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A  TECNOLOGIA  DIGITAL

EDITORIAL POR CARLA BESELGA

A era digital chegou e apoderou-se de
todos os nossos passos e por isso a
actualidade estará patente nesta LLL.

Fomos investigar as Criptomoedas, o
Metaverso, demos um pulinho ao Turismo
Espacial e passámos pela Fábrica de
Unicórnios, mas as desigualdades no
acesso à tecnologia são patentes e não
podiam deixar de ser apontadas.

E se com estes temas o interesse desta LLL
não o motivou, então convidamos a ler a
conversa que tivemos com Marta Sotto-
Mayor na nossa rubrica "À conversa
com…”, uma verdadeira história de sucesso
no mundo da hotelaria, formação e
turismo.

Mas nem só de actualidades vive a nossa
LLL, temas como as Áreas de Reabilitação
Urbana e os seus benefícios fiscais são aqui
vertidos, passando pelo Eco Resorts e o
turismo sustentável.

Na nossa rubrica “The Tip”, fomos dar um
mergulho e as Piscinas e a sua
regulamentação são o tema desta edição
.
Lá vamos nós a mais uma digital Law Law
Land.

BQ ADVOGADAS/2021



CRIPTOMOEDAS
C A R L A  B E S E L G A

Nesta edição e atendendo à sua actualidade decidimos

debruçarmo-nos sobre as criptomoedas, o que são

efectivamente e como é que funcionam.

Como sabemos o dinheiro como o conhecemos hoje não

teve sempre a aparência a que singelamente nos

habituámos. Começando até por cada um dos países ter a

sua própria moeda e com a implementação do Euro, até

isso ter sido modificando.

Com a adaptação aos tempos modernos e o acesso

(vulgar) à internet, surgem novos meios, métodos e no

caso que nos traz aqui - Moedas, ou mais concretamente

criptomoedas.

Como surgem este tipo moedas?

Esta moeda digital surge em 1998, através da criação de

um sistema de criptomoedas, b-money, pelas mãos de

Wei Dai um Engenheiro de computação, a sua proposta

era projectar um sistema de distribuição de dinheiro

electrónico e anónimo.

 



Com este sistema surge a mineração e o uso da

criptografia para controlar a emissão e as

transações realizadas com este novo tipo de

dinheiro, com esta nova forma de distribuição a

autoridade central desapareceria.

O que são estas moedas? Serão mesmo

moedas?

As criptomoedas (cryptocurrencies,

cryptomonnaies, cryptomünze) correspondem,

assim, a unidades de troca virtuais, convertíveis

em moeda com curso legal, cuja criação e

circulação assenta em procedimentos

criptográficos, desintermediados,

descentralizados e cuja aceitação depende de

uma comunidade de utilizadores. Tem sido

utilizado, por algumas autoridades, o conceito de

moeda virtual ou até de moeda digital, como

defende Emídio Gil Dias Valente Maia, na sua tese

de Mestrado.

Estes criptoactivos são representações digitais de

activos baseadas na tecnologia blockchain, sem

serem emitidas por um banco central, instituição

de crédito ou instituição de moeda electrónica.

Embora não tenham por base na sua emissão

qualquer Autoridade, podem ser usadas como

forma de pagamento numa comunidade que o

aceite.

Estes criptoactivos encontram a si associadas

nomenclaturas como tokens, coins, criptomoedas

ou moedas virtuais. 

Como não há uma autoridade central a controlar a

emissão desta moeda, é feita a mineração, isto é

um código complexo que não pode ser alterado e

as transações são protegidas por criptografia. Estas

transações depois são registadas e validadas uma a

uma, por um grupo de pessoas através dos seus

computadores que os usam para as gravar,

denominando-se, o já referido, blockchain.

Este blockchain é um grande banco de dados

compartilhado que regista as transações realizadas,

este registo é posteriormente “selado” designado-se

timestamp e é empacotado com um identificador

chamado hash.

Parece complicado mas não estamos assim tão

longe de perceber toda esta movimentação das

criptomoedas, pois bastará perguntar a cada um de

nós quantas vezes não temos dinheiro físico e

continuamos a conseguir realizar as nossas

compras?

Andamos sempre com dinheiro físico? Ou com um

cartão que nos permite o acesso a um valor?

A resposta é negativa.

O que efectivamente distingue a criptomoeda é a

transferência directa de pessoa para pessoa sem

intermediários



“Risco de liquidez: os investidores podem não

conseguir vender os criptoativos que

adquiriram.

