "encontram-se ainda abaixo de 2019", de acordo com a previsão divulgada ontem pelo
Banco de Portugal.
 
As "Projecções para a economia portuguesa: 2020-23"
divulgadas ontem pelo banco central português confirmam o turismo como o sector
mais penalizado pela crise despoletada pela pandemia de covid-19, bem como o
que mais tardará a retomar o nível de actividade que tinha em 2019.
 
"A recuperação do PIB será gradual e diferenciada entre sectores,
sendo mais lenta em actividades ligadas ao turismo, cultura e entretenimento",
diz o banco central, que prevê que o PIB português "deverá retomar o nível
pré-pandemia no final de 2022", enquanto para o turismo especifica que no final
do horizonte da sua projecção, em 2023, "as exportações de turismo encontram-se
ainda abaixo de 2019".
 
E na perspectiva do banco central, o impacto dessa evolução
previsível não se cinge ao turismo, pois, diz, prevê uma "recuperação mais
lenta das exportações devido à evolução dos fluxos de turismo", que, refere, "representavam
8,6% do PIB em 2019, o quarto valor mais elevado na área do euro".
 
O banco central diz na sua informação sobre este ano que "as
exportações de turismo são a componente do PIB com a queda mais acentuada
(-56,6%), explicando metade da redução
das exportações totais", que compara com uma queda em 8,4% das exportações de
bens.
 
A informação do banco central refere ainda acerca das
compras por turistas estrangeiros que "os valores movimentados com cartões
estrangeiros em ATM/POS em Portugal apresentam reduções em torno de 50% desde
meados de Setembro, interrompendo a trajectória de melhoria observada desde
Maio".
 
A justificar as suas previsões, o banco central diz que "no
cenário severo, a necessidade de imposição de medidas adicionais de contenção e
a redução da confiança dos agentes económicos têm um impacto negativo sobre a
actividade económica", o que leva a que a recuperação seja "mais fraca e
prolongada", bem como "implica um aumento das fricções financeiras, que se
reflecte nos custos de financiamento dos agentes privados".
 
Além dessas pressões, o banco central diz prever que "as
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pressões descendentes sobre os preços continuarão a prevalecer em 2021,
reflectindo a subutilização dos recursos produtivos e a procura contida, em
particular nos sectores ligados ao turismo".
 
O banco avisa que no seu "cenário severo" que "o mercado de
trabalho é particularmente afectado" apontando para uma subida da taxa de
desemprego para 10% no próximo ano e uma "evolução mais desfavorável da procura
externa".
 
E acrescenta: "Este enquadramento implica uma recuperação do
consumo privado, do investimento e das exportações mais lenta do que a
antecipada no cenário base, em particular das exportações de turismo" e
especifica que antecipa nesse cenários crescimento do PIB em 1,3% em 2021, 3,1%
em 2022 e em 2023 converge para uma taxa de crescimento próxima do cenário
base, referindo que "no final do horizonte de projecção, o PIB permanece cerca
de 2% abaixo do final de 2019".
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Pandemia faz disparar a venda de hotéis em Portugal, estão no mercado mais de 160
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/12/2020

Meio: Diário Imobiliário Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3582fea4

 
O sector do turismo tem sido um dos mais afectados com a pandemia. As consequências na hotelaria
têm sido devastadoras e com isso, a oferta de hotéis à venda subiu 4% desde Março, encontrando-se
mais de 160 unidades no mercado, revela estudo do idealista.
 
Turismo
 
Pandemia faz disparar a venda de hotéis em Portugal, estão no mercado mais de 160
 
15 de dezembro de 2020
 
O sector do turismo tem sido um dos mais afectados com a pandemia. As consequências na hotelaria
têm sido devastadoras e com isso, a oferta de hotéis à venda subiu 4% desde Março, encontrando-se
mais de 160 unidades para venda, revela um estudo do idealista.
 
Neste relatório, verifica-se que a região centro lidera subida, com 15%, com 53 unidades em Outubro,
o que representa um aumento de 15% face ao número de hotéis anunciados em Março (46). Seguem-
se, por esta ordem, a região Norte e o Algarve, com 37 e 29 hotéis anunciados para venda,
respectivamente, no final de Outubro.
 
Já a Madeira viu disparar o número de hotéis à venda com aumento de 100%: Cinco estabelecimentos
em Março e dez em Outubro. Em sentido inverso encontram-se a região Norte e Lisboa, onde há agora
menos hotéis à venda: 37 e 17, o que representa uma diminuição de 21% e 19%, respectivamente.
 
É nos Açores, no entanto, que há menos hotéis disponíveis para serem transaccionados. Apenas
quatro em Outubro. Seis meses antes, em Março, eram três, o que corresponde a um aumento de
33%.
 
Por distrito, é possível constatar que é em Faro, no Algarve, que há mais hotéis anunciados para
venda: 29, em concreto, no final de Outubro. O top cinco é composto, por esta ordem, por Porto (20),
Lisboa (17), Leiria (15) e Viseu (12).
 
Em Portugal continental, apenas no distrito de Castelo Branco não havia, em outubro, uma unidade
hoteleira anunciada para venda. Em Beja estava apenas uma no mercado e em Viana do Castelo,
Guarda e Portalegre eram duas.
 
Os hotéis mais caros para venda em Portugal anunciados no idealista - todos custam mais de dez
milhões de euros - encontram-se sobretudo no Algarve e em Lisboa. A liderar a lista está um
empreendimento turístico de quatro estrelas localizado na zona da Praia da Oura, em Albufeira (Faro),
que está no mercado por nada mais nada menos que 36 milhões de euros.
 
Segue-se no ranking outro hotel localizado em Albufeira, neste caso na zona de Olhos de Água, por
mais de 20 milhões de euros pelo activo imobiliário. A completar o pódio está um estabelecimento de
quatro estrelas que se encontra em Lâmego. Quanto custa? O proprietário está a pedir 14.000.000
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euros.
 
Em Lisboa e no Porto também há hotéis disponíveis no mercado com um 'asking price' superior a dez
milhões de euros. No caso da capital, trata-se de uma unidade localizada na Praça de Espanha que
está avaliada em 12.500.000 euros. Já na Invicta há um estabelecimento anunciado para venda a
integrar o top dez da lista dos mais caros: uma unidade de quatro estrelas situada em Vila Nova de
Gaia que está a ser negociada por 14 milhões de euros.
 
#hotelaria
 
#turismo
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Lisboa e Algarve tiveram maior crescimento do PIB antes da pandemia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/12/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Tiago Varzim

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=74fc2046

 
As economias lisboeta e algarvia foram as que mais cresceram no ano passado, graças ao turismo.
Apenas a Madeira e o Alentejo cresceram abaixo da média nacional.
 
Em 2019, antes da chegada da crise pandémica, o PIB nacional cresceu 2,2%. Contudo, esta média
nacional esconde desempenhos diferentes por região: Lisboa e Algarve registaram o maior
crescimento (2,6%), graças ao dinamismo do turismo, de acordo com os dados divulgados esta terça-
feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), enquanto a Madeira e Alentejo cresceram abaixo de
1%.
 
