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Jazz nas Adegas em fevereiro 
O Jazz nas Adegas continua no mês de fevereiro, nos dias 28 
e 29, com a atuação cio "Jazz BWIVI", na adega Cabrita Wi nes 
(Silves), com uma sessão às 21h e outra às 17h. 
O Jazz nas Adegas é organizado pela Câmara Municipal de 
Silves e integra a programação cultural 365 Algarve, contan-
do com produção artística do Ginásio Clube de Faro.Trata-se 
de uma iniciativa que pretende dinamizar culturalmente os 
locais onde se produzem os Vinhos de Silves, numa simbiose 
entre o vinho, o seu produtor e a música, proporcionando uma 
experiência única ao público, em locais pouco usuais para a 
apresentação de um concerto de Jazz. 
Os ingressos têm um custo associado de 12 euros (inclui, para 
além do concerto, prova de vinhos do produtor, degustação 
de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e 
Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa 
de vinho), encontrando-se à venda na plataforma BOL em 
https://cmsilves.bol.pt/. O evento destina-se a maiores de 18 
anos. 
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ENTREVISTA  JORGE E GONÇALO REBELO DE ALMEIDA  Presidente e administrador do Grupo Vila Galé 

"Vamos estudar 
São Tomé, Cabo 
Verde e Espanha" 
O segundo maior grupo hoteleiro nacional tem uma lista recheada de novos 
projetos para Portugal e Brasil, mas quer abrir novas frentes internacionais. 

NUNO MIGUEL SILVA 
nmsilva@jornaleconomico.p1 

O Grupo Vila Galé continua a 
crescer. Dois novos hotéis vão sur-
gir no próximo mês no interior de 
Portugal, em Alter do Chão e em 
Manteigas. Mais o alargamento do 
Douro Vineyards, previsto para 
junho, mês em que também está 
prevista a abertura da primeira 
unidade em São Paulo, no Brasil. 
Um investimento global de 43,5 
milhões de euros que irá reforçar a 
oferta do grupo em 900 camas. 
Depois de 2020, há mais projetos, 
desde Viana do Castelo a Tomar, 
de Beja a Ponta Delgada, sem es-
quecer mais unidades hoteleiras 
previstas para o Brasil, do Ceará a 
Alagoas, passando por Salvador da 
Bahia. Em entrevista, exclusiva e 
inédita, Jorge Rebelo de Almeida e 
Gonçalo Rebelo de Almeida, res-
petivamente, fundador e presiden-
te do Grupo Vila Galé, e adminis-
trador, assumem o interesse em 
investir noutros mercados inter-
nacionais como São Tomé, Cabo 
Verde ou Espanha. E falam das po-
líticas para o turismo em Portugal, 
da burocracia ou do processo de 
sucessão em curso no grupo. A vi-
são de duas gerações de um grupo 
familiar, o segundo maior no setor 
hoteleiro a nível nacional . 

Quais são as inaugurações 
de hotéis que o Grupo 
Vila Galé tem previsto 
para Portugal durante este ano 
e os respetivos investimentos? 
Jorge Rebelo de Almeida (JRA) 
- O grupo vai inaugurar um novo 
hotel em Alter do Chão a 13 de 
março. Trata-se de um investi-
mento de cerca de 10 milhões de 
euros, para uma unidade com 180 
camas. A 27 de março, será inau-
gurado o hotel de Manteigas, ou-
tro investimento de cerca de 10 
milhões de euros, para uma unida-
de com capacidade para 200 camas. 
Em junho, será a vez de concreti-
zar a ampliação do Douro Vi-

  

neyards, um investimento de cerca 
de oito milhões de euros, para dis-
ponibilizar mais 80 camas. 

E o que é que está previsto 
para o Brasil? 
JRA - Também em junho, em São 
Paulo, deverá ser inaugurado o 
primeiro hotel do grupo em São 
Paulo, com capacidade para 220 
camas. Esta unidade exigiu um in-
vestimento de cerca de 70 milhões 
de reais, cerca de 15,5 milhões de 
euros. Portanto, este vai ser um 
ano trabalhoso, bastante ocupado 
e que vai obrigar a equipa a um es-
forço máximo, mais uma vez. 