Risco de perda parcial ou da totalidade dos

montantes investidos: o capital investido não

está garantido, e os riscos associados ao

investimento poderão não estar referidos na

documentação publicada pelo emitente do

criptoativo.

Risco de a informação disponibilizada ser

insuficiente:  a informação disponibilizada

aos investidores pode ser omissa, inexata,

incompleta e pouco clara, exigindo das

pessoas que pretendem adquiri-los um

conhecimento técnico elevado para

conseguirem entender as características dos

criptoativos.

Risco de fraude: existe uma assimetria entre

a informação de que dispõe o emitente do

criptoativo e o investidor, além de que a

complexidade inerente dos criptoativos

dificulta a capacidade de os investidores

entenderem o seu propósito. 

Inexistência de regulamentação específica

para a proteção dos investidores dos

criptoativos que não sejam valores

mobiliários: 

Actualmente existem várias criptomoedas,

denominadas de Bitcoin, a Bitcoin Cash,

Ethereum, Tether, Ripple, Litecoin.

Mas claro que este tipo de distribuição monetária

não está isenta de risco e a Comissão do Mercado

de Valores Imobiliários enumerou alguns dos

riscos associados a estes criptoactivos:

É necessário analisar cada caso para se 

 determinar se os criptoativos estão ou não

abrangidos pela regulamentação aplicável ao

mercado de valores mobiliários.

A maioria dos agentes que comercializam

criptoativos não se encontram sedeados em

Portugal: a resolução de conflitos poderá estar

fora da competência das autoridades

nacionais, o que pode desproteger os

investidores nacionais.

Risco na formação do preço dos criptoativos: a

formação do preço não é, em muitos casos,

transparente, pelo que pode não corresponder

ao valor real de mercado desse criptoativo.

Elevada volatilidade: o valor de um criptoativo

é propenso a variações de preço súbitas e

amplas.

Risco de branqueamento de capitais: devido

ao anonimato associado aos criptoativos,

poderá existir uma ocultação da origem dos

fundos investidos.

Risco de experimentação ou de inovação. Com

frequência, os projetos financiados através de

ICOs estão numa fase inicial, de

implementação ou de desenvolvimento ou os

modelos de negócio são ainda experimentais.

Risco de perda do código de acesso aos

criptoativos: A perda do código de acesso

poderá impossibilitar a movimentação

definitiva do investimento nos criptoativos.”



Em termos legais, como está esta matéria regulada?

Pelo estudo feito denotou-se que já existem alguns países a

debruçarem-se sobre este tipo de matéria e a prever

juridicamente a sua existência.

Em Portugal surgem algumas dúvidas de aplicação

territorial e de como poderão ser estes criptoactivos

denominados, serão valores mobiliários, na acepção do

Código dos valores Mobiliários? 

Tudo depende do caso em concreto, em matéria doutrinal já

muitas páginas foram escritas sobre o tema e a sua

actualidade irá obrigar a um estudo e formulação legislativa ,

no entanto a  sua regulamentação ainda não existiu,

aguardando-se por um enquadramento legal comunitário.

De facto, muitas vezes a realidade legislativa não

acompanha a realidade existente, havendo um vazio legal

sobre as Criptomoedas. 

 



 

"A  FÁBRICA DE
UNICÓRNIOS”
J A Q U E L I N E  C A T A R I N O  

Vai nascer em Lisboa, já no próximo ano, a denominada

Fábrica de Unicórnios. Foi o novo presidente da Câmara

Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que anunciou no

passado dia 1 de Novembro, na Web Summit a criação

desta fábrica de empresas.

O presidente da CML iniciou o seu discurso com “Temos

de ser capazes de ir além do Web Summit, temos de fazer

com que vós e as empresas fiquem em Lisboa” porque

vêem “a oportunidade”, descrevendo Lisboa como “a

cidade que liga os sonhos e os detalhes”. Deixando a

promessa para a próxima edição do Web Summit

“prometo que no próximo ano iremos fundar, com a ajuda

da Web Summit e de muitos de vocês, o que eu chamo de

sonho - a Fábrica de Unicórnios de Lisboa”. 

 

O objetivo passa por incentivar os jovens a conseguir

converter os seus sonhos em muito mais do que apenas

sonhos. Mais não é do que a oportunidade que as ideias

inovadoras destes tenham uma plataforma para se

tornarem em grandes negócios, criando um espaço onde

os jovens podem aprender a trabalhar essas ideias e

materializá-las num produto de sucesso, de forma a

distinguir-se das demais. 

 

A Fábrica de Unicórnios, pode ser interpretada

como uma alusão ao mundo inovador, ainda por

descobrir, que só existe nos nossos sonhos e num

mundo imaginário, mas sobretudo faz uma

referência literal aos chamados Unicórnios.