Lisboa e Algarve destacam-se pela positiva por causa do contributo significativo dos "ramos do
comércio, transportes e alojamento e restauração, atividades com relevância significativa na estrutura
produtiva daquelas regiões". O mesmo aconteceu na Região Autónoma dos Açores onde o PIB cresceu
2,4% no ano passado.
 
Ainda acima da média nacional surge a região Centro com um crescimento de 2,3%. No Norte, o
crescimento foi idêntico à média nacional, "apesar do decréscimo (-0,7%) registado no VAB do ramo
da indústria e energia, principal atividade na região", nota o gabinete de estatísticas.
 
Os piores desempenhos foram os da Região Autónoma da Madeira e do Alentejo com crescimentos de
0,8% e de 0,6%, respetivamente. O que explica este número da Madeira, uma região também
turística? "O crescimento económico na Região Autónoma da Madeira continuou a ser influenciado em
grande medida pela diminuição da atividade turística na região e, em menor grau, pela redução da
atividade dos serviços prestados às empresas", esclarece o INE.
 
Já no Alentejo, o crescimento "pouco expressivo" do PIB reflete uma contração "significativa" do ramo
da indústria e energia, "em particular em unidades de grande dimensão do setor petroquímico,
instaladas no complexo portuário, industrial e logístico de Sines".
 
Os dados do INE mostram que Lisboa continua a "ter" a maior fatia do PIB, com 36%, seguindo-se o
Norte com 29,7% e o Centro com 18,8%. As restantes regiões ficam abaixo dos 10%: Alentejo com
6,3%, Algarve com 4,8%, Madeira com 2,4% e os Açores com 2,1%.
 
Em 2018, o Norte tinha sido a região com maior crescimento (3,7%), seguindo-se Lisboa com uma
expansão de 2,8%, igual à da média nacional. As restantes regiões registaram crescimentos inferiores
aos da média, com o Alentejo também a ser a região com menos crescimento (0,8%).
 
Nesse ano, "o forte crescimento do PIB do Norte foi impulsionado pelo desempenho dos ramos da
indústria e energia, com uma variação de 4,8% e do comércio, transportes, alojamento e restauração
(3,7%)", nota o INE nos resultados definitivos de 2018.
 
Tiago Varzim
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AIRNB EM LISBOA 

METADE SEM LICENÇA 

C erca de 50% dos alojamen-
tos em Lisboa registados na 

plataforma digital Airbnb não têm 
licença válida e 30% nem sequer 
possuem autorização para traba-
lhar, segundo um estudo divulgado 
ontem. Desde 2016, o número de 
imóveis listados nesta plataforma, 
em Lisboa, passou de oito mil para 
mais de 25 mil no final de 2019. 
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Beira Baixa lança 
aplicação para 
reservas turísticas 

Comunidade Intermunicipal pretende facilitar 
processo de gestão dos operadores da região 

PLATAFORMA  A Comunidade 
Intermunicipal da Beira Bai-

 

xa (CIMBB) lançou uma 
aplicação para telemóvel 
que facilita o processo de 
gestão de reservas dos opera-
dores turísticos. "A nova app 
permíte aos operadores tu-
rísticos, integrados na plata-
forma de promoção turística 
www.beirabaixatour.pt, 
confirmar nos seus telemó-
veis de forma rápida, simples 
e intuitiva, reservas recebi-
das através da plataforma 
que conta, aproximadamen-
te, com 240 mil visualiza-
ções", explica a CIMBB. 

A aplicação para telemóvel 
já está disponível para 
do\,vnload para os sistemas 
operativos IOS e Android. 

A nova ferramenta permi-
te aos operadores receber as 
notificações de novas reser-
vas, aceitar ou rejeitar as 
mesmas e oferece ainda a 
possibilidade de rejeitar as 
reservas não concretizáveis 
:om uma mensagem perso-
nalizada ao potencial clien-

 

e. "Esta é uma ferramenta 
útil para simplificar e otimi-
Lar todo o processo de gestão  

de reservas, sendo agora 
possível concretizá-lo na 
palma da mão através de dis-
positivos móveis", diz a 
CIMBB. 

A comunidade intermuni-
cipal tem feito uma "forte 
aposta na digitalização" no 
âmbito de um processo con-
tínuo de posicionamento da 
região enquanto destino tu-
rístico de referência da Pe-
nínsula Ibérica. 

3 DIAS, 3 EXPERIÊNCIAS 
As aplicações móveis e a pla-
taforma "BeiraBaixaTour" 
integram o projeto da 
CIMBB "Beira Baixa: 3 Dias 
3 Experiências", que preten-
de reforçar a visibilidade e 
notoriedade turística da Bei-
ra Baixa, um programa cofi-
nanciado pelo Turismo Cen-
tro de Portugal, Cen-
tro2020, Portuga12020 e 
União Europeia através do 
Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional. 

A CIMBB integra os conce-
lhos de Castelo Branco, Ida-
nha-a-Nova, Oleiros, Pena-
macor, Proença-a-Nova e 
Vila Velha de Ródão.6 
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Mila Suharev e Nils Henning são cofundadores da casafari. 

IMOBILIÁRIO 

Crise no turismo faz disparar 
oferta no arrendamento 
A oferta de casas para arrendar cresceu 45% este ano, numa altura em que vários 
proprietários de alojamentos locais põem as casas no mercado de longa duração. Os 
preços têm caído com o aumento da oferta, mas a tendência não irá prolongar-se. 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelarelvas@negocios.pt 

A.
 crise no setor do turis-
mo já se reflete sobre o 
mercado de arrenda-
mento. Sem turistas e 

sem perspetivas de quando é que 
osetor irá retomar a normalida-
de, vários proprietários de aloja-
mentos locais puseram as casas no 
arrendamento tradicional, ainda 
que esta não seja uma decisão de-
finitiva. Este ano, a oferta de rasas 
para arrendar já aumentou 45%, 
oque contribuiu para que as ren-
das tenham caído até 10%. 

O retrato é feito com base nos 
números da Casafari, que dispo-
nibiliza uma base de dados em 
tempo real do mercado imobiliá-
rio em Portugal, agregando os 
anúncios de todos os portais imo-
biliários e eliminando aqueles que 
são repetidos. Em 2020, mostram 
estes dados, o setor imobiliário re-
sistiu à crise gerada pela pande-
mia, registando apenas ligeiras 
correções nos preços de venda, 
mas nem por isso deixou de sofrer 
um impacto. A principal alteração 
é registada não no mercado de 
compra e venda, mas no incitado 
de arrendamento - e é motivada, 
sobretudo, pela crise no turismo. 