Além de 2020, quais são 
os outros projetos que o Grupo 
Vila Galé tem em carteira? 
JRA - O grupo vai arrancar com as 
Casas de Elvas. Trata-se de um 
conceito de hotel diferente, por-
que está em causa a recuperação de 
várias casas, um pouco ao tipo de 
alojamento local. O projecto en-
volve um total de 46 quartos. Em 
paralelo, o grupo irá recuperar 
neste conjunto de edificado um 

66 
Estamos a programar 
uma visita a São Tomé 
para estudar 
as oportunidades 
para investir 
no mercado local. 
Outras hipóteses 
de entrar em novos 
mercados passam por 
Espanha e Cabo Verde 

prédio em Elvas, conhecido como 
o Conselho de Guerra, que será 
depois utilizado como sala de reu-
niões, restaurante e receção deste 
empreendimento. Devemos assi-
nar o contrato com a Câmara Mu-
nicipal de Elvas nas próximas se-
manas. Até ao fim de fevereiro, 
deveremos entregar o projecto e 
esperamos começar as obras em 
outubro para que o empreendi-
mento possa estar operacional em 
outubro de 2021. Ainda não temos 
as contas todas feitas, mas deverá 
envolver um investimento de cer-
ca de cinco milhões de euros. Te-
mos ainda dois projetos mais ou 
menos 'enrolados', em Beja, que 
são os projetos do hotel de crianças 
e do agroturismo no Vila Galé 
Clube de Campo. 

Por que é que estão 'enrolados? 
JRA - São questões que têm a ver 
com burocracia. Vamos também 
concorrer, quando reabrir o con-
curso, para a reabilitação do Con-
vento de Santa Iria, no centro da 
cidade de Tomar, junto ao Nabão. 
É um edificio que está muito de-
gradado, em que teremos de re-
construir quase tudo. Em Viana do 
Castelo, estamos a negociar duas 
ou trés coisas, mas ainda nada está 
definido. Em Ponta Delgada, che-
gámos a acordo com a Santa da 
Misericórdia local para reabilitar o 
palácio na praça de São Francisco. 
Estamos a ultimar o projeto. Gos-
taríamos de começar as obras ain-
da no quarto trimestre deste ano. 
Esta vai ser a nossa estreia nos 
Açores. 

Tendo em conta a grande 
apetência do grupo 
em recuperar edificios e 
transformá-los em unidades 
hoteleiras, qual a opinião 
sobre o programa REVIVE? 
Gonçalo Rebelo de Almeida 
(GRA) - A Vila Galé já venceu dois 
concursos (Elvas e Alter), sendo o 
hotel de Elvas o primeiro projeto 
já em funcionamento e estando 
Alter com abertura prevista para  

Março deste ano. O conceito do 
REVIVE é extremamente positi-
vo, pois permite a recuperação de 
património histórico, dando-lhe 
um sentido económico e social, 
permitindo aos residentes usufruí-
rem de espaços que estavam fecha-
dos e degradados e na maioria dos 
casos permite o desenvolvimento 
do interior do país, gerando novos 
empregos e contribuindo para a 
coesão social e territorial. 

E quanto a novos 
projetos para o Brasil? 
JRA - No Brasil, temos dois novos 
resorts previstos, um em Alagoas, 
com 500 quartos e seis restauran-
tes, que esperamos começar em 
maio, junho, com um investimen-
to previsto de 150 milhões de reais 
[cerca de 31,2 milhões de euros ao 
câmbio atual]. Ainda no Brasil, es-
tamos à espera de abrir um con-
curso para o qual fomos convida-
dos pelo governo da Bahia, para 
recuperar o Palácio do Rio Branco, 
localizado no centro histórico de 
Salvador da Bahia. Já elaborámos 
um projeto. Não temos garantias 
de ganhar o concurso, mas temos  

fortes esperanças de que isso acon-
teça porque já temos muito traba-
lho ali investido. Temos também 
previsto arrancar, no final deste 
ano, com um condomínio de 150 
moradias, no Ceará, junto ao em-
preendimento do Vila Galé Cum-
buco. 