 

A questão que imediatamente surge é: Porquê

Unicórnios? 

A resposta está em um termo cunhado por Aileen

Lee em 2013: startup unicórnio, a partir dessa

expressão a fundadora da Cowboy Venturas

referiu-se às empresas que atingem o valor de um

bilhão de dólares sem estarem cotadas na bolsa.

Já existem quase mil startups nessa condição,

pelo mundo fora, sendo que em Portugal já são 5

as chamadas empresas Unicórnios. Dentro das

empresas unicórnio mais valiosas, por nós

conhecidas, estão empresas como a Uber e o

Airbnb. 



A título de exemplo, a empresa unicórnio de referência no mundo empresarial nasceu quase uma

década antes a partir da ideia de Aileen Lee, que é nada mais nada menos do que a rede social

Facebook. A empresa norte-americana deixou para trás o conceito de unicórnio e foi qualificada como

super unicórnio, termo reservado para as empresas avaliadas em mais de cem bilhões de dólares.

Quando Mark Zuckerberg fundou o Facebook tinha apenas 20 anos, a juventude é uma das

características que definem a maioria dessas empresas unicórnios. 

 

Este projeto demonstra assim uma grande ambição, apontando ao topo, no mundo das startups, com o

objetivo de mostrar que é possível chegar a este estatuto começando do zero, e que por vezes o que

basta para começar, é passar uma ideia para o papel.

Lisboa procura assim criar as condições necessárias para que a capital, e por consequência, o país,

possam crescer cada vez mais, criando empresas de sucesso e, consequentemente, mais postos de

trabalho, atrativos para os jovens, para que estes se mantenham por cá e não sintam a necessidade que,

para serem ouvidos e terem oportunidades, tenham que emigrar. 

Lisboa procura assim criar as condições necessárias

para que a capital, e por consequência, o país,

possam crescer cada vez mais, criando empresas de

sucesso e, consequentemente, mais postos de

trabalho, atrativos para os jovens, para que estes se

mantenham por cá e não sintam a necessidade

que, para serem ouvidos e terem oportunidades,

tenham que emigrar.

 

Esta Fábrica está a ser construída na Localidade do

Beato, mais concretamente nas antigas fábricas de

manutenção Militar do Beato. Espaço este que a

Câmara está a recuperar, nascendo assim o Hub

Criativo do Beato. O conceito do HCB é o de atrair

empresas e pessoas que “posicionem Lisboa

definitivamente como uma cidade aberta,

empreendedora, inovadora e criativa”.

Este conceito foi desenhado e está a ser

coordenado e gerido pela Startup Lisboa, que é

uma associação privada sem fins lucrativos, que

tem como missão apoiar a criação de empresas e

empresários nos primeiros anos de atividade,

promover a criação de emprego e contribuir para a

vitalidade urbana, social e económica de Lisboa.



No final da sua recuperação, o HCB será um dos maiores hubs de empreendedorismo na Europa com
quase 20 edifícios, estimando-se criar 3 mil novos postos de trabalho, entre as empresas que ocuparão o
espaço, assim como os empregos criados com a dinamização comercial que virá dar resposta às
necessidades da nova estrutura.

 

Faz por isso todo o sentido que a Fábrica de Unicórnios se enquadre neste projeto . Um dos
principais responsáveis para ajudar na sua concretização , sendo nomeado para Alto-

Comissário do Município para a Inovação , Ciência e Tecnologia é o empresário Nuno
Sebastião , fundador da tecnológica Feedzai , um dos Unicórnios portugueses .

 

Uma das principais atrações deste espaço onde irá ser criada a Fábrica de Unicórnios é o
facto de os promotores que celebrarem contratos de cedência de utilização dos espaços de
longa duração , terem um período de isenção de pagamento pelo espaço , até recuperarem
integralmente o investimento elegível realizado .

 

É , portanto , este , um conceito com o intuito de atrair e reter o talento em Lisboa e em
Portugal , criando todos os meios àqueles que pretendam construir as suas empresas com o
propósito de gerarem soluções inovadoras no mercado .



O PLANO “REATIVAR O
TURISMO |  CONSTRUIR
O FUTURO.”
R A F A E L  M A C H A D O

 

Desde 2010, que a Web Summit - a maior cimeira de

empreendedorismo, tecnologia e inovação da Europa - é

realizada anualmente e junta uma panóplia de empresas

desse meio, desde os maiores tubarões até starups que

procuram, exatamente, investidores.

