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ESPECIAL DESCONFINAMENTO
EDITORIAL POR CARLA BESELGA

O Burburinho retomou e a vida no mundo
também, com este novo
desconfinamento, a conta gotas, surge
mais uma edição da nossa Law Law Land.
E porque as regras são muitas falaremos
das novas medidas que se encontram em
vigor na restauração e abordaremos
também as que entrarão brevemente em
vigor.

O calor já chama e com ele a vontade de
ir à praia, mas como os tempos são
diferentes é preciso saber quais os nossos
deveres enquanto utentes e dos
concessionários.

Conforme já tínhamos iniciado na edição
anterior, teremos agora ilustres
convidados, nas mais diversas áreas e esta
Law Law Land não é excepção, mas as
novidades vão mais longe.

Nesta edição, teremos dois convidados, um
ligado à área da restauração, de renome
internacional - Chakall e outro da área do
alojamento local e proprietário de uma
imobiliária - Gonçalo Silva. A não perder!

Atendendo às novas alterações legislativas
sobre as condições de funcionamento no
alojamento local, não lhe podíamos passar
ao lado, bem como nos enormes desafios e
soluções que este segmento empresarial
atravessa.

E para terminar, como habitualmente
temos a nossa rubrica The Tip que incidirá
sobre os tão famosos e apetecíveis Tuk´s
Tuk´s .

Com a primavera este desconfinamento
vem mesmo a calhar, com as necessárias
cautelas, desfrute e permita-se viajar com a
esta nova Law Law Land.

BQ ADVOGADAS/2021



CADA VEZ  MAIS  PERTO
DA NORMALIDADE
S O R A I A  Q U A R E N T A

A pandemia ainda é uma realidade bastante presente no

nosso quotidiano, porém, aparenta estar a dar algumas

tréguas e, ainda que lentos, dão-se passos firmes para a

retoma da economia, como não podia deixar de ser.

A restauração foi um dos sectores mais afectados com

toda esta situação e, vê agora, ser-lhe devolvida alguma

margem de manobra, ainda que não seja ainda o quadro

desejável e desejado não só por proprietários, mas

também funcionários e os próprios clientes, que é o

funcionamento total e livre dos restaurantes, cafés e

estabelecimentos similares.

Ainda assim, desde o passado dia 1 de Maio que se viu um

aliviar nas restrições, passando os restaurantes, cafés e

pastelarias a poder estar abertos e a funcionar todos os

dias (úteis e não úteis) até às 22h30.

Uma melhoria significativa face ao anterior cenário que,

por exemplo, apenas permitia o funcionamento destes

estabelecimentos aos fins de semana até às 13h, o que

representava perdas consideráveis em termos de receitas.

 



Outra das medidas de alívio concerne à lotação

permitida por estabelecimento que passou a ser

alargada a um total de 6 pessoas por mesa no

interior dos espaços e, caso estejam capacitados

com esplanadas, poderão contar com uma

lotação de 10 pessoas.

Anteriormente, apenas eram permitidas 4 pessoas

por mesa, mesmo nas esplanadas e, inicialmente,

só era permitida ocupação de esplanada, estando

interdito o uso do espaço interior dos

estabelecimentos.

O alargamento dos horários para a restauração

acarretou, igualmente, uma extensão de horários

para outras áreas de comércio onde também se

incluem estabelecimentos de restauração, como

sejam, por exemplo, os centros comerciais.

Estes viram-lhe ser permitidos horários mais

alargados, podendo laborar até às 21h nos dias de

semana e até às 19h nos fins de semana e feriados.

Tais medidas foram complementadas por uma

extensão do horário permitido para venda de

bebida alcóolicas, passando o mesmo das 20h

para as 21h.

Contudo, tais regras já têm os dias contados uma

vez que, a partir de dia 14 de Junho, um novo

passo em direcção à luz ao fundo do túnel irá ser

dado, com o alargamento dos horários de

funcionamento, sendo que a partir dessa data,

restaurantes, cafés e pastelarias, apesar de terem

de manter as regras de lotação já indicadas,

poderão receber clientes até à meia-noite e

funcionar até à 1h da manhã, vendo, assim, o seu

horário alargado, até aquilo que já é considerado

bastante normal.

O restante comércio poderá funcionar com o seu

horário habitual pré-pandemia, o que não deixa de

ser um incentivo bastante motivador para os

próximos tempos, ainda que, no fundo da lista e

ainda sem abertura prevista (pelo menos, até ao

final de Agosto) estão os bares e discotecas que,

ainda não têm permissão para reabrir.

A partir de 28 de Junho estão previstas novas

medidas, porém, para o sector da restauração, nada

está ainda indicado, sendo que, consoante a

evolução positiva ou negativa que se possa sentir,

poderemos ver um aliviar ou apertar das regras

(esperando sempre que se concretize a primeira

opção, naturalmente).

Com estas medidas, ainda que não sejam as ideais

nem as que toda a população em geral pretende, a

restauração pode assim ter um balão de oxigénio,

para começar a fazer face às perdas que o

encerramento comportou e começar a pensar na

recuperação do sector, ainda que se estime que

muitos dos estabelecimentos que encerraram não

consigam voltar a abrir portas.

O ritmo da pandemia parece também abrandar e

esperamos que, entre o tempo quente do Verão e o

avançar da vacinação, possamos ver um novo alívio

nas medidas muito brevemente, desejando que,

tão depressa quanto possível, sejam levantadas

todas as restrições e possamos novamente

aproveitar todas as iguarias que a nossa

gastronomia oferece e que tanto nos são queridas,

sem outros condicionamentos que não os horários

normais dos estabelecimentos.