Há alguma intenção 
do Grupo Vila Galé 
reforçar a sua vertente de 
internacionalização em outros 
mercados para além do Brasil? 
JRA - Estamos a programar uma 
visita a São Tomé para estudar as 
oportunidades para investir no 
mercado local. Outras hipóteses de 
entrar em novos mercados passam 
por Espanha e Cabo Verde, merca-
dos em que o grupo anda há anos a 
estudar hipóteses de investimento. 
Também é verdade que essas op-
ções de investimento têm sido me-
nos relevantes para nós porque no 
Brasil temos uma estrutura sólida. 
No Brasil, temos já 20 anos de ex-
periência e conhecimento. E con-
tinuamos a achar que o Brasil tem 
ainda potencial turístico para ex-
plorar. Para mais, numa altura em 
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o PERSPETIVAS 

Vila Galé espera 
manter resultados 

O coronavírus e o 'Brexit' são as grandes 
incógnitas para a atividade do setor e do grupo. 

que parece haver urna inversão das 
políticas do país em relação ao tu-
rismo. Quer o presidente da Em-
bratur [equivalente no Brasil ao 
Turismo de Portugal), quer o mi-
nistro do Turismo do Brasil têm 
manifestado de forma muito viva a 
intenção de apoiar os investimen-
tos no turismo. Isto é uma novida-
de, o reconhecimento da impor-
tância do turismo para a economia 
do Brasil. Por isso, muitas vezes, 
quando chegamos à hora da verda-
de de decidir um investimento, 
optamos pelo Brasil, em que cada 
estado é como se fosse um país. 

Como vé a atuação 
do Governo no setor 
do turismo em Portugal? 
JRA - Em Portugal, o Governo já 
assumiu que o grande mérito da 
recuperação económica em Portu-
gal passou pelo turismo e continua 
a apostar no desenvolvimento do 
setor. Também em Portugal tem 
havido o reconhecimento da acti-
vidade turística. E tem havido con-
tinuidade das políticas através dos 
sucessivos governos. E é extrema-
mente importante que assim seja,  

apesar de haver mudanças de Go-
verno. De uma forma geral, os go-
vernantes do setor do turismo têm 
aproveitado as coisas do passado, 
dos seus antecessores. Os gover-
nantes do PS têm aproveitado o 
trabalho dos Governos PSD e 
vice-versa. E temos tido secretá-
rios de Estado do Turismo próxi-
mos do setor e das empresas. Faze-
mos um balanço positivo dos últi-
mos governantes com a pasta do 
Turismo, porque têm sabido ouvir 
as pessoas do setor, têm sabido ou-
vir conselhos. E temos também a 
vantagem de ter um ministro da 
Economia que tem um bom co-
nhecimento do setor privado e 
consciência do que as empresas 
privadas podem trazer de bom à 
economia do país. 

Mas há uma queixa que 
continua a angustiá-lo, 
relativa à burocracia... 
JRA - Sim, claro. Depois de mui-
tas promessas, a realidade é que 
continuamos a ter no nosso país 
imensos entraves burocráticos, in-
justificados, de organismos que 
deveriam ser agilizadores, mas que 
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só atrapalham o desenvolvimento 
de projetos e processos para fo-
mentar a economia nacional. 
Além disso, há gente na adminis-
tração pública, central e local, que 
gosta de colocar entraves. Ao lon-
go dos anos e do desenvolvimento 
da nossa atividade, temos encon-
trado pessoas e Câmaras Munici-
pais, por exemplo, que nos têm 
dado apoios expressivos, como é o 
caso de Elvas. E é por isso que esta-
mos a fazer mais um projeto de ris-
co em Elvas, porque dá gosto tra-
balhar e investir quando há empe-
nho. Quando há vontade, ficamos 
mais empenhados em fazer coisas. 
Mas, muitas vezes, os entraves co-
locados não são do sistema, mas de 
gente que tem o prazer mórbido 
de atrapalhar. 