A Casafari não dispõe de da-
dos que ilustrem a evolução exata 
da oferta de alojamento local em 
Portugal, uma análise dificil de fa-
zer até pela existência de aloja-
mentos "fantasma", em que os 
proprietários não cancelam os re-
gistos para evitar pagar mais-va-
lias, realidade para a qual a Asso-
ciação do Alojamento Local em 
Portugal (ALEP) já tem alertado 
várias vezes. Os dados do Registo 
Nacional de Turismo mostram  

que há cerca de 95 mil alojamen-
tos locais registados, acima dos 
cerca de 88 mil de há um ano. 

Ainda assim, a Casafari dá 
conta de mudanças no tipo de 
oferta disponível no arrendamen-
to tradicional que resultam das 
desistências do alojamento local. 
"Verifica-se um aumento signifi-
cativo na oferta disponível de 
apartamentos mobilados disponi-
bilizados para o arrendamento 
tradicional de longa duração. Este 
é um indicador da transformação 
temporária do arrendamento de 
curta duração para arrendamen-
to de longa duração", explica Nils 
Henning, cofundador da Casafa-
ri, em entrevista ao Negócios. 

O resultado já é notório, com 
um aumento do número de apar-
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s disponíveis para arren-
dar em Portugal, "principalmen-
te nos distritos com maior densi-
dade populacional, como Lisboa, 
Porto e Setúbal", detalha. À data, 
segundo os dados da Casafari, há 
37.942 rasas disponíveis para ar-
rendar em Portugal, uma subida 
de 45% face ao ano passado. 

Com o aumento da oferta, os 
valores anunciados das rendas caí-
ram entre 5% e10% este ano, "de-
pendendo da localização e das ca-
racterísticas desse mercado". Lis-
boa mantém-se como a cidade 
mais cara, com uma renda média 
de 13 euros por metro quadrado, 
seguindo-se o Porto, com uma 
renda média de 10 euros por me-
tro quadrado. 

Este será, contudo, um cená-

 

Bruno Colaço 

- 
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rio temporário, já que a transfor-
mação de alojamentos locais em 
casas para arrendar não será defi-
nitiva. Com o início da recupera-
ção do turismo, que as associações 
do setor têm previsto para o se-
gundo semestre de 2021, também 
oalojamento local deverá voltar. 
"Antecipamos, por isso, uma rápi-
da recuperação nos preços de ar-
rendamento", diz Nils Henning. 

Vendas demoram mais 
Ao contrário do que se vê no ar-
rendamento, houve uma redução 
no número de vendas de rasas. Os 
preços, ainda assim, têm resistida 

Hoje, a Casafari contabiliza 
184.766 anúncios de venda de ca-
sas em Portugal, um aumento de 
15,8% face ao ano passado, que re-

 

37.942 
ARRENDAMENTO 
Há 37.942 casas para 
arrendar em Portugal, 
um aumento de 45% em 
relação a 2019. 

-10% 
PREÇOS 
Com mais oferta, 
os valores anunciados 
das rendas caíram entre 
5% e 10% este ano. 

19u 
VENDAS 
Ao todo, foram vendidas 
cerca de 190 mil casas 
este ano, uma quebra de 
7% face a 2019. 

flete não só a paralisação da eco-
nomia durante a pandemia, mas, 
também, o adiamento das deci-
sões dos compradores. "Os dados 
mostram um claro aumento no 
tempo médio de venda em 2020 
em relação a 2019. Esse é um dos 
motivos que levaram ao aumento 
do 'stock disponível no mercado", 
refere Nils Henning. 

Ao todo, foram vendidas cer-
ca de 190 mil casas este ano, uma 
quebra de 7% face ao ano passa-
do. Em contrapartida, os preços 
continuam a aumentar, apesar da 
desaceleração já notória. Os pre-
ços médios de venda aumentaram 
entre 0,1% e 6% nos vários distri-
tos de Portugal, com Faro a apre-
sentar a menor variação e Coim-
bra e Aveiro com a maior. • 

• 

. • t. eu. 

I I 
1 

o 

Página 12



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 11,31 x 31,67 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 90165863 15-12-2020

PERGUNTAS A 
NILS HENNING 
Cofundador da Casafari 

"Portugal vai tornar-se 
hub internacional para 
trabalhadores remotos" 

Nils Henning acredita que algu-
mas das tendências trazidas 
pela pandemia, como o trabalho 
remoto, irão prolongar-se, o que 
poderá dinamizar o imobiliário 
em Portugal. 

Como avalia o desempenho 
do setor imobiliário em 2020? 
O mercado imobiliário tem-se 

mantido estável e resiliente aos 
efeitos da pandemia. Retirando li-
geiras correções nos preços, não 
se registou uma correção signifi-
cativa no setor imobiliário. No 
mercado de arrendamento, as 
quedas variam entre os 5% e os 
10%, dependendo da zona, devi-
do ao aumento da oferta, nomea-
damente imóveis vindos do alo-
jamento local e do arrendamen-
to de curta duração. Antecipa-
mos, por isso, uma rápida recupe-
ração nos preços de arrendamen-
to na segunda metade de 2021. 

No arrendamento, 
os dados apontam 
para alterações que 
poderão tornar-se 
mais acentuadas caso 
a conjuntura atual 
se prolongue. Com 
o trabalho remoto, as 
áreas menos centrais 
das cidades tornam-se 
mais atraentes. 

99 

A pandemia alterou o tipo de 
imóveis mais vendidos, as re-
giões mais procuradas ou o 
tipo de compradores? 
Se a tendência atual se manti-

ver, o impacto da pandemia no 
mercado deverá ser mínimo em 
áreas onde já existia uma eleva-
da procura pré-covid-19, uma vez 
que os níveis de oferta e procu-
ra se mantêm estáveis, assim 
como o nível de preço por metro 
quadrado. No que se refere ao 
mercado de arrendamento, os 
dados apontam para alterações 
que poderão tornar-se mais 
acentuadas caso a conjuntura 
atual se prolongue. A pandemia 
impulsionou novas tendências 
de hábitos de trabalho, como o 
trabalho remoto. As áreas menos  

centrais das cidades tornam-se, 
assim, mais atraentes. 

Que perspetivas tem para 
2021? 
Assim que as restrições de via-

gens na Europa forem reduzidas 
e o turismo recuperar, espera-
mos um forte aumento da pro-
cura de propriedades portugue-
sas por parte de estrangeiros. Ao 
longo de 2020, o entendimento 
sobre "home office" e equipas 
descentralizadas mudou e acre-
ditamos que a tendência irá 
manter-se cá. Portugal, com to-
das as suas características, pro-
vavelmente, tornar-se-á num 
"hub" internacional para expa-
triados e para uma nova geração 
de trabalhadores remotos. ■ 
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Caixa vai acabar 
com 75% das e 

participadas 

"Limpeza" reduz de 86 
para 21 as entidades que 
consolidam nas contas. 
Banco do Estado diz que 
poupa "alguns milhões". 10 
EMPRESAS 16 e 17 
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Arrendamento dispara 
com crise no turismo 
Casas no mercado cresceram 45% com redução do alojamento local I Valor das rendas está a baixar 
com aumento da oferta I Portugal pode tornar-se um "hub" internacional para trabalhadores remotos 
EMPRESAS IS e 

Banco de Portuga! 