Os novos acessórios

balneares!

Ana Salgado Pereira

Nada melhor que o início da época balnear para,

de alguma forma, tentarmos trazer alguma
normalidade à nossa nova realidade, sendo que a
praia e as suas imediações são um ótimo porto de
abrigo.

Estamos todos com saudades de dias de sol, areias
e restaurantes à beira mar contudo, este ano,

teremos novas regras.

Assim, no passado dia 18 de Maio, foi publicado o
Decreto-Lei n.º 35-A/2021, dispositivo legal que
regulamenta o acesso, ocupação e a utilização das
praias de banho, para a época balnear de 2021, no
âmbito desta pandemia que ultrapassamos.

Tendo em conta que as nossas praias são um dos
pontos mais atrativos do nosso país e que são
visitadas todos os anos por milhares de pessoas,
poderá tornar-se um foco de contágio e, por isso, é
necessário adotar diversos procedimentos a ter em
consideração na sua utilização.

O risco de contaminação pela Covid-19 continua a
ser uma realidade, ainda que num espaço ao ar
livre e as regras básicas, como o distanciamento
físico, higiene das mãos, etiqueta respiratória e
utilização de máscara não podem ser descurados. 

Posto isto, de forma a assegurar a segurança de
todos foi necessário adotar medidas de
manutenção do risco tão baixo quanto o possível.

Neste sentido, foram definidas regras
relativamente aos deveres dos utentes e
concessionários, utilização dos estacionamentos,
circulação nos acessos à praia, instalações
balneares e à prática de atividades desportivas.
Tais regras aplicam-se ainda, com as necessárias
adaptações, à utilização das piscinas ao ar livre. 



Etiqueta respiratória ;
Distanciamento físico de segurança no
acesso e na utilização da praia e no
banho no mar ou no rio ;
Higienização frequente das mãos ;
Usar máscara até chegar ao areal
sempre que o distanciamento físico
recomendado pelas autoridades de
saúde se mostre impraticável ;
Evitar o acesso a zonas identificadas
com ocupação elevada ou plena ;
Cumprir as determinações das
autoridades competentes ;
Depositar os resíduos gerados nos
locais destinados a esse efeito .

No presente artigo iremos debruçar-nos
sobre os deveres dos utentes e
concessionários , circulação nos acessos à
praia e a prática de atividades desportivas
em tais locais .

Comecemos pelos deveres gerais dos
utentes , os mesmos passam
essencialmente por 7 :



Devem também os utentes ter em
consideração que deverá existir um
afastamento , no mínimo de três metros ,
entre os guarda-sóis . Contudo , o
cumprimento da distância física de
segurança não é exigível aos utentes que
integrem o mesmo grupo .

Já quanto às entidades concessionárias ,
estas têm essencialmente o dever de
cumprir as determinações e orientações
das autoridades de saúde no que respeita
à higienização e limpeza dos
equipamentos e instalações , contratar os
meios necessários de forma a assegurar o
estabelecido no presente decreto-lei e
afixar tais informações para que os seus
utentes as possam ver , consultar e
absorver .

É possível constatar que existiu , como não
poderia deixar de ser , uma preocupação
acrescida em que não existisse descoro
das regras básicas de convivência , num
espaço que estará efetivamente lotado -
apesar de ser ao ar livre - e apostou-se na
informação e sensibilização dos
portugueses .

Também no próprio acesso às praias , de
forma a evitar um fluxo excessivo , devem
as entidades concessionárias , à
semelhança do que já acontecia no ano
passado , sinalizar o estado de ocupação
das praias . Caso não exista concessão , tal
responsabilidade é das autarquias locais .

A circulação no paredão e marginal
também está sujeita a nuances , sendo
que aquando circulação nos mesmos
deve ser mantido o distanciamento físico
de um metro e meio entre cada utente e
a utilização de máscara .

Contudo as diretrizes não ficam por aqui ,
foram criadas igualmente regras para os
apoios de praia , bares , restaurantes e
esplanadas nas praias de banhos , estes
devem assegurar o cumprimento das
recomendações definidas pela DGS por
parte de trabalhadores e utentes ,
nomeadamente a higienização dos
espaços e instalações sanitárias , a lotação
máxima e o distanciamento físico de
segurança de dois metros entre utentes ,
bem como nas zonas de espera .



Aliás , podem os mesmos mediante
autorização pelas autoridades
competentes , aumentar a área destinada
à esplanada , de modo a assegurar o
cumprimento do distanciamento físico de
segurança .

Por fim , para os leitores que gostam de
praticar qualquer atividade de natureza
desportiva que envolvam duas ou mais
pessoas à beira mar ou na área definida
para uso balnear , tal apenas será
permitido quando a ocupação da praia
seja baixa , ou seja , a bandeira da
ocupação tem que estar verde .

Alertamos ainda que o incumprimento
das regras constitui contraordenação ,
sancionada com coima que no caso de
pessoa singular pode chegar a 100 ,00 € e
no caso de pessoas coletivas a 1 .000 ,00 €.

Posto isto e de forma a que possa
desfrutar de uma época balnear
descansada , aconselhamos que cumpra
todas as regras para segurança de todos . 

Se todas as normas forem efetivamente
cumpridas e existir respeito por parte de
todos os envolvidos , iremos sair intactos
de uma época balnear e é isso que é
necessário neste momento .

Acreditamos que o pior já passou e que
para o ano estaremos a falar de tudo
menos de diretrizes e da Covid-19 !



À Conversa com... 

Chakall



Chakall

Chef Chakall, nasceu a 05/06/1972 em Tigre,

Buenos Aires, na Argentina.