Como está a ser assegurada 
a sucessão do Grupo Vila Galé? 
GRA - A questão da sucessão está 
assegurada, assim como o futuro e 
a sustentabilidade da empresa. A 
Vila Galé está dotada de vários 
profissionais qualificados em dife-
rentes áreas, capazes de assegurar 
essa sustentabilidade. •  

"Temos de esperar para ver", é assim 
que Jorge Rebelo de Almeida res-
ponde à questão sobre o impacto que 
o surto epidémico com origem na 
China poderá ter nas economias 
mundiais e no setor do turismo a ní-
vel global. "Precisamos de ver qual o 
impacto do coronavírus. As precau-
ções todas que estão a ser tomadas 
em todos os países têm sido tão re-
forçadas que os riscos que existiam 
no passado ficaram atenuados. Há 
mais divulgação, há mais informa-
ção. Pode ser que se verifique o mes-
mo que aconteceu com a gripe das 
aves, que acabou por ter pouco im-
pacto económico e passou pratica-
mente sem alarmismos", espera o 
presidente do Grupo Vila Galé. 

Mas Jorge Rebelo de Almeida re-
comenda que "convém haver pre-
caução, cuidados redobrados". "Em 
Pequim, as pessoas estão a ficar todas 
em casa, para evitar a propagação da 
doença. Neste período [até 5 de feve-
reiro], o turismo para a China caiu 
75%", admite. 

Por seu turno, Gonçalo Rebelo de 
Almeida assinala que "também já há 
restrições sobre a circulação de turis-
tas chineses, na Europa, em particu-
lar". "E os turistas chineses são os que 
apresentam consumos mais elevados 
a nível total, por estadia. Consomem 
muito em free shops. Nos hotéis, é 
igual. Obviamente, que vai ter algum 
impacto, principalmente na China e 
em Taiwan. Em Portugal, também 
poderá ter algum impacto", reconhe-
ce o administrador da Vila Galé. 

Gonçalo Rebelo de Almeida re-
corda que no ano passado o grupo 
hospedou cerca de 11 mil turistas 
chineses, ultrapaçsmado já os belgas e 
aproximando-se dos holandeses, em 
número. "Mas claro que na Europa, 
terá mais impacto na Itália, em Fran-
ça ou na Inglaterra, porque são países 
que têm grandes fluxos de turistas 
chineses", alerta este responsável. 

De acordo com o administrador 
do Grupo Vila Galé, "para 2020, o 
outro grande cenário que é dificil de 
avaliar é o relativo ao Brexit". No 
seu entender, "o impacto poderá ser 
maior se houver uma quebra do va-
lor da libra. E isso terá um maior 
impacto na quebra de viagens por 
parte dos turistas ingleses, que são 
um povo que têm mais vocação 
para viajar. E para viajar mais que 
uma vez por ano". 

"Não sei se a evolução do Brexit' e 
da cotação da libra não poderão tra-
zer-nos alguma surpresa negativa.  

Neste momento, temos as reservas 
para as nossas unidades hoteleiras 
mais ou menos em linha com o que 
tínhamos nesta altura no ano passa-
do. Até agora, tem havido uma ligei-
ra queda, que já estava prevista para a 
primeira metade do ano, devido às 
previsões de abrandamento das eco-
nomias europeias e ao ressurgimen-
to de destinos concorrentes do por-
tuguês, como a Turquia, e ao facto de 
ter havido bom tempo no norte da 
Europa nas primeiras semanas do 
ano", revela Gonçalo Rebelo de Al-
meida. 

Para este responsável, "por isso é 
que é cada vez mais importante que 
captemos novos mercados e diversi-
fiquemos as origens dos nossos 
clientes". O presidente do grupo des-
taca os pontos positivos: "temos 
boas perspetivas de crescimento de 
turistas norte-americanos" e "tam-
bém se prevê que o PIB no Brasil du-
plique o valor verificado no ano pas-
sado". 

"Existem boas perspetivas sobre a 
peiformance da economia brasileira, 
o que deve reforçar a grande apetên-
cia dos brasileiros por visitar Portu-
gal. Devido a este fator, temos boas 
expetativas em Portugal e também 
no Brasil. Apesar dessas expectativas, 
temos tido quebra de ocupação em 
dois hotéis no Brasil, numa altura 
que é época alta no país. Pode ter a 
ver com modificações nas tarifas aé-
reas, mas como temos uma grande 
presença na área de resorts, pensamos 
que é recuperável". 