Criada em Dublin, na Irlanda, onde decorreu até 2015 e

teve como um dos fundadores Paddy Cosgrave, o rosto

que ainda hoje lidera o evento, desde 2016 que decorre

em Lisboa. 

Porquê Lisboa? A resposta é simples, caros leitores,

existiam três cidades no radar dos fundadores deste

evento – Lisboa, Paris e Amesterdão – que já tinham

mostrado interesse em receber esta cimeira, contudo o

fator que Paddy Cosgrave diz ter sido decisivo para a

escolha de Lisboa foi o entusiasmo da comunidade

tecnológica, o otimismo dos empreendedores

portugueses.

 

O MUNDO DA WEB
SUMMIT  
A N A  S A L G A D O  P E R E I R A



wi-fi e de controlo aos preços praticados pelos

hotéis, bem como não existiu uma

comunicação séria entre os membros do

executivo e os fundadores deste evento,

fazendo com que a procura por outras capitais

europeias emergisse.

Uma coisa é certa, caros leitores, algo que os

cidadãos portugueses não poderão dizer é que

não existe recetividade, esforço e interesse por

parte do nosso governo quando se trata de

receber eventos estrangeiros e aliás somos

conhecidos como grandes anfitriões e onde as

grandes figuras do Estado param para servir

estes interesses, algo que na maior parte dos

outros países europeus não acontece.

Ademais, não poderá ser negada a importância

que este evento tem tido no nosso turismo e

principalmente este ano, um ano pós

confinamento atípico e onde este setor foi

completamente arrasado. 

Aliás, quando houve conhecimento de que a

nossa capital era uma das equacionadas para

acolher este grande evento, a digital Ship criou o

movimento “Let’s bring the Web Summit 2016 to

Lisbon”, a ideia era encontrar várias razões e

enviá-las a Paddy Cosgrave, que passou a receber

diversos e-mails e a ser identificado em várias

publicações deste cariz. Algo que efetivamente

foi fulcral para que o mesmo tomasse a decisão

de escolher Lisboa.

Ademais, a ideia de existir uma grande

recetividade dos governantes, bem como de

infraestruturas terá, a nosso ver, tido bastante

peso também, uma vez que a Web Summit

deixou de realizar-se em Dublin porque,

alegadamente, o governo irlandês não conseguia

garantir as condições que um evento desta

dimensão precisava de ter asseguradas, em

termos de infraestruturas, transportes públicos, 



Claro que não poderá ser descartado ou pelo

menos ponderado o custo para o Estado

português que um evento desta envergadura

acarreta, são milhões gastos com a esperança

de existir um retorno para o nosso país.

De acordo com as declarações do nosso

ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, em

2019 a Web Summit teve um impacto de 70

milhões de euros na procura interna e

aumentou a receita fiscal em 25 milhões. Aliás,

no ano de 2018 o Governo e a Câmara

Municipal de Lisboa assinaram um contrato

com a Connected Intelligent Limited - empresa

que realiza a Web Summit - para garantir que o

evento se mantinha em Portugal até 2028. O

acordo prevê o pagamento de 11 milhões de

euros anuais aos organizadores.

A Web Summit reúne, durante 4 dias, milhares

de pessoas de diferentes países do mundo, que

consomem, depois de um dia de conferência,

toda a cultura portuguesa e os seus serviços,

trazendo consigo os vários benefícios para a

nossa economia.

Contudo, o facto de a mesma acontecer

anualmente faz com que o conteúdo

pedagógico do evento, a informação abordada  

e as mesas redondas, tenham que ser cada vez

mais inovadoras e que permitam adquirir

competências valiosas. Para tal, a Web Summit

atrai uma lista diversificada de oradores

mundiais, inspirando e dando novas

ferramentas aos seus participantes para

aprenderem, se reinventarem e para se

construírem.



A Web Summit será, sem dúvida, um evento a

não perder para empresários da área da

tecnologia e não só, é uma oportunidade única

de dar a conhecer a sua marca e conhecer

diversas pessoas com alguma experiência, para

uma verdadeira troca de conhecimentos

construtivos, bem como para encontrar

investidores.

Paralelamente, este evento contribui para a

nossa economia e turismo, permitindo-nos

crescer a cada ano, sem dúvida, será algo com

que Portugal até, pelo menos 2028, poderá

contar e tirar um verdadeiro partido.

Inclusive, é por essa razão que é tão importante,

por exemplo, para as startups estarem

presentes, uma vez que, é uma chance

imperdível para se cruzarem com as maiores

figuras empresariais e investigadores de topo,

fazer networking com empreendedores de

outros países, de onde podem nascer eventuais

parcerias. 