Leão só 
acerta na 
meta do PIB 
se ficar 
tudo bem 

(4!  
Economia não 
vai criar emprego 
no próximo ano 
PRIMEIRA f.P  

Esta crise 
não é para 
agências 
de rating 
MERCADOS 22 e 23 

ANDRÉ VENTURA CANDIDATO ÀS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 

Entrada num governo 
do PSD? Só com um 
"entendimento escrito" 

Líder do Chega afirma que "Estado gigante criou complexo enorme 
com o privado" e defende flexibilização laborai. ECONOMIA 8 a 10 

Radar África 
Os 135 milhões 
da Sonangol 
e os serviços 
prestados 
ECONOMIA 14 
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Turismo no Norte com pouca procura na quadra natalícia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/12/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5cef6098

 
Início Opção Turismo Turismo no Norte com pouca procura na quadra natalícia
 
Turismo no Norte com pouca procura na quadra natalícia
 
Dezembro 15, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Como praticamente em todo o país, também o Norte de Portugal ressente-se da falta de procura tanto
no Natal como no fim de ano. O seu presidente fala de alguma melhoria, embora muito modesta.
 
Para o presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) Luís Pedro Martins, em entrevista à
Lusa, as reservas para este período estão muito longe do que era preciso, adiantando mesmo que
estão muito fracas no alojamento tradicional, não chegando aos 20%. Mas está convencido que as
reservas para este período das festas serão feitas muito em cima das datas.
 
- Houve dificuldade em preparar este período, o que se explica por todo o clima de incerteza em que
vivemos. O próprio turista esteve e ainda está indeciso porque espera a evolução da situação da
pandemia e as medidas que vão sendo tomadas pelas entidades competentes, salientou.
 
- Contudo, não vamos deitar a toalha ao chão e estamos a reforçar a nossa promoção no mercado
nacional, espanhol e internacional de maior proximidade através da derivação da campanha 'O Norte
lá em Cima!' que lançamos no Verão e contribuiu para atenuar a baixa da procura, afirmou.
 
-Naturalmente que está muito longe do que precisamos. O que sentimos é que o sector da hotelaria e
do turismo que manteve as suas empresas a funcionar está a mobilizar-se para atrair a atenção da
procura. Estamos muito gratos a esses empresários que não desistem, frisou.
 
As associações do sector avançaram com previsões de encerramento na ordem dos 40% em toda a
região. Por exemplo, actualmente, são cerca de 40 os empreendimentos turísticos encerrados na
cidade do Porto de um total de mais de 120.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
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ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Carolina Morgado
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Brits choosing Algarve for 
2021 holidays

A Skyscanner report has seen a surge in interest in flights to Faro next year from British 
travellers

Flights to Faro airport are among the most sought after by British 
tourists who plan to travel in Europe for next year’s holidays.

According to a press release 
from the Associação Turismo 
do Algarve (ATA) Turismo, 
the surge in the number of 

British people looking to the Algarve for 

their next holiday has been reported in the 
most recent study by Skyscanner, a global 
company dedicated to travel research, which 
places Faro at the top of the Top 5 searches 
conducted for European destinations, 

followed by locations such as Malaga, 
Palma de Mallorca and Ibiza, in Spain, and 
Dalaman in Turkey.
According to the study, following recent news 
about the arrival of vaccines for Covid-19, 
UK tourists have been showing an increasing 
interest in travelling abroad during the spring 
and summer of 2021. The data for November 
this year points to a weekly increase of 48 
percent in the number of searches carried 
out, from the UK market, for trips between 1 
April and 31 August of next year.
“Although it is premature to draw 
conclusions, these seem to be promising 
indicators for tourism and for the Algarve in 
particular”, says João Fernandes, president of 
Turismo do Algarve. 
“Throughout these months, we have been 
reinforcing the message that the Algarve is 
a safe destination, fully prepared to welcome 
its tourists again with the welcome to which 
they have always been accustomed. That 
perception is now very present in tourists, 
namely in the British, so we believe that the 
Algarve is well positioned to receive these 
travellers again, as the confidence levels for 
travel begin to increase”, he concluded.
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Marcelo Rebelo de 
Sousa in the running 
for President. P4

Brits choosing 
Algarve for 2021 
holidays. P6

Hilton to open 
three new hotels in 
Portugal. P14

The government has announced the new lockdown measures for the country, while highlighting loosened restrictions for the Christmas 
period as long as the situation remains stable. (Lusa / Luís Forra) Full story P3.

Government gives “green 
light” for Christmas
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Formador da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve conquista prémio nos
Hospitality Education Awards
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/12/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d7c7c425

 
Sociedade
 
Abílio Jesus Guerreiro, formador da área da cozinha na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve
(EHTA), foi distinguido com o prémio de 'Melhor Carreira de Docente do Ensino Profissional' nos
prestigiados Hospitality Education Awards, os Prémios da Formação Turística em Portugal.
 
Estes prémios, promovidos pela Associação Fórum Turismo, têm como objetivo dignificar as profissões
na área e em simultâneo incentivar a formação de excelência, tendo em vista a resposta às
necessidades do setor.
 
Na categoria de 'Melhor Carreira de Docente do Ensino Profissional', o formador da EHTA Abílio
Guerreiro, foi o escolhido entre várias dezenas de formadores de todo o pais, numa edição em que se
atingiu um número recorde de candidaturas a estes prémios, regista comunicado da EHTA.
 
Há 6 anos que Abílio Guerreiro, com 47 anos, desenvolve as funções de coordenador do curso de
cozinha e é formador de vários módulos. É também responsável pelos Laboratórios Abertos de
Experimentação além de ser representante da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve na Comissão
de Salvaguarda da Dieta Mediterrânica.
 
Para a diretora da Escola, Paula Vicente, este prémio  vem reconhecer e enaltecer o trabalho realizado
na área do ensino profissional e dá-nos ânimo para continuar a percorrer este caminho, que é
exigente e desafiante, mas que é essencial para o futuro do país e que contará com o empenho de
toda a rede escolar do Turismo de Portugal .
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Ponte da Praia Faro terá novo concurso com conformidade ambiental válida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/12/2020
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Pub
 
As autoridades estão a preparar um novo concurso para a construção da nova ponte da Praia de Faro,
cuja conformidade ambinetal está válida, disse à Lusa o presidente da comissão liquidatária da
Sociedade Polis Litoral Ria Formosa.
 
Questionado pela Lusa sobre o atual estado do processo para a empreitada da nova ponte de acesso à
Praia de Faro, José Pacheco adiantou que o concurso público lançado no passado mês de setembro, o
terceiro lançado para a execução da obra, "ficou deserto, face à não apresentação de qualquer
proposta válida".
 
Segundo José Pacheco, estão a decorrer "neste momento" os procedimentos para preparação e
lançamento de "novo concurso, com ajuste do preço base" para "melhor se adequar à realidade do
mercado e ao aumento generalizado de custos" consequência das "profundas implicações do contexto
da pandemia" no setor da construções e obras públicas.
 