"Em geral, se conseguirmos ficar 
com os resultados em linha com os 
de 2019, seria um bom resultado", 
assume Jorge Rebelo de Almeida. 
Recorde-se que a receita do Grupo 
Vila Galé em 2019 ascendeu a 197 
milhões de euros. No Brasil, a re-
ceita foi de 270 milhões de reais 
(cerca de 57 milhões de euros ao 
câmbio atual). O resultado opera-
cional no Brasil foi de 96 milhões 
de reais (cerca de 20 milhões de eu-
ros ao câmbio atual). • 

Do lado positivo, 
o Grupo Vila Galé 
destaca as perspetivas 
positivas de 
crescimento da 
economia brasileira 
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Moody's 
desvaloriza 
impacto da 
eventual saída 
de Centeno 
O perfil de crédito de Portugal "não depende de personalida-
des", nem de saídas do Governo, mas sim das políticas e dos 
resultados, diz ao JE, Sarah Carlson, vice-presidente sénior 
do grupo de risco soberano da agência de notação. •  P22 
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Empresário acredita que fusão será 
positiva para os media. A agência 
de meios teve um volume de negó-
cios recorde em 2019. •  P32 

           

   

• 

   

HOTELARIA 

Vila Galé estuda 
abertura de hotéis 
em São Tomé, 
Cabo Verde 
e Espanha •  P18 

 

        

     

e 

  

        

           

 

a 

         

       

BANCA 

Australianos 
desistem do Banco 
Primus após 30 
meses à espera 
de `OK' do BCE •  P24 

 

              

PUB 

                

                

CONHEÇA AS 
TOP EMPLOYERS 

Saiba quais 
são as empresas 
portuguesas 
no top deste ano. 

:/..01;1:7;••"" EUTANÁSIA 

O que os partidos 
propõem para uma 
despenalização 
sem referendo o  Et Cetera 

BARÔMETRO EY 

—.00.111 

EYB
w

u
o
i
r
f;:
(
1!
n
l a

w
l
o
a
r
e
i
t
d
ter 

ey.com 

Página 27 
PUB 

 

o 

Número 1 das utilities integradas 
MEMBER OF 

Dow Jones 
Sustainability Indicas 

( ; 
In collaboration with edp.com 

 

4  no mundo da sustentabilidade 

Página 4



A5

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 22,00 x 31,50 cm²

  Corte: 1 de 4ID: 84903383 14-02-2020

Análise

31 de janeiro, o Reino Unido 

deixou oficialmente a União 

Europeia, depois de 47 anos 

de vida em comum. Os três últimos 

anos desta relação foram, no entan-

to, marcados por um impasse e por 

incertezas diversas, enquanto não 

se sabia se o Brexit seria ‘hard’ ou 

‘soft’, isto é, se havia ou não acordo 

com a União Europeia para a saída 

britânica.

Pela mesma incerteza passou o Al-

garve, a principal região turística 

do país e onde o mercado britânico 

continua a ser o maior emissor de 

turistas. Há um ano, a ATA previa 

 “Hoje, o mercado francês é 
estruturante para o Algarve”

O Algarve está preparado para o Brexit, quem o 

diz é João Fernandes, presidente da Associação 

de Turismo do Algarve (ATA), que espera uma 

consolidação do mercado britânico e destaca o 

crescimento de outros mercados.

aéreo”, diz que o “esforço conjunto” 

do Turismo do Algarve, Secretaria 

de Estado do Turismo, Turismo de 

Portugal e ANA – Aeroportos de 

Portugal, “se tem traduzido em re-

sultados muito positivos”, com cres-

cimentos de 7,2% em hóspedes e de 

2,5% em dormidas em 2019. “Este 

é o resultado de uma ação concer-

tada, mas também da conjuntura, 

com a recuperação da libra, que se 

sentiu sobretudo a partir de agos-

to. São os valores mais altos dos 

últimos dois anos e isso influencia 

positivamente a procura”, considera 

João Fernandes em declarações ao 

Publituris.

