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/ ISAG - EUROPEAN BUSINESS SCHOOL // 

Turismo vs. 
sustentabilidade: 
o caso português 
Com Portugal a viver 

um boom turístico 

que veio para ficar, 

como se define o limite 

da sustentabilidade? 

Os profissionais terão 

uma palavra a dizer 

nessa tarefa 

O Turismo tornou-se responsável, em 
2018, por 14,6% do Produto Interno Bruto, 
segundo os dados do INE. Para estes valores 
contribuíram as cerca de 64 mil empresas de-
dicadas à actividade turística que, nesse ano, 
contribuíram para o aumento do número de 
empregos em 6,7% face a 2017. Já as previsões 
para 2019 apontam um crescimento de 5,3%, 
mais do dobro do previsto para a média eu-
ropeia. A importância do sector é inegável, 
comprovada não apenas pelos expressivos 
números, mas também pelas novas rotinas 
e dinâmicas das cidades: os centros urbanos 
estão repletos de nova oferta de hotelaria, 
restauração e comércio, como resposta a uma 
afluência crescente de visitantes. 

Não obstante o mérito dos agentes e das 
empresas do sector, urge clarificar se este 
acelerador da economia portuguesa poderá 
estar a ir depressa de mais. Várias vozes têm 
levantado questões sobre a pegada ecológica 
destas actividades e sobre a própria sustenta-
bilidade deste crescimento, que está a ter um 
impacto directo na vida de milhares de habi-
tantes, sobretudo, nas grandes cidades, como 
Porto e Lisboa. 

Evitar o overtourism (excesso de turismo) 
é urgente, por forma a impedir que a massifi-
cação se traduza em descaracterização da au-
tenticidade e riqueza do território, com pre-
juízo para a atractividade do país enquanto 
destino preferencial não só para visitar, mas 
também para investir e estudar. A solução 
poderá passar por criar destinos alternativos 
e produtos turísticos diferenciadores, dina-
mizando, por exemplo, as cidades localizadas 

Catarina Nadais, professora e coordenadora no ISAG 

no interior do país. Será também indispensá-
vel, no âmbito da era 5.0, aliar a tecnologia e 
o empreendedorismo ao Turismo, usando-a 
para uma gestão e divulgação mais eficientes. 

«Em todos os negócios, é obrigatória a 
consciencialização para a preservação do 
património natural, cultural e histórico dos 
territórios, garantindo a sua sustentabilida-
de. Só assim serão apetecíveis para o turis-
ta, que é cada vez mais exigente na procura 
de experiências autênticas, personalizadas e 
que reflictam a realidade local», defende Ca-
tarina Nadais, professora e coordenadora da 
Licenciatura em Turismo e do Curso Técnico 
Superior Profissional de Desenvolvimento de 
Produtos Turísticos do ISAG - European Bu-
siness School. 

«Mais do que nunca, é necessário, para 
além de potenciar, (re)pensar o Turismo e 
isso depende dos profissionais do sector, da 
sua formação, mas também das suas capaci-
dades de inovar e empreender», acrescenta 
a professora do ISAG-EBS, onde, para além 
da licenciatura em Turismo, também a de 
Gestão Hoteleira tem contribuído para a ca-
pacitação daqueles que constroem o sector 
turístico, sendo comprovada a necessida-
de de profissionais com formação superior 
através dos 95% da taxa de empregabilidade. 
Um exemplo do papel preponderante que as 
instituições de ensino superior têm na valo-
rização do capital humano, ao prepararem 
profissionais de excelência, com formações 
especializadas e em actualização contínua, 
que permitam tornar crescente o prestígio da 
oferta e das profissões turísticas. 
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19-02-2020 14:14

Plano Nacional das Artes implementado nas escolas do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ed2d968f-dd3d-4ccb-b299-