Actualmente é responsável e chef executivo da
empresa de catering e eventos "Cozinha Divina",

fundada em 2001 e é também chef e proprietário
de vários restaurantes em Portugal.

Para além disto, participa em vários outros
projectos e é consultor-chefe dos restaurantes
"Bom Bom" e "Roça Sundy" e São Tomé e Princípe
e do Fuel by Chakall.

É igualmente colaborador assíduo de vários
programas de televisão por todo o mundo e autor
de vários livros de gastronomia, traduzidos em
várias línguas.

Tem o curso de jornalismo pela Universidade de
Salvador, em Buenos Aires, na Argentina.

Carreira

- Jornalista no diário El Cronista durante 7 anos;

- Crítico musical da revista Rolling Stone;

- Modelo;

- Chef;

- Docente na Universidade Europeia na Pós
Graduação de Gastronomia Criativa.



Prémios e Distinções

2007 - Melhor Livro de Receitas
Português - Cozinha Divina 

2007 - Melhor Livro de Receitas
Inovador (Londres)

2008 - Melhor Livro - Cozinha
Divina (Frankfurt) 

2008 - Gourmand World
Cookbooks Award

Programas de Televisão

O Chef Chakall é uma referência no mundo da culinária e a repercussão
mediática era uma inevitabilidade, participando em inúmeros programas: 

2009 - Prémio de melhor
programa de culinária da China -

Cozinha na Rota da Seda

2010 - Prémio Gourmand World
Cookbooks

2011 - Paris, Melhor Celebridade,

Livro de Receitas do Chef

2017 - Chakall y Mangú: Best TV
Series Worldwide

2019 - Gourmand World Award
(Food Person of the Year e Best
TV Host - Macau) 

2019 - Prémio Reconhecimento
da Embaixada Argentina em
Portugal

2008 - Sabores Divinos: programa de culinária
apresentado pelo Chef Chakall no canal
português SIC Mulher;
2010 a 2012 - Chakall e Pulga: o Chefe Chakall
apresenta na SIC Mulher as especialidades
culinárias de Portugal com a sua cadela Pulga; 

2010 - Kitchen on the Silk Road: programa de
cozinha de 13 episódios produzido para a
National Geographic e transmitido no canal
chinês CCTV que tem diariamente 300 milhões
de espetadores;
2011 - Walking Chopsticks: programa de
culinária transmitido durante 4 temporadas no
canal Chinês CCTV;

2011 - Lanz Koch!: presenças em canal alemão
ZDF;

2013 a 2014 - Com uma Pitada de...: o Chefe
Chakall apresenta receitas portuguesas com
músicos locais no canal português SIC Mulher;
2013 a 2015 - Beef Buddies: Programa dedicado à
carne com Frank Buchholz e Tarik Rose no canal
alemão ZDF Neo;

2014 a 2015 - Chakall na Quinta: Apresentação
das especialidades culinárias de Portugal no
canal português SIC Mulher;
2017 - Chakall y Mangu: o Chefe cozinha e viaja
para a República Dominicana com seu cão
Mangu;

2018 - Let's Dance 2018: Programa de televisão
alemão na RTL;

2018 - Frescos à Prova: o Chefe Chakall apresenta
receitas baseadas em produtos frescos no canal
português SIC Mulher,



Livros e publicações

2007 - Cozinha Divina - Edição Oficina do Livro 

2009 - Quatro Estações - Edição Oficina do Livro

2010 - Chakall kocht: Schnelle Rezepte für gute Laune - Edição Dorling Kindersley Verlag

2010 - Portugal Revisitado - Edição Oficina do Livro - 2010[20]

2011 - Natural by Chakall - Edição Oficina do Livro;

2011 - Cozinhar com prazer - Edição Civilização Editora;

2011 - Cozinha De Chakall - Receitas Rápidas Para O Bom Humor Edição Senac - Brasil; 

2012 - Food on the Silk Road - Edição Qingdao Publishing House;

2013 - Walking Chopsticks: Guangdong culinary journey - Edição Qingdao Publishing House;

2013 - Walking Chopsticks: Ningxia Gourmet Tour - Edição Qingdao Publishing House;

2014 - Walking Chopsticks in Hebei - Edição Qingdao Publishing House;

2014 - Beef Buddies: Das Kochbuch für echte Kerle - Frank Buchholz, Chakall, Tarik Rose - Edição
Neuer Umschau Buchverlag;

2014 - 10 por 10 - Edição Oficina do Livro;

2015 - Chakalls Sudaka: Südamerikanische Trendküche - Edição Dorling Kindersley Verlag;

2017 - Grill with Chakall - Edição em alemão, francês, neerlandês, sueco, húngaro, romeno, checo,

polaco.



Entrevista a Chakall

BQ - A sua formação académica foi em
Jornalismo, contudo acabou por fazer carreira
como chef. O que o levou a tomar esta opção?

Chakall - A minha família dedica-se ao negócio da
restauração por 4 gerações, mais que uma escolha
é um karma.

BQ - O que mais o apaixona nesta área da
cozinha?

C - No meu caso, o poder fazer coisas diferentes
todos os dias. Gosto de desafios e cada dia é um
desafio.

BQ - Apesar de ter uma carreira internacional e
de ser parte de vários projetos noutros países,
escolheu Portugal para viver e aqui abrir vários
restaurantes e outros negócios. Quais as razões
que motivaram esta escolha?