Além da valorização da libra, o res-

ponsável destaca também o contri-

buto das eleições no Reino Unido, 

que “permitiram uma clarificação 

e o fim do clima de incerteza”, ao 

afastarem a possibilidade de não 

existir acordo para a saída britâ-

nica da União Europeia. “Quando 

avançámos a possibilidade de um 

cenário mais impactante em 2020, 

tínhamos em perspetiva a possibi-

lidade de um ‘hard Brexit’ que não 

se veio a concretizar. Hoje, aquilo 

a que assistimos, até por um con-

tacto direto com operadores, com-

panhias aéreas e hoteleiros, é um 

grau de confiança muito mais con-

fortável, o que nos permite dizer 

que, à partida, teremos uma conso-

que os efeitos do Brexit, que chegou 

a estar marcado para final de outu-

bro de 2019, se fizessem sentir em 

2020 e garantia que, ao longo do 

ano, iria trabalhar para encontrar 

soluções que garantissem o futuro 

sustentável da atividade turística. 

Agora, e com o Brexit já consumado, 

João Fernandes, presidente da ATA, 

garante que a região se soube pre-

parar e, apesar de admitir que “nin-

guém tem uma bola de cristal para 

perceber qual vai ser a evolução das 

negociações entre o Reino Unido e 

a União Europeia, nomeadamente 

quanto à liberalização do espaço 

A “Hoje, estamos em 

condições de dizer 

que nos preparámos 

atempadamente. 

Mas é preciso 

lembrar que temos 

concorrência e, por 

isso, aquilo para que 

apontamos é para 

uma consolidação 

do mercado 

britânico.”

...
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lidação de resultados”, acrescentou 
o responsável.
A incerteza que existia traduziu-se, 
no entanto, num atraso das reservas, 
com o presidente da ATA a explicar 
que “a ‘booking window’, que nor-
malmente começa em novembro e 
se prolonga até fevereiro, teve um 
‘delay no pick-up’, ou seja, aconteceu 
mais tarde” devido às eleições. “No fi-
nal do ano as reservas estavam num 
nível inferior mas, neste momento, a 
informação que temos é que, quer o 
primeiro quer o segundo trimestre, 
têm um nível de reservas muito su-
perior. Estamos a falar de mais 30% 
em relação ao primeiro semestre do 
ano anterior. São muito bons sinais”, 
destaca.

Plano de contingência
Positivo para reforçar a confiança 
do mercado britânico terá sido ain-
da, de acordo com João Fernandes, 
o plano de contingência lançado 
pelo Governo português e que inclui 
“medidas de discriminação positiva 
muito favoráveis”, como a isenção 
de vistos ou até mesmo o não agra-
vamento das taxas aeroportuárias 
para os passageiros do Reino Uni-
do. “Tudo isto são fatores que, não 
só reforçam a nossa capacidade 
concorrencial, como também dão 
sinais de confiança aos britânicos”, 
defende João Fernandes, que saúda 
também o “programa que o Turismo 
de Portugal desenvolveu ao nível das 
respostas de saúde”, assim como a 
campanha Brelcome, lançada em 
março de 2019, durante a BTL, com 
a mensagem “Portugal will never 
leave you” (Portugal nunca vos vai 
abandonar). “Foi uma campanha de 
muito sucesso, quer em conteúdos, 
quer nos resultados de impacto. É a 
demonstração de que Portugal tem 
uma afinidade com o Reino Unido 
que não quer perder”, acrescenta 
João Fernandes, defendendo que 
“todas estas medidas são importan-
tíssimas”.
Apesar da importância destas me-
didas, o Turismo do Algarve não se 
ficou por aqui e, como refere João 
Fernandes, teve também uma rea-

ção imediata à falência da Thomas 
Cook, com o anúncio de várias “me-
didas de eficiência fiscal”, apoio nas 
candidaturas à linha de tesouraria 
que foi criada e um plano especial de 
promoção. “Hoje, estamos em con-
dições de dizer que no preparámos 
atempadamente. Mas é preciso lem-
brar que temos concorrência e, por 
isso, aquilo para que apontamos é 
para uma consolidação do mercado 
britânico. Este é um exercício exigen-
te, até porque há outros players com 
mais capacidade financeira, mas 
aquilo que fizemos foi um trabalho 
mais estruturado e mais rápido”, su-
blinha.