O último concurso, que decorreu até 17 de outubro último, foi objeto de uma queixa ao Ministério
Público por parte do núcleo do Algarve da Quercus em outubro, alegando a caducidade do Projeto de
Execução e Respetivo Relatório de Conformidade Ambiental (RECAPE).
 
O RECAPE tinha sido emitido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do
Algarve a 16 de outubro de 2014, mas perdia a validade quatro anos depois, ou seja, em outubro de
2018, disse à Lusa a presidente da Quercus/Algarve.
 
No entanto, o responsável pela Polis defendeu não existir "qualquer caducidade" do enquadramento da
empreitada em sede de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), já que o projeto em causa "está
abrangido" por uma Decisão de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE) "válida".
 
Assim, nos termos do Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), o procedimento
lançado para a execução da obra "não carece de qualquer outro enquadramento adicional".
 
José Pacheco adiantou ainda que o mesmo entendimento é "subscrito pela CCDR/Algarve", enquanto
autoridade de AIA e das "demais entidades" que integram a Comissão de Avaliação, o que foi
"manifestamente expresso pela alteração à DCAPE, promovida em agosto de 2020".
 
A Polis confirmou o pedido de informação pelo Ministério Público (MP), afirmando que foi
"integralmente prestada" e que "após análise e verificação dessa informação, o MP arquivou o
processo, entendendo não se verificarem quaisquer ilegalidades".
 
À Lusa, fonte da CCDR/Algarve indicou que a legislação "apenas determina a caducidade da DCAPE se
o proponente não der início à execução do projeto decorridos quatro anos sobre a data de emissão da
DCAPE".
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Em resposta escrita enviada à Lusa, a mesma fonte afirmou ainda que iniciando-se a execução do
projeto dentro do respetivo prazo da DCAPE, "as decisões ambientais emitidas" para o projeto
"encontram-se válidas, incluindo, obviamente, a alteração à DCAPE", emitida pela CCDR, "enquanto
autoridade de AIA".
 
Pub
 
Lusa
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Governo designa Adriana Nogueira como diretora de Cultura do Algarve por cinco
anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/12/2020

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8257a6c6

 
A diretora regional de Cultura do Algarve, em exercício desde 2018, Adriana Nogueira, foi designada
para o cargo em regime de comissão de serviço por cinco anos, segundo um despacho hoje publicado
em Diário da República.
 
A professora universitária é designada para o cargo após um concurso público desenvolvido pela
Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP), lê-se no documento,
assinado pela secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Carvalho Ferreira.
 
Apesar de Adriana Nogueira ter sido nomeada para o cargo pela tutela "em regime de substituição",
em dezembro de 2018, a designação para o cargo acontece agora, dois anos depois, "considerando os
resultados obtidos em sede do procedimento concursal desenvolvido nos termos do Estatuto do
Pessoal Dirigente da Administração Pública", acrescenta.
 
A atual diretora regional de Cultura iniciou funções a 16 de dezembro de 2018, após a finalização do
mandato de Alexandra Gonçalves, que ocupava o cargo desde dezembro de 2013 e entretanto
regressou à Universidade do Algarve, desempenhando desde outubro de 2019 as funções de diretora
da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo.
 
Adriana Nogueira tem 54 anos, é licenciada em Línguas e Literaturas Clássicas pela Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa e doutorada no ramo de Literatura, na especialidade de Literatura e
Cultura Clássicas, pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve.
 
Para além de professora auxiliar nesta faculdade, desde 2006 e até 2018, foi também diretora da
biblioteca da mesma instituição, sendo subdiretora do Doutoramento em Literatura (2018).
 
Dirigiu igualmente o departamento de Artes e Humanidades daquela instituição (2011-2013), foi
membro eleito do Conselho Científico da mesma faculdade (2011-2018) e diretora do Mestrado em
Produção, Edição e Comunicação de Conteúdos da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da
Universidade do Algarve (2011-2014), entre outras funções.
 
Lusa
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Algarve tem seis restaurantes com estrelas Michelin e ganha uma nova distinção
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/12/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=daae8500

 
A edição de 2021 do Guia Michelin confirma para o Algarve seis restaurantes com uma e duas
estrelas, e distingue, pela primeira vez, o Check-in Faro na categoria "Bib Gourmand" pela ótima
relação qualidade/preço. O novo Guia Michelin para 2021, que chega hoje às bancas, foi apresentado
ontem à noite, numa cerimónia transmitida de forma virtual a partir de Madrid, Espanha.
 
Na edição de 2021 do conceituado guia, a região do Algarve contabiliza seis restaurantes: o Ocean
(Lagoa) e o Vila Joya (Albufeira), galardoados com duas estrelas 'cozinha excecional, merece o
desvio'); e o Bon Bon (Carvoeiro), o Gusto by Heinz Beck (Almancil), o Vista (Portimão) e o Vistas
(Vila Nova de Cacela), distinguidos com uma estrela Michelin ('cozinha de grande nível, compensa
parar'). A novidade surge com o prémio "Bib Gourmand" atribuído ao Check-in Faro ('ótima relação
qualidade/preço, vale a pena ir'). Este junta-se ao restaurante Avenida (marina de Lagos), também
incluído na mesma categoria.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, congratula-se com as distinções do famoso guia,
referindo que "o Algarve é sinónimo de boa gastronomia, pela forma ímpar como combina qualidade,
variedade, tradição e criatividade, e privilegia a incorporação dos produtos típicos sazonais. Este é o
contexto que encontramos no destino e é o que fica registado nesta nova edição do conceituado Guia
Michelin, o qual ano após ano tem vindo a distinguir a excelência da cozinha algarvia".
 
"Este é também um importante reconhecimento à restauração algarvia, sobretudo no momento que
estamos a atravessar. Os empresários e trabalhadores bem o merecem! O turismo gastronómico é um
dos nossos produtos turísticos estratégicos, no qual vamos naturalmente continuar a apostar", conclui
o responsável do turismo algarvio.
 
Na imagem, a equipa do Ocean (Lagoa)
 
Na imagem
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Algarve tem seis restaurantes com estrelas Michelin e ganha uma nova distinção
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A edição de 2021 do Guia Michelin confirma para o Algarve seis restaurantes com uma e duas
estrelas, e distingue, pela primeira vez, o Check-in Faro na categoria "Bib Gourmand" pela ótima
relação qualidade/preço.
 
O novo Guia Michelin para 2021, que chega hoje às bancas, foi apresentado ontem à noite, numa
cerimónia transmitida de forma virtual a partir de Madrid (Espanha).
 