C - O primeiro factor é sem dúvida as pessoas,
existem os factores óbvios como clima,

gastronomia. Mas o que faz diferença num país
são as pessoas

BQ - A par da gestão de vários restaurantes e
da empresa de catering para eventos, participa
e organiza vários outros projectos e parcerias,
faz programas de televisão, tem um canal de
youtube, faz live cookings no facebook, entre
outros. Qual é o segredo para conseguir gerir
todos estes projectos simultaneamente?

C - É simples. Organizar e depois executar cada
coisa no seu tempo, no fundo e ter foco no que
estamos a fazer no momento.

BQ - Recebeu vários prémios em
reconhecimento do seu esforço e dedicação à
sua carreira. Há algum que tenha um
significado especial para si? Porquê?

C - Não realmente. Provavelmente o Gourmand
Award que recebi em Londres pelo meu primeiro
livro. Porque não estava à espera de nada

"A minha família dedica-se ao negócio da

restauração por 4 gerações, mais que uma escolha

é um karma"



BQ - Quais foram os maiores desafios
profissionais que enfrentou ao longo da sua
carreira como empreendedor e chef?

C - O maior desafio é sempre a consistência em
tudo. É fácil fazer as coisas bem alguns dias,
estar incentivado constantemente é difícil. No
princípio ter que fazer caterings sem as
condições foi realmente difícil, mas deve ser o
único caminho quando começamos do zero
algo na vida e não temos apoios.

BQ - Quando falamos de desafios, não
podemos deixar de falar na pandemia
causada pelo SARS-Cov2. Os impactos
sentiram-se um pouco por todos os sectores
e o das restauração foi talvez o que mais se
ressentiu das medidas impostas. Sabemos
que tentou dentro do possível adaptar-se a
esta realidade e criou até novos projetos
durante esta fase. De uma forma breve,
como conseguiu adaptar-se e de alguma
forma sobreviver e superar os efeitos
causados pelas restrições impostas na área
da restauração?

C - Sou originário de um país em que as crises
fazem parte da história moderna. Temos que
ver o lado positivo, encontrar os nichos, tivemos
ajudas do governo, baixamos os custos ao
mínimo. Cada negócio é um negócio.

BQ - Com o Plano de Desconfinamento
proposto em março pelo nosso governo,
gradualmente foram reabrindo os espaços
onde finalmente se incluíram os
restaurantes, apesar de ainda com algumas
restrições quanto à lotação, etiqueta de
higiene e segurança, etc. Como correu a
reabertura ao público nos seus espaços?
Houve uma boa adesão pelos clientes?

C - Foi uma surpresa porque os clientes
voltaram muito mais rápido que no primeiro
lockdown. Acho que as pessoas precisam de
contacto social, ser servidos. Logo no primeiro
fim de semana estávamos cheios.

BQ - Com que obstáculos se confrontou com
o desconfinamento? E com que
oportunidades?

C - O pior é sem dúvida ter que fechar às 22.30.

BQ -  A readaptação dos espaços às regras
impostas pela DGS exigiu muitos gastos?

C - No meu caso tenho parceiros e marcas que
querem aparecer e por isso temos gastos
menores.

BQ - Tem novos projectos que queira
partilhar?

C - Tenho dois projectos para o Porto.... e dois
em Lisboa. Mas não posso contar muito. Novo
programa de TV em Portugal para setembro.

BQ - Como resumiria a sua carreira numa
frase?

C - Cada dia uma experiência diferente.



As novas condições de

funcionamento dos

estabelecimentos de

alojamento local

Carla Beselga

O alojamento local foi um tema ou, melhor, uma
actividade que foi muito falada com o surgimento
da pandemia, principalmente atendendo às
dificuldades evidentes que este sector sofreu.

No entanto, as alterações legislativas continuaram
a acontecer embora muitos destes
empreendimentos tenham tido as suas portas
fechadas.

E assim surge no final do ano de 2020, mais uma
alteração legislativa, tendo como premissa as
políticas de sustentabilidade da Estratégia Turismo
2027 e também a sustentabilidade ambiental. A
preocupação na utilização eficiente de energia, da
água e da gestão ambiental dos resíduos foram o
mote principal para esta alteração.

Sobre a Estratégia Turismo 2027, este será um
tema que desenvolvermos oportunamente.

Esta nova alteração agora publicada, através da
Portaria 262/2020, aplica-se a todas as
modalidades de alojamento local, recordando os
estabelecimentos de alojamento local podem ter
três modalidade, sendo elas, as Moradias, os
Apartamentos e os Estabelecimentos de
hospedagem, incluindo os hostels.

Para além disso esta Portaria vai ter aplicação
tanto aos novos estabelecimentos como aos
Alojamentos que já se encontrem registados no
Registo Nacional de Alojamento Local, existindo
um período transitório de 12 meses para que os
Alojamentos já existentes se adaptem a estas
novas condições de funcionamento.



Sobre as condições de funcionamento, estas foram
divididas em condições de funcionamento
comum e específicas para estabelecimentos de
hospedagem e as específicas para hostel e ainda
para as moradias e apartamentos.

Em relação às condições de funcionamento
comuns temos os serviços de recepção que
poderão ser presenciais ou não presenciais (por
telefone ou electronicamente). 

Este serviço de recepção será atinente ao check in
e ao check out, tendo este tipo de
estabelecimento de disponibilizar um meio de
contacto com o serviço de recepção, bem como o
nosso número nacional de emergência o 112 e
ainda o contacto da entidade exploradora.

A ideia é criar uma maior transparência entre o
explorador do alojamento local e o utente,

profissionalizando-o.

Os estabelecimentos de alojamento local que
disponibilizem pequeno almoço passam a ter de
cumprir as regras de higiene e segurança
alimentar.