Mercados
A ATA tem vindo também a trabalhar 
na diversificação de mercados, como 
forma de compensar a quebra que, 

há um ano, era esperada entre os 
turistas britânicos, trabalho que, diz 
João Fernandes, “já está a dar resul-
tados”, nomeadamente no mercado 
francês. “Hoje, o mercado francês é 
estruturante para o Algarve, e não 
era há muito pouco tempo. Os dados 
do INE de 2019 permitem perceber 
que o mercado francês já representa 
mais de 1,1 milhões dormidas, o que 
era uma realidade muito pouco es-
perada há quatro ou cinco anos. Isto, 
é a resposta ao trabalho que fizemos 
de promoção e captação de rotas aé-
reas”, congratula-se.
De destacar é também o mercado 
italiano que, segundo o presidente 
da ATA, “está a ter um comporta-
mento semelhante ao dos franceses 
de há uns anos a esta parte” e que é 
muito “alavancado no turismo resi-
dencial”. “A Itália, apesar de partir de 
uma base exígua, está a crescer qua-
se 30% por ano. O mesmo acontece 
com os EUA, Brasil e Canadá. Estes 
têm sido, fora das habituais apos-
tas, os nossos principais sucessos 
na captação de mercados”, destaca 
o responsável, explicando que estes 
mercados traduzem, no entanto, “re-
alidades distintas”.
No caso do Canadá, João Fernandes 
atribui o crescimento à rota desde 
Toronto no inverno e que, em 2020, 
se vai manter no verão. “O mercado 
canadiano tem a tradição de long 
stays em destinos como o Algar-
ve, embora fosse um mercado que 
preferisse a zona das Caraíbas. Mas 
a realidade é que os canadianos es-
tão a reduzir a procura nessa parte 
do mundo e a transferir parte dessa 
procura para o Mediterrâneo. Por-
tanto, o Algarve, que já em tempos 
tinha tido uma operação importante 
de estadias prolongadas no inverno 
do Canadá, retomou este caminho”, 
explica João Fernandes, consideran-
do que “a rota foi alargada ao verão, 
exatamente porque está a haver essa 
migração para o Mediterrâneo”.
Já o caso dos EUA e Brasil “é diferen-
te”, diz o responsável, que considera 
que estes mercados “estão a redes-
cobrir Portugal como um todo”. “A 
estada média dos brasileiros e ame- »»

1,1M
Número de dormidas que o mercado 

francês já representa no Algarve.

30%
Crescimento que o mercado italiano 

tem vindo a apresentar no Algarve a 

cada ano.

2,5 noites
É a estada média dos turistas dos EUA e 

Brasil no Algarve, o que indica que estes 

turistas visitam a região em circuitos 

pelo país e também em Espanha.

úmerosN
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ricanos ronda as 2,5 noites, o que não 
é a tradicional procura do Algarve, é 
uma estada média mais baixa, ape-
sar de já ter um volume muito inte-
ressante. É uma estada que indicia 
que estes são turistas que visitam 
várias regiões portuguesas, mas 
também vão a Espanha”, explica.
Apesar da diversificação de merca-
dos, João Fernandes afirma que “o 
mercado britânico continua a ser e 
será o primeiro mercado do Algar-
ve”. “É bom lembrar que é o primei-
ro mercado emissor de turistas do 
mundo, portanto, será sempre um 
mercado importante, até por esta 
afinidade que leva os cidadãos bri-
tânicos, mesmo em situações mais 
difíceis, a equacionar sempre este 
destino”, acrescenta.