O mais importante, para todas as empresas e

participantes, é retirar o maior proveito possível

dos contactos que se podem levar a cabo

dentro e fora do recinto.

Na edição deste ano foram abordados temas

como o clima, a diversidade e a inclusão, num

programa carregado de sessões com foco na

tecnologia, no ambiente, nos media e na

indústria da música e do entretenimento.



O PLANO “REATIVAR O
TURISMO |  CONSTRUIR
O FUTURO.”
R A F A E L  M A C H A D O

 

O “METAVERSO” -  O
NOVO PARADIGMA
TECNOLÓGICO
R A F A E L  M A C H A D O

Nos dias que correm, o termo “metaverse” (termo em

inglês) ou “metaverso” anda nas bocas do mundo,

principalmente, das grande empresas tecnológicas, sendo

para muitos considerando como a próxima grande etapa

no que à revolução tecnológica, sobretudo, ao que nível

online, diz respeito.

Mas o que significa o termo “metaverso”?

Até ao momento, não existe, ainda, uma definição

concreta para este termo, sendo geralmente associado a

um ambiente do “mundo virtual”, ao qual as pessoas

podem aceder através da internet.

Contudo, o “metaverso” foi originalmente cunhado por

Neal Stephenson, em 1992, no seu romance “Snow Crash”.

Neste, o “metaverso”, segundo a perspectiva do escritor,

era visto como um "lugar imaginário", partilhado por todos,

acessível e "disponibilizado ao público através da rede

mundial de fibra óptica" - aka internet -, projectado em

óculos de realidade virtual.



 

Nele, os utilizadores poderiam realizar qualquer tipo de

actividades, sobretudo - e é aqui que as leis da física são

ultrapassadas - actividades que no mundo real seriam

de todo impossível de ser realizadas.

Ou seja, o “metaverso” é visto como uma combinação de

vários elementos de tecnologia, incluindo realidade

virtual, realidade aumentada e vídeo, onde os

utilizadores "vivem" dentro de um universo digital, onde

os apoiantes do desenvolvimento deste “universo”, bem

como aqueles que apostam no seu desenvolvimento,

acreditam que será possível, a título de exemplo,

trabalhar, dar ou assistir a um concerto ou permanecer

conectado com amigos em tudo, desde espectáculos e

conferências a viagens virtuais ao redor do mundo.

Um pequeno exemplo de como poderá funcionar o

“metaverso” no futuro, é-nos mostrado pelo famoso

realizador de cinema Steven Spielberg, com o filme

“Ready Player One”, filme que trouxe para os grandes

ecrãs a visão, não só do realizador, no que ao seu

entendimento do “metaverso” diz respeito, como

também a de Neal Stephenson, tendo em conta o por si

escrito em 1992.

Ora, estando o termo “metaverso” se encontrar

diretamente associado às experiências de realidade

virtual e aumentada e apesar de estas se mostrarem,

ainda, como um “nichos”, o crescimento exponencial

e ligações nesta área, levam-nos a acreditar que a

possibilidade de um “metaverso”, na sua versão “beta”

(experimental), possa surgir num curto prazo de

tempo. 

Para além do mais, segundo alguns estudos, este

“mundo novo” apresenta-se como um mercado, no

que se projecta que em 2030 possa valer,

aproximadamente, 1,5 biliões de dólares em 2030,

comparativamente com o valor que se projecta que

esta mercado valha nos dias que correm - cerca de 50

mil milhões-, retratando bem o crescimento

parabólico a que vamos assistir.

Como não podia deixar de acontecer e tendo em

atenção os valores astronómicos apresentados no

parágrafo anterior, várias são as empresas que têm

demonstrado o seu interesse no desenvolvimento

deste “novo universo”, estando o mercado dos

gaming na frente da corrida no desenvolvimento 



 

desta nova tecnologia.

Porém, recentemente, também o Facebook veio

demonstrar o seu interesse no desenvolvimento de

um “metaverso”, no que ao mundo das redes sociais

diz respeito, pretendo criar um “universo” no qual

todos os seus utilizadores possam “socializar”, não

através de um ecrã, mas através de um avatar do

próprio utilizar, em formato 3D.

Parece de todo mentira estarmos a falar sobre um

universo fictício, onde todos os utilizadores possam

facilmente aceder, por exemplo, a vários cantos do

mundo, num abrir ou fechar de olhos ou realizar

actividades que serão impossíveis de realizar no

“mundo real”, porém, olhando para os últimos 20

anos, será que podemos considerar esta nova

“realidade” de impossível de alcançar.

