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Notícia
Essentia realiza conferência internacional

Portugal está no bom caminho como destino
turístico de excelência

N

uma iniciativa inovadora, a
consultora Essentia realizou
a sua primeira conferência
internacional com o tema “Marcas
Globais, Destinos de Turismo e
Mercado Imobiliário..., como fazer
o melhor com este trio?”, mostrando que Portugal está no bom
caminho como um destino turístico de excelência.
De facto, o esforço por melhorar
as nossas cidades é visível. José
Gil Duarte, Founder & CEO da Essentia, revelou que se vive um momento extraordinário e que apesar
de toda a pressão que isso possa causar, gera também inúmeras
oportunidades.
Na sua opinião, a exposição do
nosso país a nível internacional
tem sido crescente, basta ver que
em 2011 realizarem-se 19 grandes
eventos internacionais e em 2015
passaram para 145. Só em chegadas ao aeroporto de Lisboa o aumento foi de 91,2%. Para o responsável “é um desafio de geração!”.
Um crescimento na chegada de
turistas a Portugal, confirmado
por Miguel Frasquilho, presidente
do Conselho de Administração da
TAP. Na sua apresentação revelou
que o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, deve fechar o ano
com 30 milhões de passageiros e
um novo “recorde”. Para o próximo ano, adiantou, vão surgir novas
rotas e que a TAP “está a tornar-se
cada vez mais numa marca global”.
Não há razão nenhuma para não
ter ambição
De facto, “Portugal como des-

tino turístico está em crescendo
e apesar do boom e da entrada
de investimento ainda há um longo caminho a percorrer”. Quem
o afirma foi José Roquette, chief
development officer, do Pestana
Hotel Group. Para o responsável,
tanto a capital portuguesa como
o Porto encontram-se hoje num
grande dinamismo e passaram
para a segunda divisão do turismo. “Estamos num momento muito forte mas ainda há muito a fazer.
Lisboa está mais exposta à procura
a nível internacional e daí não há
razão nenhuma para não ter ambição”, adianta.
Begoña Íñiguez, jornalista espanhola e ex-presidente da Associação da Imprensa Estrangeira em
Portugal, considera que Portugal
está “na segunda divisão no turismo” mas acredita que isso pode
servir para aprender com os erros dos outros países. A jornalista,
a viver e trabalhar há 15 anos no
nosso país, salientou a evolução
favorável da cidade de Lisboa nestes últimos anos. Mas aconselha
que não se deve perder a autenticidade. Na sua opinião, Portugal
tem um potencial incrível.
Marcas internacionais
estão a investir
Gerard Greene, founder & CEO
da Society, que foi um dos criadores do Yotel, considerado o “ipod”
da indústria hoteleira, anunciou
que a sua empresa vem para a capital para apostar no co-living, considerando, ainda, que Lisboa é uma
cidade fantástica para investir.

A consultora Essentia realizou a sua primeira conferência internacional com o tema “Marcas Globais, Destinos de Turismo e Mercado Imobiliário..., como fazer o melhor com este
trio?”.

Também Kike Sarasola, presidente do grupo Room Mate e um
dos presentes neste encontro fez
questão de anunciar o lançamento de um empreendimento em Lisboa, sem revelar mais pormenores.
O mesmo aconteceu com Nuno
Galvão Pinto, vice-presidente de
desenvolvimento e aquisições do
grupo Hyatt para as regiões da Europa e Norte de África, que admitiu o interesse em investir no nosso
país, nomeadamente em Lisboa,
talvez já no próximo ano.
Ajudar a elevar a fasquia
A Essentia, empresa de consultoria nas áreas, da reabilitação urbana, imobiliário de nicho, da ho-

telaria e turismo sustentável, tem
nas suas mãos a coordenação alguns dos projectos mais emblemáticos para a cidade de Lisboa e
está seguramente empenhada em
contribuir para elevar a fasquia da
qualidade.
Neste momento, encontra-se a
trabalhar em projectos que abrangem cerca de 76.500 metros quadrados para reabilitar na capital
portuguesa, distribuídos por 11
grandes empreendimentos nos locais mais desejados da capital portuguesa, que vão nascer a partir
de imóveis históricos, palácios e
palacetes, que esperam por reabilitação e novos destinos, desde
habitação ao turismo, entre eles o
conhecido Quarteirão da Portugália, com assinatura do atelier ARX.

Hotelaria: Operadores têm expectativas elevadas
para os próximos anos

N

a cidade do Porto tem-se assistido ao
forte crescimento do setor hoteleiro,
com o surgimento de novas unidades,
estando prevista a entrada de mais insígnias de
hotéis em 2019/2020. Nalguns casos trata-se
de remodelações ou reabilitações de edifícios
antigos convertidos para o efeito, mas noutros
casos são construções novas.
Os sinais são otimistas e as perspetivas
são de crescimento contínuo das taxas de
ocupação em todas as categorias (estrelas),
bem como o aumento do preço médio por
quarto ou cama disponível. Atualmente o
preço médio ronda os 70G, contudo o retorno/
rentabilidade (Revpar) é de aproximadamente
45G. No segmento de 5 estrelas os valores
podem rondar os 175G.
As taxas de ocupação médias rondam entre

65% e 70%, contudo, nos meses de verão, a
taxa de ocupação média sobe para os 90% a
95%, e logicamente com preços mais elevados
e retornos superiores.
Outro projeto que terá impacto no setor
hoteleiro na cidade do Porto, é o facto
de se estarem a criar as condições para

uma afirmação clara da cidade também no
segmento do destino de negócios, com o
projeto de centro de congressos no Palácio
Cristal. De qualquer modo o interesse pela
cidade por parte dos operadores é elevado,
havendo atualmente vários processos em curso
de venda de edifícios emblemáticos da cidade
destinados a hotéis, como, por exemplo,
o edifício do “Jornal de Notícias” na Rua
Gonçalo Cristóvão.
Da experiência e contacto com alguns
operadores, no âmbito da nossa atividade
de avaliação de hotéis, estes estão com
espectativas elevadas para os próximos anos,
no presente têm já muitas reservas confirmadas
para a época natalícia e passagem de ano,
nomeadamente de turistas oriundos do Brasil,
França e Estados Unidos.