Surgem ainda algumas mudanças no que
concerne às instalações sanitárias, que revelam
alguma importância, sendo que nos
estabelecimentos na modalidade de hospedagem,

as instalações sanitárias comuns a vários quartos,
não separadas por género, devem ter retretes
autonomizadas separadas por portas com
sistemas de segurança que permitam privacidade,

em que no mínimo deverão de dispor de uma
retrete, um lavatório e um chuveiro por cada seis
utentes.

À semelhança dos Hotéis, também relativamente
a clientes estrangeiros, deverá ser feita a
comunicação às entidades competentes.

Sobre as condições de funcionamento específicas
em relação aos estabelecimentos de
hospedagem, em primeiro lugar temos as áreas
dos quartos, nos quais deverão ser asseguradas
áreas mínimas consoante ser um quarto individual,
um quarto duplo, triplo ou dormitórios. Para além
disso este tipo de alojamento deve ainda dispor de
zonas comuns destinadas aos utentes.



Para os hostels também foram criadas condições
de funcionamento específicas que se prendem
também elas com as áreas, dormitórios, zonas
comuns e a necessidade de criação de acessos a
utentes com mobilidade condicionada.

Para os alojamento local na modalidade de
moradia e apartamentos foram estabelecidos
requisitos de segurança contra risco de incêndio e
as placas identificativas passam a ter de ser
colocadas nos estabelecimentos na modalidade
de quartos, apartamentos e estabelecimentos de
hospedagem.

Para além de todas estas condições de
funcionamento foi ainda previsto as condições de
sustentabilidade ambiental prevendo-se a
promoção de um consumo eficiente de água, de
energia, para além de dever ser implementada
uma política de informação sobre práticas de
turismo sustentável, bem como a adopção em
exclusivo de detergentes e produtos
biodegradáveis.

Deverão ainda todos os estabelecimentos de
alojamento local, disponibilizar equipamentos e
adoptar procedimentos para separação de
resíduos sólidos urbanos, para além de haver a
necessidade de garantir a formação contínua dos
colaboradores em boas práticas ambientais e
standards de trabalho.

Por fim, há ainda a necessidade de ser realizada a
certificação ambiental ou a necessidade de
possuírem selo de qualidade ambiental atribuído
por entidade nacional ou internacional de
reconhecido mérito.

Em linhas gerais estas são as novas condições de
funcionamento para este tipo de
estabelecimentos, as quais têm os olhos postos na
sustentabilidade e na preocupação ambiental. 



“Adapt or die” - Desafios e soluções do

alojamento local em contexto pandémico

Andreia Belchior

A pandemia de COVID-19 veio dar uma abanão ao mundo e mostrou-nos mais uma vez que a realidade
que conhecemos pode mudar muito de um momento para o outro. E quando isto acontece, como dizia
Charles Darwin, só sobreviverá quem quem tem a capacidade de se adaptar e ajustar à mudança. 

Durante os últimos anos, o turismo teve um boom enorme, e em Portugal tornou-se até num dos
grandes pilares da nossa economia trazendo um grande income para vários sectores: não só para os
hotéis e alojamentos locais, como para a restauração, o comércio, os eventos, e todo um leque de
atividades que gravitam em torno das atividades turísticas. Paralelamente trouxe um grande aumento
de postos de trabalhos, como era de esperar. 

Foram vários os factores que permitiram este aumento do fluxo turístico. Falamos por exemplo nos voos
low cost. Muitos de nós recordar-se-ão que há uns anos atrás viajar de avião era bastante caro. Não havia
tanta oferta de voos e destinos, algo que realmente mudou. 

Além disso, as condições de vida também estão melhores que no passado e viajar e passar férias tornou-

se num hábito, numa necessidade e estilo de vida para muitos.

Paralelamente, com o surgimento dos alojamentos locais em massa, isto veio também contribuir para
este boom turístico de que falávamos. 



Estava tudo a correr muito bem e de repente veio
o COVID-19 e fecharam-se fronteiras, proibiram-se
os voos, impuseram-se os confinamentos e a
verdade é isto ditou o fecho de muitos negócios.

Das várias áreas que foram afectadas, as que
estavam ligadas ao turismo foram talvez as que
sofreram mais com as medidas de contenção da
pandemia e com a paragem forçada da sua
atividade. 

Os desafios para os alojamentos locais foram
muitos. Houveram quebras brutais na faturação, e
muitos tiveram de fechar portas.

Para termos uma noção, segundo o artigo do
Financial Times “It was to good to be true: holiday-
let landlords count their pandemic losses” de 23
de abril de 2021, a quebra de faturação do AL em
Lisboa foi de 84%, Londres 80% e Veneza 77%.

Muitos profissionais deste sector pagam rendas
bastante altas pelas casas que disponibilizam para
alojamento e nem sempre é possível chegar a um
consenso com os proprietários. Sem turismo,

torna-se difícil manter durante tanto tempo estes
encargos em dia. 

Os apoios que foram sendo criados não chegaram
para todos e nem sempre a tempo de “salvar” o
negócio o que criou um colapso no sector,
afetando muito os empresários sobretudo as
pequenas e micro empresas e empresários
individuais. 

Com o avançar do ano de 2020 fomos percebendo
que a pandemia não iria embora tão cedo e que
as restrições continuariam, pelo que foi tempo de
começar a procurar outras soluções que
permitissem a sobrevivência destes negócios.

Foi altura de repensar o negócio e criar novas
ofertas, o que para alguns foi a bóia de salvação
que estavam a precisar.