O desenvolvimento tecnológico é uma realidade

constante, realidade essa que cresce e se desenvolve

a uma velocidade assombrante, pois basta pensarmos

no pequeno quadro que temos nos nossos bolsos e

ao qual chamamos telemóvel. Quem diria que num 



 

curto espaço de tempo, estes passariam de um

objecto que até era difícil de pegar, para um objecto

que cabe praticamente em todo o lugar?!

O mesmo parece estar a acontecer com a “realidade

virtual” e/ou “realidade aumentada”, que num curto

espaço de tempo, tem vindo a ser desenvolvida de tal

forma que já não se fala apenas de uma realidade,

como de um “universo”.

Por fim, enquanto advogados, não podemos deixar de

nos questionar sobre o seguinte: que normas se irão

aplicar no “metaverso”? Aplicar-se-á ao “universo

virtual”, onde parece ser possível realizar qualquer

actividade, as mesmas leis que se aplicam ao mundo

real? Existirá legislação própria, que apenas se aplicará

e que apenas se deve cumprir no “metaverso”?

À semelhança de outras matérias, o seu

desenvolvimento resulta, consequentemente, no

desenvolvimento do panorama jurídico, sendo este

último adaptado à realidade vivida, considerando,

assim, que o mesmo, salvo melhor opinião, irá ocorrer  

relativamente a este novo panorama tecnológico em

crescimento.

Este é um mundo, ou melhor, um universo novo

ainda em desenvolvimento, que apenas com o tempo

nos permitirá perceber quais as consequências que

terá no mundo real, bem como quais as influências

do mundo real serão transitadas para o mesmo.



O PLANO “REATIVAR O
TURISMO |  CONSTRUIR
O FUTURO.”
R A F A E L  M A C H A D O

 

TURISMO ESPACIAL
L Ú C I A  B A T I S T A

A conquista do Espaço pelo homem começou a ser uma

realidade em 1961, quando o astronauta soviético Yuri

Gagarin se tornou no primeiro Homem a orbitar ao redor

da Terra, numa viagem de 108 minutos. Depois de Yuri

surgiram outros, entre eles, a sua compatriota Valentina

Tereshkova, em 1963, que foi a primeira mulher a viajar no

espaço exterior a bordo da nave Vostok 6. Também o

fizeram os norte-americanos Michael Collins, Edwin

Aldrich e Neil Armstrong, em 1969, os quais conseguiram

chegar à Lua. Considerada, até aos dias de hoje, como a

maior conquista da corrida espacial.

A partir desse momento, a dita corrida ao Espaço, acabou

por abrandar ligeiramente e foi preciso esperar até ao ano

de 1986, para a chegada de um novo acontecimento: a

colocação em órbita da estação espacial MIR, pela qual

passaram até 2001 mais de cem astronautas.

Posteriormente à MIR, chegou a Estação Espacial

Internacional (Internacional Space Station), que foi posta

em órbita em 1998.



 

A International Space Station é um laboratório espacial

completamente concluído, cuja montagem em órbita

começou em 1998 e terminou oficialmente em 8 de

julho de 2011 na missão STS-135, com o vaivém espacial

Atlantis. A estação encontra-se numa órbita baixa

possibilitando até ser vista da Terra, viajando a uma

velocidade média de 27.700 km/h, completando 15,70

órbitas por dia.

No entanto, embora nenhuma das viagens citadas

supra tivesse objetivos turísticos, mas sim científicos,

cada uma delas permitiu reforçar um pouco mais a

ideia da criação do turismo espacial.

O que é o Turismo Espacial?

O Turismo Espacial é um fenómeno, que surgiu

recentemente e que consiste em viagens espaciais, com

propósitos não científicos, apenas de puro lazer. 

O transporte é assegurado pelo Programa Espacial

Russo, através de um acordo comercial com a empresa

norte-americana Space Adventures.

Uma das grandes atrações que motiva as pessoas a

realizarem este género de viagens é a própria

experiência em si, a fantástica sensação de observar a

Terra desde o espaço, momento descrito pelos

astronautas como extremamente intenso e

impressionante.

O início dessa trajetória em direção a nova fronteira

começou em 2001, com o primeiro turista espacial, o

americano Denis Tito, que veio marcar uma nova era

para a humanidade. 

Os primeiros turistas espaciais

 

O multimilionário norte-americano Denis Tito pagou à

Roscosmos em 2011, a agência espacial russa, 20

milhões de dólares pela sua passagem ao espaço. 