1a448a72b519&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Plano Nacional das Artes está a ser implementado pelo 1º ano letivo nas escolas. No Algarve, a
direção Regional de Cultura está a lançar um desafio aos jovens, em vez de tirarem selfies tirem
fotografias junto a monumentos, para levar os estudantes a perceberem o património que têm à volta.
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Problema de seca no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7f85ac37-76f7-4e23-ab60-

f6196579eb3b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O problema da seca no Algarve e as consequências para a região resultantes das alterações climáticas
não podem ser resolvidos com soluções sectoriais. O Núcleo Empresarial do Algarve diz não se opor ao
conjunto de soluções que têm vindo a ser apresentadas para o cenário de seca, mas defende uma
resposta integrada. E para isso, o NERA garante que é urgente de fazer um debate alargado, preparar
um plano estratégico e não deixar que seja um gabinete em Lisboa a ter a última decisão.
Declarações de Vítor Neto, presidente do Núcleo Empresarial do Algarve.
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19-02-2020 10:08

Vai ser construída uma estrada que vai passar mesmo por dentro do Centro agrário de Tavira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=940f2f2f-d1f1-421f-8c95-

aedca32a4faa&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Centro Agrário de Tavira, onde se encontra a maior coleção de árvores de fruta do Algarve, vai ser
atravessado por uma estrada e os protestos já se fazem ouvir.
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Pescadores artesanais de Vila do Bispo tem fim da atividade

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8b3278b8-5c86-4d42-a17e-

910b9b660b49&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, os pescadores artesanais de Vila do Bispo temem o fim da atividade, devido a um projeto
de aquicultura. Declarações de Adelino Soares, Presidente da CM Vila do Bispo.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-02-19 09:52
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Turistas aumentaram na região 

TURISMO 

Mais de 20 milhões de dormidas 
em hotéis durante o ano de 2019 

A região do Algarve apresen-
ta um balanço positivo quanto 
ao número de hóspedes e dor-
midas em hotéis em 2019. Fo-
ram registadas mais de 20 mi-
lhões de dormidas em .em-
preendimentos turísticos. 

De acordo com dados do InSti-
tato Nacional de Estatística, as  

unidades da região registaram 
"20,95 milhões de dormidas, 
5,07 milhões de hóspedes e 1,23 
mil milhões de euros de provei-
tos totais". A Região de Turismo 
do Algarve destaca a "redução 
da taxa de sazonalidade no des-
tino em quase todos os meses de 
menor procura turística". •V.S. 
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A7 Volta ao Algarve junta melhores ciclistas do mundo com arranque em Portimão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/02/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=65cca4b3

 
Campeões olímpicos, mundiais e europeus desfilam, a partir de hoje, quarta-feira, 19, na 46.ª Volta
ao Algarve, com arranque em Portimão, cuja transmissão televisiva alcançará 83 países.
 
A  Algarvia  mantém o figurino das cinco etapas - num total de 771,4 km -, com a novidade do
agendamento do contrarrelógio final para o último dia, o que já não acontecia desde 2012.
 
A 46.ª edição da prova assinala a estreia no calendário ProSeries, contando com a presença de 24
ciclistas do  top-100  do  ranking  mundial.
 
O italiano Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), vencedor da  tripla coroa  do ciclismo - Tour, Giro e
Vuelta -, o galês Geraint Thomas (Team INEOS), vencedor da edição 2018 da Volta a França e que
ensaiou  o seu triunfo maior com duas vitórias no Algarve (2015 e 2016), o polaco Michal Kwiatkowski
(Team INEOS), laureado em 2018, e o campeão olímpico Greg Van Avermaet (CCC Team), 6.º do
ranking  mundial, são algumas das estrelas candidatas à sucessão do esloveno Tadej Pogacar, ausente
da defesa do título.
 
O pelotão de 25 equipas integra também as algarvias Aviludo/Louletano e Atum General/Tavira/Maria
Nova Hotel.
 
O evento terá transmissão direto em 83 países. Em Portugal, os diretos de todas as etapas poderão
ser vistos na Eurosport 2 e na TVI 24, estando ainda programadas quatro repetições diárias, em
diferentes horários, nos canais 1 e 2 da Eurosport.
 
A 1.ª etapa da competição percorre-se entre Portimão e Lagos (195,6 km). A meta está instalada na
avenida dos Descobrimentos, com a previsão do melhor horário de chegada pelas 16:50 horas.
 