Assim, a opção para vários espaços passou por
começaram a fazer arrendamento de curta
duração, geralmente contratos com uma duração
máxima de um ano, com um preço mais atractivo
do que os vinham a ser praticados no período
anterior à pandemia.

Outros optaram por fazer uma adaptação do
espaço para teletrabalho, oferecendo muitas vezes
pacotes com descontos, como forma de atrair
alguns hóspedes. 



Uma outra alternativa foi transformar os espaços
de AL em arrendamentos para estudantes, um
pouco à semelhança do teletrabalho, garantido
um espaço limpo, seguro, e com boas condições
(por exemplo com uma internet rápida).

O nosso convidado Gonçalo Silva foi um dos
adeptos destas opções, adaptando os seus espaços
para trabalhadores remotos, nómadas digitais e
estudantes internacionais que normalmente
procuram por estadias entre 1 a 6 meses e até
criando um negócio no sector imobiliário.

Outros empresários começaram entretanto a
pensar e apostar no arrendamento de média e
longa duração dada a instabilidade que
actualmente se vive e que nada garante que não
voltem os confinamentos, e com eles os fechos e
as dificuldades económicas do sector. 

Paralelamente, houve alojamentos que
conseguiram manter portas abertas, apostando no
turismo nacional e até oferecendo descontos a
profissionais de saúde e mesmo às suas famílias
como forma de chamariz.

Como temos visto, as coisas estão agora a
melhorar, mas devemos ter em mente que ter a
capacidade de ver oportunidades nas dificuldades
é uma grande mais valia nos negócios e na vida. 



À Conversa com... 

Gonçalo Silva



Gonçalo Silva

Fernando Gonçalo Pedro da Silva ou Gonçalo Silva,

como prefere ser tratado, nasceu em Lisboa a
07/09/1985.

É fundador da Gonzalo's Guest, uma empresa de
Gestão de Alojamento Local em Lisboa e Nazaré e
da imobiliária Gonzalo´s Real Estate.

Possui uma vasta experiência na gestão e
coordenação de negócios de alojamento local e o
seu lema é We Never Travel Alone.

Educação e Formação

É licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto
de Contabilidade e Administração de Coimbra.

Conta com outras formações e áreas que se têm
revelado essenciais para a condução dos seus
negócios, como:

- Formação em Investimentos Imobiliários (Out of
the Box, 2021);

- Master Certificate in Revenue Management na
Cornell University (2017-2018)

- Formação em “Revenue Management” na Escola
de Hotelaria e Turismo de Lisboa (2017)

- Certificação em PNL (Lifetraining, 2014)

- Formação em Comércio Internacional (Câmara
de Comércio de Lisboa, 2014)



Carreira

- Assistente de Contabilidade na Deloitte (2011 a
2013);

- Co-fundador da WePortugal (Comércio
Internacional em F&B) (2014 a 2015);

- Fundador Gonzalo’s Guest (2015 ao presente).



Entrevista a

Gonçalo Silva

BQ - Como e em que contexto surgiu a criação
da Gonzalo's Guest? Que serviços oferecem?

Gonçalo Silva - No ano de 2015 fui convidado por
um amigo para gerir os apartamentos que tinha
em Lisboa. A partir desse momento foi lançada a
primeira pedra da ideia de seu nome “Gonzalo´s
Guest” e alargado o serviço a diversos investidores.
O nosso serviço baseia-se maioritariamente em
Gestão de Alojamento local e apoio ao investidor
na compra de casa para alojamento local.
Recentemente, começámos a prestar serviços de
Check ins para terceiros na região de Lisboa.

BQ - Quais foram e quais são os maiores
desafios que tem enfrentado desde que optou
por esta carreira?

GS - O maior desafio desde o início e que continua
a prevalecer são as constantes mudanças da lei
que regulam o sector.

BQ - Face à grande oferta deste tipo de
alojamento turístico, que elementos
diferenciadores oferece a Gonzalo’s Guest aos
seus hóspedes?

GS - O nosso elemento diferenciador é o nosso
serviço de concierge. Nós oferecemos não só um
serviço de apoio ao cliente (utilizando as melhores
ferramentas Hi tech do sector), mas também um
serviço de proximidade. Basicamente, a partir do
momento que o cliente reserva connosco é
tratado como se fosse Família, estamos sempre
disponíveis e incentivamos os check ins
presenciais de forma a transpor este nosso ideal de
Família. Os nossos clientes sentem que a partir do
momento que reservam connosco, que irão ter
todo o apoio necessário a ter uma experiência
autêntica e local.

BQ - O que mais o apaixona nesta área da
gestão de Alojamento Local e o que é para si a
arte de bem receber?

"O maior desafio desde o início e que continua a

prevalecer são as constantes mudanças da lei que

regulam o sector"



GS - O que mais me apaixona nesta área é que
somos criadores de memórias, e podemos
partilhar o nosso amor por Portugal com os
nossos Hóspedes. A nossa arte de bem receber
tem como base a nossa paixão de viajar, pois
quem adora viajar adora receber viajantes. 

BQ - Acompanhou o desenvolver deste
negócio nos últimos anos. Como vê a
evolução deste sector em Portugal desde
então?

GS - O Alojamento local nos últimos anos
cresceu exponencialmente e em cidades como
Lisboa e Porto já representa mais de metade
das dormidas. Significa por um lado que o
Alojamento local se tornou um pilar do Turismo
e do seu crescimento e por outro que há
procura por este tipo de oferta. Ou seja, o
alojamento local veio para ficar.

BQ - Quais as vantagens da opção pelo
Alojamento Local em detrimento de outras
opções de alojamento para os turistas?