Aeroporto e TAP
Em 2019, o aeroporto de Faro ultra-
passou, pela primeira vez, os nove 
milhões de passageiros, mas o último 
trimestre do ano trouxe um cresci-
mento de apenas 0,1%, resultado que 
não preocupa João Fernandes, uma 
vez que, explicou, este foi “um efeito 
mais estatístico que real” e a região 
registou, de acordo com a AHETA, 
“excelentes resultados em dezem-
bro, mesmo que a passagem do ano 
tenha calhado a meio da semana, o 
que torna mais difícil fazer uma pon-
te”. “Apesar dessa importante porta 
de entrada para o destino ter uma 

desaceleração do crescimento – não 
estamos a falar de um decréscimo, fa-
lamos de crescimento mas mais bai-
xo – é preciso ver que, em 2018, tínha-
mos crescido inesperadamente neste 
período. É um efeito mais estatístico 
que real”, considera.
Importante para manter os bons 
resultados no aeroporto algarvio é 
também a manutenção da base da 

Ryanair, o que, segundo João Fernan-
des, foi conseguido depois dum “es-
forço enorme” e apesar de “alguma 
redução da capacidade”, assim como 
seria importante que a TAP abrisse 
mais voos entre Lisboa e Faro. “Esta-
mos permanentemente a trabalhar 
para termos mais ligações ponto-
-a-ponto e gostaríamos também 
de ter um reforço da ligação ao hub 
de Lisboa. A TAP não tem ajudado 
o Algarve e temos dados que mos-
tram que há um fluxo substancial a 
partir de Lisboa”, acusa o presidente 
da ATA, que considera que “se a TAP 
estendesse a ponte aérea que existe 
entre Lisboa e Porto também para o 
Algarve, seria uma vantagem acres-
cida”. “Aquilo que ambicionamos é 
crescer, pelo menos, dois voos por 
dia, um de manhã e outro no perío-
do da tarde, para reduzir o tempo de 
espera no aeroporto, sobretudo no 
que diz respeito às viagens de lon-
go curso, ou seja, dos voos que vêm 
do Brasil, dos EUA e do Canadá. Até 
agora não houve disponibilidade da 
TAP, mas não podemos fechar a por-
ta a negociações”. P

Primeiro ano na ATA foi  
“trabalhoso” mas “profícuo”
João Fernandes foi eleito presidente da ATA em dezembro de 2018 e, no final do ano passado, completou o primeiro ano 
de mandato à frente da associação, um primeiro ano que, segundo o responsável, merece um balanço positivo, apesar 
dos desafios. “Foi um ano com muitíssimos desafios. Como dizem os responsáveis do trade, foi um ano muito trabalho-
so, que acabou por ser bastante profícuo”, afirma o responsável, que se congratula com os resultados alcançados, apesar 
da “nuvem que assolava o Algarve”, principalmente devido ao Brexit, mas também à recuperação dos destinos do Norte 
de África e às falências de companhias aéreas e operadores turísticos. “Nos últimos dois anos, houve mais de 30 com-
panhias aéreas que faliram e os operadores turísticos também foram muitos. Foi, realmente, um trabalho que exigiu 
muita atenção, em que tivemos de basear as decisões na informação mais tangível possível, e nem sempre ela estava 
disponível”, afirma o presidente da ATA.
Do ponto de vista pessoal, João Fernandes faz igualmente um balanço positivo, considerando que este “foi um ano e um 
trabalho muito enriquecedor”, que se traduz nos “bons resultados, que felizmente estão à vista”.

Reservas
Apesar de um atraso inicial, as reservas 

para o primeiro trimestre de 2020 no 

Algarve apresentam um crescimento de 

cerca de 30% face a igual período de 2019.
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Fundo sul-africano vai 

adquirir unidades em 

Portugal que vão ser geridas 

pela marca hoteleira.
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também noutros destinos.
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João Fernandes, presidente da Associação de Turismo do 

Algarve, garante que o destino está preparado para o Brexit 

e tem vindo a trabalhar na diversificação de mercados. 

ANÁLISE 
pág. 08-12

TRADE AWARDS
Publituris Portugal

“

“

pág. 06-07
REGRESSAM A 17 DE MARÇO 

N’O CLUBE – MONSANTO SECRET SPOT

10ª EDIÇÃO

Página 8