EP - diariOnline
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Governo subsidia 
saúde dos britânicos 
após o Brexit 

Objetivo é manterem benefícios e pagarem o mesmo 
que os portugueses pelos cuidados para segurar turistas 

de no próximo ano" e "a 
analisar a frequência com 
que é usado e se está a cau-
sar um impacto positivo. 

i Estamos no processo de tes-
tar essa e outras ideias", dis-
se a governante. Filas dedi-
cadas a passaportes para bri-
tânicos, acordos especiais 
para continuar a reconhecer 
a carta de condução e a en-
trada de animais de estima-
ção são alguns exemplos. 
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Rita Marques é secretária de Estado do Turismo 

Carla Soares 
carlas@jn.pt 

TURISMO  O Governo quer 
subsidiar os cuidados de 
saúde aos britânicos após o 
Brexit de forma a mitigar os 
efeitos no turismo. A ideia é 
garantir no próximo ano os 
benefícios que são dados 
hoje pelo Cartão Europeu 
de Seguro de Doença, mes-
mo com a saída do Reino 
Unido da União Europeia. 

A medida que o Governo 
está a analisar foi destacada 
pela secretária de Estado do 
Turismo, Rita Marques, que 
declarou ao jornal "The 
Guardian" estarem a ser  

desenvolvidas estratégias 
para "mitigar as consequên-
cias" do Brexit. Cerca de 
dois milhões de britânicos 
visitam Portugal cada ano. 

Segundo Rita Marques, 
Portugal está a estudar uma 
medida unilateral para ga-
rantir que a cobertura ofere-
cida pelo Cartão Europeu de 
Seguro de Doença possa 
continuar se não for alcan-
çado um acordo nas nego-
ciações comerciais deste 
ano. Os benefícios do cartão 
mantiveram-se em Portu-
gal após 31 de janeiro, data 
de saída do Reino Unido. 

"Estamos a procurar ga-
rantir essa cobertura de saú-

 

ACORDO COM PRIVADOS 
Explicou depois que "a ideia 
é [o britânico] pagar o mes-
mo do que um português, 
uma pequena taxa para con-
sultar o médico ou visitar 
um hospital", e que isso en-
volveria acordos com hospi-
tais estatais e privados. 

Para encorajar os britâni-
cos a continuar a visitar o 
país, o Turismo de Portugal 
promoveu, em 2019, a cam-
panha "Brelcome". Foi lan-
çada em setembro a plata-
forma "Portugal Health 
Passaport", onde os turistas 
britânicos podem aceder a 
cuidados urgentes, por um 
preço fixo, numa das unida-
des do Hospital da Luz, Lu-
síadas e CUF, e também a 
pacotes de "check-up".* 
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Turismo deverá crescer este ano ou manter-se como em 2019 - estudo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/02/2020

Meio: Lusa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=69e13bfd

 
Lisboa, 19 fev 2020 (Lusa) - O turismo em Portugal deverá crescer ou manter-se, este ano, nos níveis
alcançados em 2019, sendo que, nos próximos seis meses, carga fiscal, investimento privado e
emprego são os indicadores que devem registar melhor desempenho.
 
"Os resultados do turismo nacional em 2020 vão ser iguais ou melhores do que os de 2019", revelou o
Barómetro do Turismo, que foi hoje divulgado.
 
O conteúdo completo está disponível apenas para Subscritores. Entrar
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Algarve com excelentes resultados turísticos em 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/02/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/algarve-com-excelentes-resultados-turisticos-em-2019/

 
Início B2 Algarve com excelentes resultados turísticos em 2019
 
Algarve com excelentes resultados turísticos em 2019
 
Fevereiro 19, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Crescimento no número de hóspedes (+7,2%), nos proveitos totais (+7,2%) e nas dormidas (+2,5%)
reflectem o balanço turístico positivo para o Algarve em 2019, ano em que a região continuou a
representar a maior quota de dormidas nacional (30% do total), sendo a única a acolher mais de 20
milhões de dormidas em empreendimentos turísticos.
 
Em termos absolutos, de acordo com os dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE), a região atingiu números históricos de 20,95 milhões de dormidas, de 5,07 milhões
de hóspedes, e de 1,23 mil milhões de euros de proveitos totais.
 
A procura turística pelo Algarve manteve-se com um desempenho positivo em todos meses do ano,
com o número de hóspedes a aumentar entre janeiro e dezembro, com uma excepção bastante
residual em outubro (decréscimo dos 459 928 hóspedes para os 459 535).
 