Tito, engenheiro aeronáutico realizou aos 60 anos um

sonho de juventude e permaneceu quase uma

semana na Estação Espacial Internacional, tornando-

se assim no primeiro turista espacial da história.

Relativamente à sua volta à Terra, declarou que teria

sido a sua melhor experiência em toda a sua vida.

https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Space_Adventures
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Astronauta


 

Mais uma vez, a Rússia foi pioneira nesta incrível

modalidade, levando assim 8 turistas ao espaço entre

2001 e 2009 através de sua espaçonave Soyus.

Nos anos seguintes, outros turistas fizeram o mesmo

caminho que Tito, como Mark Shuttleworth, Charles

Simonyi, que inclusive decidiu repetir a experiência e

Guy Laliberté. Todos estes milionários pagaram entre

20 e 40 milhões de dólares por passarem pela

experiência única de conhecer e viajar no espaço. 

Cabe destacar a figura da iraniana Anousheh Ansari,

que em 2006 esteve aproximadamente 10 dias em

órbita no espaço, sendo a primeira mulher turista

espacial.

O verdadeiro impulso ao turismo espacial sucedeu-se

neste presente ano, em 2021, com três

multimilionários: Elon Musk, Jeff Bezos e Richard

Branson, através das suas empresas aeroespaciais,

realizaram as suas primeiras viagens. 



 

A Virgin Galactic, empresa aeroespacial fundada por

Richard Branson, conseguiu ganhar a batalha às

empresas Blue Origin (Bezos) e Space X (Musk), sendo

a primeira delas a fazer decolar o avião-foguete Unity

22 com rumo às estrelas. Para além de Branson,

estiveram com ele mais cinco tripulantes.

Jeff Bezos fundou a empresa aeroespacial Blue

Origin, dono da Amazon e considerado o homem

mais rico do mundo, pôs em órbita o foguete New

Shepard, coincidindo com o 52º aniversário da

primeira alunissagem (20 de julho de 1969). Os quatro

membros da tripulação incluíam o próprio Jeff Bezos

e o seu irmão Mark, onde permaneceram no espaço

durante dez minutos e dez segundos.

Por fim, a SpaceX, empresa aeroespacial fundada por

Elon Musk, em setembro proporcionou a viagem ao

espaço a quatro civis. Os tripulantes passaram três

dias a cerca de 540 Km da Terra. Cada turista espacial

pagou cerca de 50 milhões de dólares para poder

realizar a mesma.

No entanto, para realizar uma viagem desta

magnitude é necessário um grande investimento, os

voos são extremamente caros e prevê-se que se

tornarem mais acessíveis, tardiamente. De fato, o

bilhete mais barato custa cerca de 250 mil dólares na

Virgin Galactic, uma quantia significativamente

inferior aos 28 milhões de dólares da Blue Origin ou

aos 50 milhões de dólares que a Space X cobra ao

turista espacial. 

Mas apesar dos seus custos elevados, continuam a

haver interessados em viver a experiência do Turismo

Espacial, até mesmo as gerações mais velhas. Na

Quarta-feira passada, dia 13 de outubro de 2021 foi o

dia que marcou o momento do lançamento da

Missão NS-18 da Blue Origin. O voo tornou o ator

William Shatner o Homem mais velho a viajar no

espaço. 



 

O futuro do Turismo Espacial

O turismo espacial tem tendência a evoluir num

futuro próximo e apesar dos seus elevados custos,

tem sido muito procurado, sendo no entanto,

necessário que os grandes multimilionários

continuem a investir no setor, como realmente têm

feito. De fato, em 2019, o banco de investimentos

suíço, UBS, publicou um relatório onde calculava que

esta indústria era suscetível de se converter num

negócio de 3 bilhões de dólares durante a próxima

década.

Segundo alguns especialistas da área, para que o

negócio do turismo espacial prospere, será necessário

levar em consideração outros aspetos que não sejam

só de teor técnico, como é o caso das implicações

legais ou ambientais. 

Quer isto dizer que, as implicações ambientais do

turismo são tema de discussão, pois são muitas as

opiniões que alertam para poluição que esta indústria

pode gerar, à medida que o seu desenvolvimento

evolua em pleno combate contra as mudanças

climáticas. 

Por este mesmo motivo, já existem pessoas que

apostam na sustentabilidade destas viagens, como

por exemplo, o voo de Jeff Bezos com a Blue Origin

utilizou hidrogénio e oxigénio líquidos, combustíveis

suscetíveis de criar um menor prejuízo ambiental.

Também as emissões de gases dos foguetes que

viajam até ao espaço, acentuam o efeito de estufa de

forma mais agravante do que as viagens aéreas

convencionais.