GS - As principais vantagens são: 

- A privacidade de ter uma casa inteira para uso
próprio; 

- Diversidade e originalidade das escolhas;
- Possibilidade de cozinhar;
- É a escolha perfeita para grupos, tanto pela
privacidade como em alguns casos preço, no
entanto a ideia de oferta low cost já à muito foi
deixada para trás;
- Interação com os locais;
- Localizações mais convenientes.

BQ - Quais as vantagens que o Alojamento
Local trouxe à nossa economia?

GS - A crescente procura pelo Alojamento Local
ajudou a diversificar o turismo em Portugal.
Proporcionou a criação de novas actividades
económicas e democratizou os benefícios para
as famílias da classe média e para o comércio
local em todo o país. 

A comunidade do Alojamento Local está
também a transformar a forma como os
hóspedes vivenciam os locais onde ficam
hospedados e a atrair novos turistas que
querem experienciar a vida como um habitante
local, para lá dos pontos mais turísticos. Estes
turistas acabam por ser um impulsionador para
o comércio local. Por fim, esta crescente
procura acabou por permitir a renovação do
nosso parque habitacional principalmente nos
centros Históricos das Cidades anteriormente
deixados ao abandono.

BQ - Uma questão incontornável tem a ver
com o impacto da pandemia de Covid-19
neste sector dado que as consequências
foram, para muitos negócios, devastadoras.
Como enfrentaram esta fase? Teve muita
quebra na faturação? Tem novos projetos ou
ideias que queira partilhar? 

GS - Como disse, as consequências foram
devastadoras. Entre Março e Abril de 2020
tivémos grandes quebras. No entanto, a partir
daí readaptámos o nosso negócio para os
trabalhadores remotos, nómadas digitais e
estudantes internacionais que normalmente
procuram por estadias entre 1 a 6 meses. Com
esta mudança estratégica conseguimos
equilibrar o negócio e sobreviver a esta
pandemia. Afinal nem tudo foi mau. Esta
pandemia deu-nos tempo para pensar o nosso
negócio, o que nem sempre é fácil. Com isto
quer dizer que abrimos novos serviços dentro
da Gonzalo’s Guest e não só, que apresento de
seguida:

- De forma a fazer face aos proprietários que
gerem os seus apartamentos, mas que no
entanto não tem nem disponibilidade de gerir o
trabalho operacional ou não estão no país
(Comunicação com os hóspedes, self check in,

gestão de reparações, reposição de stocks, etc)

decidimos lançar o Serviço de Gestão
Operacional;
- Serviços de check ins para outros gestores e
proprietários de alojamento local. Nesse sentido,

tornámo-nos parceiros da Doinn (plataforma
tecnológica que responde a todas as
necessidades operacionais dos anfitriões e
gestores de alojamento local) com mais de 300
apartamentos em carteira;



- Especializamos nos no mercado de média e longa duração;
- Dado que somos especialistas em rentabilizar imóveis fazia todo o sentido alargar estes serviços a outros Potenciais
investidores, com isto abrimos a nossa agência Imobiliária - Gonzalo’s Real Estate;
- Por fim, contamos no segundo semestre lançar uma nova marca focada na gestão e exploração de apartamentos no
mercado de estadias de média e longa duração. Já prestamos este serviço através da nossa imobiliária, mas decidimos
criar o nosso próprio canal reduzindo a dependência dos canais/OTA’s do segmento, aumentando o awareness perante
os nossos clientes “Hóspedes” .

BQ - Como vê o futuro deste sector em Portugal? 

GS - Vejo o futuro deste sector de uma forma otimista, com alguma cautela claro, mas penso que no próximo ano de
2021 já começaremos a sentir alguma recuperação. Até porque não há volta a dar. O turista em geral quer o nosso
serviço, procura o nosso serviço e a tendência segundo os estudos do sector prevê um crescimento da procura desta
oferta em detrimento das outras ofertas do mercado.

GS - Vejo o futuro deste sector de uma

forma otimista



T h e  T i p
Tuk-Tuks... Uma volta pela Legislação

Quando pensamos em turismo ou numa forma de o aproveitar, os tuk-tuks são um dos
meios de transporte mais associados no panorama turístico, meios estes que se mostram
como que uma atração nas principais capitais ou em determinados pontos turísticos,
permitindo aos turistas aproveitar pontos de referência do Turismo Nacional e
Internacional, no conforto de de um meio de transporte ágil e eficaz.

Todos sabemos como funciona este meio de transporte turístico no seu dia a dia, mas,
como qualquer actividade, a mesma carece de legislação para que possa ser praticada em
território nacional. 

A nível jurídico, os tuk-tuks são equiparados a animação turística, sendo, por seu turno,

aplicadas às empresas detentoras e que realizem viagens de tuk-tuks, o regime aplicável
às empresas de animação turística, previsto no Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de Maio, na
sua redacção actual.

Rafael Machado
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Actividades ao ar livre: actividades que decorram
predominantemente em espaços naturais,
traduzindo-se em vivências diversificadas de
fruição, experimentação e descoberta da natureza
e da paisagem, podendo ou não realizar-se em
instalações físicas equipadas para o efeito,

supondo organização logística e/ou supervisão
pelo prestador e que impliquem uma interação
física dos destinatários com o meio envolvente;

Actividades de turismo cultural: atividades
pedestres ou transportadas, que promovam o
contacto com o património cultural e natural,
através de uma mediação entre o destinatário do
serviço e o bem cultural usufruído, para partilha
de conhecimento.