Considerando também a evolução das dormidas ao longo do ano, contacta-se que os meses de verão
foram os que registaram maior número de dormidas no Algarve, apesar da nítida redução da taxa de
sazonalidade no destino em quase todos os meses de menor procura turística (janeiro fechou com
+8% de dormidas face a 2018, fevereiro com +1,2%, abril com +13,6%, novembro com +7,8% e
dezembro com +9%).
 
Numa análise aos mercados emissores, os turistas nacionais totalizaram 1,47 milhões de hóspedes,
crescendo +8,5% em comparação com 2018, e os estrangeiros registaram um total de 3,59 milhões,
registando um aumento de +6,7%.
 
Neste último caso, sinal positivo para os turistas oriundos do Reino Unido, cujo número de hóspedes
atingiu os 1,19 milhões (+7,1%). Relevante foi ainda do mercado italiano que cresceu 26,8% na
emissão de hóspedes para o Algarve (um total de 87,7 mil) e o crescimento dos mercados emergentes
como Brasil, que subiu 26,5% no número de hóspedes (total de 82 mil), e Estados Unidos da América
com um crescimento de 19,8% no número de hóspedes (total de 106 mil).
 
Destaque ainda para o fluxo no Aeroporto Internacional de Faro que conquistou em 2019 um aumento
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de 3,8% nos turistas desembarcados, com um total de 4,46 milhões.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Festival Encontros do DeVIR regressa para a sua 6ª edição sob o tema "Resgate"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/02/2020

Meio: RUA FM Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a283f007

 
A 6ª edição dos Encontros do DeVIR, que se realiza entre 13 de março e 30 de maio, apresenta 28
criações e 12 reflexões, entre espetáculos, exposições, colóquios e performances em vários espaços
dos concelhos de Faro, Loulé e Lagos. Este ano a programação do festival é concebida em torno do
tema "resgate", uma vez que recupera obras e criadores que são marcos da história da dança
contemporânea nacional e internacional, presta homenagem à coreógrafa alemã Pina Bausch e ainda
propõe uma reflexão sobre diferentes caminhos para resgate do Planeta.
 
A maior parte dos espetáculos são apresentados em dupla.
 
Este festival temático tem o propósito de pensar o nosso território, aliando o social ao cultural, o
ecológico, o científico e político ao artístico, recorrendo ao trabalho de investigadores e cientistas e a
encomendas de criação a escritores, a artistas das artes visuais e a criadores das artes do espetáculo,
afirma José Laginha, diretor artístico dos encontros do DeVIR.
 
A Sagração da Primavera
 
A abrir o festival no dia 13 de março, no CAPa, Centro de Artes Performativas em Faro, vão ser
apresentadas duas versões de Sagração da Primavera, célebre tema do compositor Igor Stravinsky:
uma pelo conceituado coreógrafo francês Xavier Le Roy, cuja estreia decorreu na Bienal de Veneza em
2018; e outra pelo criador espanhol Roger Bernat, em que os espectadores são os protagonistas do
espetáculo.
 
No dia 2 de maio, no Teatro Municipal de Faro, é apresentado SACRE, uma versão atípica do
coreógrafo israelita Emanuel Gat, que prova que é possível dançar salsa com a música de Stravinsky.
 
Este espetáculo é constituído por SACRE e mais 3 duetos: Milena & Michael, Sara & Thomas e
Geneviève & Karolina, três reflexões sobre o ato de dançar.
 
A homenagem a Pina Bausch
 
O ciclo Pina Bausch é uma homenagem a uma das maiores coreógrafas e bailarinas do século XX.
 
Deste ciclo faz parte Nelken Line, um workshop dirigido à comunidade onde todos, com ou sem
experiência, podem experimentar dançar Pina Bausch. Esta é uma ação realizada em espaços públicos
de Faro, Loulé e Quarteira, que aproveita as paisagens urbanas, transformando-as em cenários de
criação, cujo resultado final será apresentado no dia 14 de março no Cineteatro Louletano, em Loulé e
no dia 21 de março no CAPa, Centro de Artes Performativas em Faro.
 