Na edição de 2021 do conceituado guia, a região do Algarve contabiliza seis restaurantes: o Ocean
(Lagoa) e o Vila Joya (Albufeira), galardoados com duas estrelas ('cozinha excecional, merece o
desvio'); e o Bon Bon (Carvoeiro), o Gusto by Heinz Beck (Almancil), o Vista (Portimão) e o Vistas
(Vila Nova de Cacela), distinguidos com uma estrela Michelin ('cozinha de grande nível, compensa
parar'). A novidade surge com o prémio "Bib Gourmand" atribuído ao Check-in Faro ('ótima relação
qualidade/preço', vale a pena ir). Este junta-se ao restaurante Avenida (marina de Lagos), também
incluído na mesma categoria.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, congratula-se com as distinções do famoso guia,
referindo que  o Algarve é sinónimo de boa gastronomia, pela forma ímpar como combina qualidade,
variedade, tradição e criatividade, e privilegia a incorporação dos produtos típicos sazonais. Este é o
contexto que encontramos no destino e é o que fica registado nesta nova edição do conceituado Guia
Michelin, o qual ano após ano tem vindo a distinguir a excelência da cozinha algarvia .
 
Este é também um importante reconhecimento à restauração algarvia, sobretudo no momento que
estamos a atravessar. Os empresários e trabalhadores bem o merecem! O turismo gastronómico é um
dos nossos produtos turísticos estratégicos, no qual vamos naturalmente continuar a apostar , conclui
o responsável do turismo algarvio.
 
Dirhotel
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Guia Michelin 2021 distingue seis restaurantes do Algarve com uma e duas estrelas
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E distingue, pela primeira vez, Check-in Faro na categoria "Bib Gourmand" pela ótima relação
qualidade/preço.
- Publicidade -
 
Ocean (Lagoa) e Vila Joya (Albufeira), galardoados com duas estrelas; e o Bon Bon (Carvoeiro), Gusto
by Heinz Beck (Almancil), Vista (Portimão) e Vistas (Vila Nova de Cacela), distinguidos com uma
estrela Michelin. Foram estes os restaurantes do Algarve confirmados com estrelas Michelin no novo
Guia Michelin para 2021.
 
O guia chega hoje às bancas e foi apresentado ontem à noite, numa cerimónia transmitida de forma
virtual a partir de Madrid (Espanha).
 
A novidade surge com o prémio Bib Gourmand atribuído ao Check-in Faro. Este junta-se ao
restaurante Avenida (marina de Lagos), também incluído na mesma categoria.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, congratula-se com as distinções do famoso guia,
referindo que "o Algarve é sinónimo de boa gastronomia, pela forma ímpar como combina qualidade,
variedade, tradição e criatividade, e privilegia a incorporação dos produtos típicos sazonais. Este é o
contexto que encontramos no destino e é o que fica registado nesta nova edição do conceituado Guia
Michelin, o qual ano após ano tem vindo a distinguir a excelência da cozinha algarvia".
 
"Este é também um importante reconhecimento à restauração algarvia, sobretudo no momento que
estamos a atravessar. Os empresários e trabalhadores bem o merecem! O turismo gastronómico é um
dos nossos produtos turísticos estratégicos, no qual vamos naturalmente continuar a apostar", conclui
o responsável do turismo algarvio.
 
Alexandre Lopes
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Algarve mantém seis restaurantes com estrelas Michelin
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Algarve mantém seis restaurantes com estrelas Michelin
 
Seis restaurantes algarvios que tinham estrelas Michelin mantiveram o galardão na edição deste ano
daquele guia turístico, mas no computo geral a região perdeu um restaurante classificado, devido ao
fecho do "São Gabriel", em Almancil, do reputado chefe Leonel Pereira, que abriu novo
estabelecimento em Faro.
 
Na região, mantêm-se com classificação de duas estrelas o Ocean Vila Vita, do chef austríaco Hans
Neuner, no concelho de Lagoa, e o Vila Joya, do chefe holandês Dieter Koshina, em Albufeira,
 
Mantêm uma estrela o Vistas Rui Silvestre (Vila Nova de Cacela), o Vista (Praia da Rocha, Portimão), o
Gusto (Almancil, Loulé) e o Bon Bon (Carvoeiro, Lagoa).
 
Além da saída do restaurante de Leonel Pereira, em Almancil, as outras novidades portuguesas são as
duas entradas, em Lisboa: o 100 Maneiras, do mediático chef sérvio Ljubomir Stanisic, e o Eneko
Lisboa, do chef basco Eneko Atxa.
 
A nível nacional, o País conta com um total de sete restaurantes com duas estrelas Michelin e 21 com
uma estrela.
 
Em Portugal nenhum restaurante tem a classificação máxima do Guia Michelin (três estrelas), que foi
atribuída a 11 restaurantes de Espanha.
 
Noutra categoria, a "Bib Gourmand", que distingue restaurantes com uma ótima relação qualidade-
preço, há uma novidade algarvia: o "Check-In Faro", de Leonel Pereira (ex-chef do São Gabriel).
 
Restaurantes portugueses galardoados no Guia Michelin 2021
 
Os sete restaurantes com 2 estrelas:
 
Alma (Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa)
 
Belcanto (Lisboa, chef José Avillez)
 
Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, chef Rui Paula)
 
Il Gallo d'Oro (Funchal, chef Benoît Sinthon)
 
Ocean (Alporchinhos, chef Hans Neuner)
 
The Yeatman (Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa)
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Vila Joya (Albufeira, chef Dieter Koschina)
 
Os 20 restaurantes com 1 estrela:
 
100 Maneiras (Lisboa, chef Ljubomir Stanisic) - novidade
 
A Cozinha (Guimarães, chef António Loureiro)
 
Antiqvvm (Porto, chef Vítor Matos)
 
Bon Bon (Carvoeiro, chef Louis Anjos)
 
Eleven (Lisboa, chef Joachim Koerper)
 
Eneko Lisboa (Lisboa, chefs Eneko Atxa e Lucas Bernardes) - novidade
 
Epur (Lisboa, chef Vincent Farges)
 
Feitoria (Lisboa, chef João Rodrigues)
 
Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa, chef Filipe Carvalho)
 
Fortaleza do Guincho (Cascais, chef Gil Fernandes)
 
G Pousada (Bragança, chef Óscar Gonçalves)
 
Gusto by Heinz Beck (Almancil, chef Libório Buonocore)
 
LAB by Sergi Arola (Sintra, chef Sergi Arola e Vlademir Veiga)
 
Largo do Paço (Amarante, chef Tiago Bonito)
 
Loco (Lisboa, chef Alexandre Silva)
 
Mesa de Lemos (Viseu, chef Diogo Rocha)
 
Midori (Sintra, chef Pedro Almeida)
 
Pedro Lemos (Porto, chef Pedro Lemos)
 
Vista (Portimão, chef João Oliveira)
 
Vistas (Vila Nova de Cacela, chef Rui Silvestre)
 
William (Funchal, chefs Luís Pestana e Joachim Koerper)
 
João Prudêncio
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Estrelas Michelin são reconhecimento à restauração algarvia em momento difícil
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Este é um importante reconhecimento à restauração algarvia, sobretudo no momento que estamos a
atravessar . É assim que João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), reage à
atribuição de estrelas Michelin a seis restaurantes algarvios, conhecida ontem, 14 de Dezembro.
 