Assim, nos termos do diploma legal acima indicado,

entende-se por empresa de animação turística a
pessoa singular ou coletiva que desenvolva, com
caráter comercial, alguma das atividades de
animação turística - atividades lúdicas de natureza
recreativa, desportiva ou cultural, que se configurem
como atividades de turismo de ar livre ou de turismo
cultural e que tenham interesse turístico para a região
em que se desenvolvam - referidas no art. 3.º do
mesmo diploma legal, nomeadamente:

1.

2.

Para além do acima exposto, o art. 5.º do Decreto-Lei
n.º 108/2009, de 15 de Maio, na sua redacção actual,
prevê que apenas podem exercer e comercializar, em
território nacional, as atividades de animação turística
definidas no artigo 3.º, bem como outro tipo de
actividades prevista naquele diploma, as empresas
que tenham realizado comunicação prévia através do
Registo Nacional de Agentes de Animação Turística
(RNAAT), registo este a cargo do Turismo de Portugal,
I.P..

Após a realização da comunicação prévia e para que
seja permitido o acesso à actividade de animação
turística, o art. 11.º do diploma legal anteriormente
indicado prevê a necessidade de as empresas
procederem à respectiva inscrição/registo junto do
RNAAT, bem como à contratação dos seguros
obrigatórios - nos termos do art. 27.º -

nomeadamente, seguros de acidentes pessoais e
seguros de responsabilidade civil, bem como seguros
de assistência para os clientes, caso o serviço prestado
pela empresa inclua viagens para o estrangeiro.



Porém, não basta o cumprimento dos procedimentos
indicados no parágrafo anterior para que uma
empresa possa dar início à sua actividade de
animação turística, início este que tem como ponto
de partida a recepção, por parte da empresa, do
certificado de registo, emitido pelo Turismo de
Portugal, I.P, bem como o pagamento das taxas
devidas (art. 16.º do diploma), nos termos do art. 17.º
do Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de Maio, na sua
redacção actual, mantendo este certificado em vigor
enquanto se mantiverem cumpridos os requisitos
apresentados pela empresa de animação turística,

nos termos estabelecidos no decreto-lei.

Quanto à fiscalização do cumprimento do regulado
no Decreto-Lei n.º 108/2009, o art. 30.º atribui a
competência à Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica (ASAE), competindo às autoridades
administrativas competentes em razão da matéria,

bem como às autoridades policiais, cooperam com a
ASAE no exercício das funções de fiscalização.

Assim, nos termos do art. 31.º, a violação do previsto
no Decreto-Lei n.º 108/2009, a título de exemplo, o
exercício de actividades de animação turística sem
que a empresa se encontre registada para o efeito,

constitui contraordenação, puníveis com coimas de
300,00 € (trezentos euros) a 3.740,00 € (três mil
setecentos e quarenta euros) ou de 500,00 €

(quinhentos euros) a 15.000,00 € (quinze mil euros),
consoante o infractor seja pessoa singular ou pessoa
colectiva. 

Não podemos deixar de referir que o regime
sancionatório acima previsto será alterado a partir de
28 de Julho de 2021, com a entrada em vigor do
Regime Jurídico das Contraordenações Económicas
(RJCE), previsto pelo Decreto-Lei n.º 9/2021, de 19 de
Janeiro, passando o art. 31.º do Decreto-Lei n.º
108/2009, de 15 de Maio, a deter uma redacção
completamente nova, bem como passará a prever a
constituição de contraordenações graves e leves,
puníveis nos termos do RJCE.



Para além da sanção de multa aplicável, o art. 32.º do Decreto-Lei n.º 108/2009 prevê, ainda, que

em função da gravidade da infracção e da culpa do agente, e sempre que a gravidade da

situação assim o justifique, podem ser aplicadas sanções acessórias, nomeadamente:

a) Apreensão do material através do qual se praticou a infracção;

b) Suspensão do exercício da actividade e encerramento dos estabelecimentos, iniciativas ou

projectos pelo período máximo de dois anos.

De referir, ainda, que a ASAE é competente para aplicação de medidas cautelares,

nomeadamente, determinando a suspensão temporária, total ou parcial, do exercício da

atividade e o encerramento temporário do estabelecimento, em casos, a título de exemplo, de

declaração de insolvência da empresa, sem aprovação do respetivo plano, devendo a aplicação

de medidas cautelares é comunicada ao Turismo de Portugal, I. P., no prazo de três dias após a

respetiva aplicação, para efeitos de averbamento ao registo (art. 36.º do Decreto-Lei n.º 108/2009,

de 15 de Maio, na sua redacção actual).

Por fim e de forma a terminar a nossa viagem, não podemos deixar de referir que sobre as

empresas da actividade turísticas recai um dever de informação, previsto no art 6.º do diploma

legal, no qual as mesmas, antes da contratualização da prestação dos seus serviços, devem

informar os clientes sobre as características específicas das atividades a desenvolver, dificuldades

e eventuais riscos inerentes, material necessário quando não seja disponibilizado pela empresa,

aptidões físicas e técnicas exigidas aos participantes, idade mínima e máxima admitida, serviços

disponibilizados e respetivos preços, e quaisquer outros elementos indispensáveis à realização das

atividades em causa, para além do dever de dispor de livro de reclamações, nos termos e

condições estabelecidas no Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, na sua redacção actual.

Como qualquer ramo de actividade, principalmente ligado ao sector do turismo, os tuk-tuks têm

vindo a atravessar várias dificuldades face à pandemia da Covid-19, porém, será de esperar que, à

semelhança de outros sectores, a empresas de tuk-tuks e todos os seus trabalhadores se

consigam adaptar às adversidades, continuando a conduzir os nossos turistas àquilo que de

melhor existe em Portugal.
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