Seguidamente, Raphaëlle Delaunay, ex-bailarina do Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, apresenta
Debout!, uma obra com claras referências ao trabalho com Bausch enquanto sua intérprete, que
levanta questões como: qual o papel do bailarino/intérprete no trabalho desenvolvido com os
coreógrafos?
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Raphaëlle Delaunay vai também estar à conversa com o público português sobre como é trabalhar
com Pina Bausch e depois vão ser exibidos os filmes "Sagração da Primavera" e "Pina", realizado por
Wim Wenders, para melhor conhecer o trabalho da coreógrafa alemã desaparecida em 2009.
 
O resgate de obras icónicas da dança contemporânea de diferentes países
 
No dia 27 de março no Teatro das Figuras, em Faro, Vera Mantero regressa ao festival para apresentar
Talvez ela pudesse dançar primeiro e pensar depois, um espetáculo de 1991 que marcou
decisivamente o percurso da coreógrafa portuguesa e que foi apresentado pelo DeVIR em 1994.
 
Logo de seguida o libanês Bassam Abou Diab apresenta Under the Flesh, obra que narra as vivências
de um povo em guerra desde 1993 e que questiona os movimentos migratórios políticos que têm
como destino a Europa. Também esta obra já tinha sido apresentada nos encontros do DeVIR,
 
Doze anos depois da sua primeira apresentação em Portugal pela DeVIR, é apresentado Beautiful Me,
um solo do coreógrafo e bailarino sul-africano Gregory Maqoma, que partilha palco com quatro
músicos que prometem contagiar o público com a sua música africana. Este espetáculo conta ainda
com a leitura de um texto inédito de João Tordo sobre o resgate em resposta a uma encomenda
destes encontros, com ilustração de Mantraste em tempo real. Beautiful Me é um espetáculo para ver
nos dias 3 de abril em Loulé e no dia 4 de abril em Lagos.
 
Do Brasil chega-nos Entre contenções, um solo de Eduardo Fukushima, ele que é um dos mais
premiados coreógrafos da dança contemporânea brasileira. Depois Francisco Camacho apresenta O Rei
no exílio - remake, a reposição de um solo marcante da dança contemporânea portuguesa, que se
centra na figura de D. Manuel II, o último Rei de Portugal, e que faz o retrato dum país por vezes
irónico, por vezes controverso, mas onde a solidão é permanente.
 
No dia 9 de maio, no Cine-Teatro Louletano, é apresentado ANIMALE, uma obra que estreou na
Biennale Danza Venezia 2018 e com a qual Francesca Foscarini recebeu o prémio de coreógrafa
emergente. Animale é o resgate da natureza e do humano no que tem de sublime e de animalesco, é
a dança no absoluto. No mesmo dia, a coreógrafa suíça Tabea Martin apresenta Dueto para dois
bailarinos, uma criação sobre a liberdade de escolha, onde dois homens procuram encontrar-se nas
muitas perguntas que assaltam os intérpretes de dança contemporânea.
 
A era do Antropoceno: caminhos de transformação para o resgate do Planeta
 
No dia 21 de março vai ser apresentado em Faro Retrospective de Jérôme Bel, um dos mais
desconcertantes e surpreendentes criadores do nosso tempo. Este espetáculo, que estreou no Festival
de Outono 2019, em Paris, é um manifesto contra as alterações climáticas e conta ainda com a leitura
de um texto inédito de Jacinto Lucas Pires sobre o tema do festival e com a ilustração em tempo real
de Marc Parchow.
 
Ainda neste contexto, vai realizar-se no dia 23 de maio um colóquio e um atelier para reflectir sobre a
era do Antropoceno e mostrar caminhos de transformação para o resgate do Planeta, particularmente
no território português, envolvendo o público, investigadores, cientistas e fotógrafos.
 
As atividades paralelas
 
Paralelamente à apresentação dos espectáculos, vão ser desenvolvidas um conjunto de acções de
formação, encontros/conversas com criadores, exposições, percursos e visitas acompanhadas na Serra
do Caldeirão e na Ilha da Culatra, e eventos onde se analisará, sob diversos pontos de vista, o tema
do Festival.
 
A organização da sexta edição do Festival encontros do DeVIR é da responsabilidade da DeVIR/CAPa,
estrutura financiada por Ministério da Cultura/Direção-Geral das Artes. É uma iniciativa co-financiada
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pelo programa  365 Algarve , Turismo de Portugal, Câmara Municipal de Faro, Câmara Municipal de
Lagos e Câmara Municipal de Loulé.
 
Programação completa no site oficial do festival.
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