Na edição de 2021 do conceituado guia, a região do Algarve contabiliza seis restaurantes: o Ocean
(Lagoa) e o Vila Joya (Albufeira), galardoados com duas estrelas ('cozinha excecional, merece o
desvio'), e o Bon Bon (Carvoeiro), o Gusto by Heinz Beck (Almancil), o Vista (Portimão) e o Vistas
(Vila Nova de Cacela), distinguidos com uma estrela Michelin ('cozinha de grande nível, compensa
parar').
 
A novidade surge com o prémio "Bib Gourmand" atribuído ao Check-in Faro ('ótima relação
qualidade/preço', vale a pena ir). Este junta-se ao restaurante Avenida (marina de Lagos), também
incluído na mesma categoria.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, congratula-se com as distinções do famoso guia,
referindo que  o Algarve é sinónimo de boa gastronomia, pela forma ímpar como combina qualidade,
variedade, tradição e criatividade, e privilegia a incorporação dos produtos típicos sazonais. Este é o
contexto que encontramos no destino e é o que fica registado nesta nova edição do conceituado Guia
Michelin, o qual ano após ano tem vindo a distinguir a excelência da cozinha algarvia .
 
Este é também um importante reconhecimento à restauração algarvia, sobretudo no momento que
estamos a atravessar. Os empresários e trabalhadores bem o merecem! O turismo gastronómico é um
dos nossos produtos turísticos estratégicos, no qual vamos naturalmente continuar a apostar , conclui
o responsável do turismo algarvio.
 
Sul Informação
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Algarve tem seis restaurantes com estrelas Michelin e ganha uma nova distinção
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Guia Michelin 2021 reconhece qualidade dos restaurantes algarvios
 
A edição de 2021 do Guia Michelin confirma para o Algarve seis restaurantes com uma e duas
estrelas, e distingue, pela primeira vez, o Check-in Faro na categoria "Bib Gourmand" pela ótima
relação qualidade/preço.
 
O novo Guia Michelin para 2021, que chega hoje às bancas, foi apresentado ontem à noite, numa
cerimónia transmitida de forma virtual a partir de Madrid (Espanha).
 
Na edição de 2021 do conceituado guia, a região do Algarve contabiliza seis restaurantes: o Ocean
(Lagoa) e o Vila Joya (Albufeira), galardoados com duas estrelas ('cozinha excecional, merece o
desvio'); e o Bon Bon (Carvoeiro), o Gusto by Heinz Beck (Almancil), o Vista (Portimão) e o Vistas
(Vila Nova de Cacela), distinguidos com uma estrela Michelin ('cozinha de grande nível, compensa
parar'). A novidade surge com o prémio "Bib Gourmand" atribuído ao Check-in Faro ('ótima relação
qualidade/preço', vale a pena ir). Este junta-se ao restaurante Avenida (marina de Lagos), também
incluído na mesma categoria.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, congratula-se com as distinções do famoso guia,
referindo que  o Algarve é sinónimo de boa gastronomia, pela forma ímpar como combina qualidade,
variedade, tradição e criatividade, e privilegia a incorporação dos produtos típicos sazonais. Este é o
contexto que encontramos no destino e é o que fica registado nesta nova edição do conceituado Guia
Michelin, o qual ano após ano tem vindo a distinguir a excelência da cozinha algarvia .
 
Este é também um importante reconhecimento à restauração algarvia, sobretudo no momento que
estamos a atravessar. Os empresários e trabalhadores bem o merecem! O turismo gastronómico é um
dos nossos produtos turísticos estratégicos, no qual vamos naturalmente continuar a apostar , conclui
o responsável do turismo algarvio.
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Guia Michelin confirma para o Algarve seis restaurantes com estrela e distingue
´CHECK-In Faro´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2020

Meio: Postal do Algarve Online Autores: Cristina Mendonça

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=54b5953

 
O Algarve contabiliza dois restaurantes com duas estrelas e quatro com uma. O Guia Michelin
distingue ainda o restaurante 'CHECK-In Faro' na categoria dos 'Bib Gourmand': ótima relação
qualidade/preço
 
Detentor de uma estrela Michelin, o Chef Leonel Pereira, abriu as portas do restaurante CHECK-In
FaroFoto D.R.
No Algarve a novidade é na categoria dos 'Bib Gourmand' do Guia Michelin, (uma ótima relação
qualidade/preço), com a distinção de restaurante 'CHECK-In Faro', em Faro.
 
Detentor de uma estrela Michelin, o Chef Leonel Pereira, abriu as portas do restaurante CHECK-In
Faro by Leonel Pereira, com uma carta que é também uma viagem pela carreira do chefe. Com apenas
26 lugares, a sala é apoiada por uma esplanada onde cabem mais 30 pessoas. O restaurante foi
concebido para servir só jantares, a partir de um conceito mais informal.
 
Os restaurantes lisboetas '100 Maneiras' e 'Eneko Lisboa' foram distinguidos com uma estrela do Guia
Michelin, enquanto o 'São Gabriel' (Almancil) perdeu a estrela que detinha, por ter fechado no final de
2019, foi hoje anunciado.
 
As duas novas estrelas para estes dois restaurantes de Lisboa são as novidades portuguesas do Guia
Michelin Espanha e Portugal 2021, anunciado esta noite numa cerimónia virtual a partir de Madrid.
 
Portugal passa a contar, assim, com um total de sete restaurantes com duas estrelas ('cozinha
excecional, merece o desvio') e 21 com uma estrela ('cozinha de grande nível, compensa parar'), mais
um do que na edição de 2020.
 
O restaurante '100 Maneiras' é liderado pelo chef Ljubomir Stanisic, que no início deste mês fez uma
greve de fome de quase uma semana no âmbito do Movimento "Sobreviver a Pão e Água", que
pretendia ser recebido pelo Governo para debater soluções para o setor da restauração e similares,
face ao impacto causado pela pandemia de covid-19.
 
O restaurante 'Eneko Lisboa', que abriu em Lisboa em setembro de 2019, garante assim a sexta
estrela Michelin ao chef basco Eneko Atxa. O estabelecimento na capital portuguesa "traz a filosofia"
do 'Azurmendi', perto de Bilbau (três estrelas Michelin - 'uma cozinha única, justifica a viagem'),
proporcionando "boa comida com matizes locais", como é descrito na página oficial do restaurante.
 
Quanto ao 'São Gabriel', sai do guia ibérico na sequência do seu encerramento, anunciado em
novembro de 2019 pelo seu então responsável, o chef Leonel Pereira, devido à mudança de
proprietários.
 
Portugal continua sem ter nenhum restaurante com a classificação máxima do Guia Michelin, que este
ano também manteve o número de três estrelas em Espanha - 11.
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Entre as novidades em Espanha, subiram à categoria das duas estrelas três restaurantes - 'Bo.TiC'
(Corçà, Girona), 'Cinc Sentits' (Barcelona) e 'Culler de Pau' (O Grove, Pontevedra) - e 19 alcançaram a
primeira estrela.
 
No total, o Guia Espanha e Portugal 2021 contempla 11 restaurantes com três estrelas (inalterados
em relação a 2020), 38 com duas estrelas (três novos) e 203 com uma estrela (21 novos).
 
Noutra categoria do Guia Michelin, os 'Bib Gourmand' (uma ótima relação qualidade/preço), há cinco
novidades em Portugal: 'Avista' (Funchal), 'CHECK-In Faro' (Faro), 'O Javali' (Bragança), 'O Frade'
(Lisboa) e 'Semea by Euskalduna' (Porto).
 
No conjunto dos dois países, há 53 novos restaurantes nesta categoria, perfazendo um total de 300
estabelecimentos.
 
Há ainda 105 novos estabelecimentos que recebem a distinção 'O Prato Michelin', uma categoria
lançada em 2017 e que "constata uma cozinha de qualidade e representa um reconhecimento do
trabalho e serviço oferecido nessa casa". No total, há 880 restaurantes na Península Ibérica com esta
classificação.
 
A gala de apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2021 decorreu hoje à noite na Real Casa
de Correos, em Madrid, numa cerimónia transmitida de forma virtual, devido à pandemia de covid-19.
 
Esta é a lista dos restaurantes portugueses distinguidos pelo Guia Michelin em 2021:
 
Uma estrela:
 
100 Maneiras (Lisboa, chef Ljubomir Stanisic) - novidade
 
A Cozinha (Guimarães, chef António Loureiro)
 
Antiqvvm (Porto, chef Vítor Matos)
 
Bon Bon (Carvoeiro, chef Louis Anjos)
 
Eleven (Lisboa, chef Joachim Koerper)
 
Eneko Lisboa (Lisboa, chefs Eneko Atxa e Lucas Bernardes) - novidade
 
Epur (Lisboa, chef Vincent Farges)
 
Feitoria (Lisboa, chef João Rodrigues)
 
Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa, chef Filipe Carvalho)
 
Fortaleza do Guincho (Cascais, chef Gil Fernandes)
 
G Pousada (Bragança, chef Óscar Gonçalves)
 
Gusto by Heinz Beck (Almancil, chef Libório Buonocore)
 
LAB by Sergi Arola (Sintra, chef Sergi Arola e Vlademir Veiga)
 
Largo do Paço (Amarante, chef Tiago Bonito)
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Loco (Lisboa, chef Alexandre Silva)
 
Mesa de Lemos (Viseu, chef Diogo Rocha)
 
Midori (Sintra, chef Pedro Almeida)
 
Pedro Lemos (Porto, chef Pedro Lemos)
 
Vista (Portimão, chef João Oliveira)
 
Vistas (Vila Nova de Cacela, chef Rui Silvestre)
 
William (Funchal, chefs Luís Pestana e Joachim Koerper)
 
Duas estrelas:
 
Alma (Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa)
 
Belcanto (Lisboa, chef José Avillez)
 
Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, chef Rui Paula)
 
Il Gallo d'Oro (Funchal, chef Benoît Sinthon)
 
Ocean (Alporchinhos, chef Hans Neuner)
 
The Yeatman (Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa)
 
Vila Joya (Albufeira, chef Dieter Koschina)
 
RELACIONADO:
 
Michelin anuncia hoje restaurantes distinguidos em Portugal e Espanha
 
Cristina Mendonça
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Seis restaurantes do Algarve recebem estrelas no Guia Michelin para 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Nuno Costa

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ecb2b7cd

 
Restaurante "Check-In", de Leonel Pereira, em Faro, entra para a categoria "Bib Gourmand"
 
Seis restaurantes do Algarve receberam estrelas no reputado Guia Michelin para 2021. Em relação ao
ano passado, há menos uma estrela para o Algarve, devido ao encerramento do "São Gabriel", em
Almancil, no final de 2019.
 
O Ocean, no Vila Vita, em Lagoa, e o Vila Joya, em Albufeira, mantêm as duas estrelas Michelin,
enquanto o Vistas (Cacela), o Vista (Praia da Rocha), o Gusto (Almancil), o Bon Bon (Lagoa), mantêm
uma estrela.
 
A nível nacional, houve duas entradas, ambas de restaurantes lisboetas. O 100 Maneiras, de Ljubomir
Stanisic, e o Eneko Lisboa, de Eneko Atxa.
 
Restaurante Check-In, em Faro, entre para a categoria "Bib Gourmand"
 
Portugal tem um total de sete sete restaurantes com duas estrelas Michelin e 21 com uma estrela,
mais um do que na edição de 2020.
 
Continua por conquistar a classificação máxima do Guia Michelin (três estrelas), que foi atribuída a 11
restaurantes de Espanha.
 
Noutra categoria, a "Bib Gourmand", que distingue restaurantes com uma ótima relação qualidade-
preço, há uma novidade algarvia: o "Check-In Faro", de Leonel Pereira (ex-chef do São Gabriel).
 
Lista dos restaurantes portugueses incluídos no Guia Michelin 2021
 
2 estrelas (7 restaurantes)
 
Alma (Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa)
 
Belcanto (Lisboa, chef José Avillez)
 
Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, chef Rui Paula)
 
Il Gallo d'Oro (Funchal, chef Benoît Sinthon)
 
Ocean (Alporchinhos, chef Hans Neuner)
 
The Yeatman (Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa)
 
Vila Joya (Albufeira, chef Dieter Koschina)
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1 estrela (20 restaurantes):
 
100 Maneiras (Lisboa, chef Ljubomir Stanisic) - novidade
 
A Cozinha (Guimarães, chef António Loureiro)
 
Antiqvvm (Porto, chef Vítor Matos)
 
Bon Bon (Carvoeiro, chef Louis Anjos)
 
Eleven (Lisboa, chef Joachim Koerper)
 
Eneko Lisboa (Lisboa, chefs Eneko Atxa e Lucas Bernardes) - novidade
 
Epur (Lisboa, chef Vincent Farges)
 
Feitoria (Lisboa, chef João Rodrigues)
 
Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa, chef Filipe Carvalho)
 
Fortaleza do Guincho (Cascais, chef Gil Fernandes)
 
G Pousada (Bragança, chef Óscar Gonçalves)
 
Gusto by Heinz Beck (Almancil, chef Libório Buonocore)
 
LAB by Sergi Arola (Sintra, chef Sergi Arola e Vlademir Veiga)
 
Largo do Paço (Amarante, chef Tiago Bonito)
 
Loco (Lisboa, chef Alexandre Silva)
 
Mesa de Lemos (Viseu, chef Diogo Rocha)
 
Midori (Sintra, chef Pedro Almeida)
 
Pedro Lemos (Porto, chef Pedro Lemos)
 
Vista (Portimão, chef João Oliveira)
 
Vistas (Vila Nova de Cacela, chef Rui Silvestre)
 
William (Funchal, chefs Luís Pestana e Joachim Koerper)
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Nuno Costa
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