Para além de constituírem riscos para o ambiente,

estas viagens espaciais também não são 100%

seguras, existem alguns riscos que afetam os turistas

espaciais. 

Por este motivo, as expedições turísticas espaciais

regem-se por um protocolo para garantir a segurança

dos passageiros As empresas espaciais exigem

determinados treinos no setor da fisiologia, para que

os turistas estejam preparados para viajar, uma vez

que, durante a decolagem, sentem uma grande força

sobre o corpo, fazendo com que o passageiro sinta

seis vezes o seu peso por cerca de 20 a 30 segundos,

derivado das forças G.



 

Outro risco é o facto da exposição às radiações,

dependendo do tempo de permanência no espaço.

Existe uma maior exposição, especialmente mais para

o voo orbital do que para o suborbital. 

 

Regulamentação do Turismo Espacial

 

Atualmente, é a Administração Aviária Federal (FAA,

na sigla em inglês), dos EUA, que se encontra a

fiscalizar os voos das empresas do turismo espacial.

No entanto, a regulação deste género de turismo

ainda é escassa.

Existe ainda o Decreto-Lei n° 286/ 71 de 30 de junho

que aprova, para adesão, o Tratado sobre os Princípios

Que Regem as Actividades dos Estados na Exploração

e Utilização do Espaço Exterior, Incluindo a Lua e

Outros Corpos Celestes, assinado em Washington,

Londres e Moscovo em 27 de Janeiro de 1967.

As maiores preocupações são a respeito do

licenciamento dos voos espaciais para que haja uma

grande segurança nas viagens, para que não se

atinjam outros veículos aéreos. 

 

Com toda esta análise, é possível entender-se que o

turismo espacial é um passo inevitável no século XXI

como o turismo aéreo foi no século XX.

A tendência que está a crescer progressivamente é

que cada vez mais pessoas tenham acesso ao espaço.



As desigualdades no
acesso à tecnologia

Inês Pestana Fernandes

Num mundo cada vez mais globalizado,

dominado pelas novas tecnologias, esquecemo-

nos que muitos não têm acesso às mesmas.
Porque é que isto acontece? Desigualdades sociais,
falta das mesmas oportunidades e essencialmente
o local de nascimento de cada um pode vir a ditar
o acesso que terá não só às tecnologias, como a
coisas ainda mais essenciais, como a comida e até
a água potável. 

Com o espoletar da pandemia Covid-19 o mundo
digital desenvolveu-se em grande escala. Um
mundo que caminhava cada vez mais para o
digital, teve a oportunidade perfeita, diga-se de
passagem, para tornar as próprias relações
pessoais ainda mais voltadas para o ecrã. 

Com os constantes confinamentos gerais, os países
tiveram a necessidade de se readaptar, para o
globo não parar de rodar por completo. Qual foi a
solução adotada pela generalidade do planeta?

Isso mesmo, a utilização de meios eletrónicos. 

A realidade passou a ser o teletrabalho, as
compras mensais para não sair de casa e as
conferências pela internet. Surgiu todo um novo
fenômeno envolvendo a plataforma Zoom, que
basicamente é uma aplicação através da qual as
pessoas podem fazer reuniões, que captam
imagens e som do local onde as pessoas estão. 

De repente, numa questão de dias, os casos de
Covid-19 aumentaram, os países confinaram e o
trabalho possível e as aulas passaram todas a ser
realizadas por Zoom. 



Um dos maiores problemas surge com o referido
no início da nossa exposição, ou seja, a igualdade
de circunstâncias e de oportunidades. Nem todos
podiam ter internet em casa, nem todos podiam
ter ao seu dispor um meio tecnológico. Então mas
e essas pessoas? 

Foi realizado um dos maiores eventos mundiais de
tecnologia de sempre, em Lisboa, conhecido por
Web Summit, no qual este mesmo assunto foi
referenciado. 

Ora a distância entre os ligados digitalmente e os
“outros”, os tais que não têm essa oportunidade,

continua a aumentar. 

A exclusão digital afeta atualmente 45% da
população mundial. Em todo o caso, se tivermos
em conta mas se os países mais pobres,
percebemos que o valor baixa para apenas 25%.

Infelizmente, prevê-se que em 2050 a exclusão
digital surja como o principal identificador de
pobreza e de desigualdade.

No entender das conferências realizadas, é
necessário iniciar um combate forte à exclusão
digital, que deverá, entre outras coisas, passar por
uma aproximação centrada nas pessoas.

Defendeu-se, também, que é preciso focar no tipo
de serviços que é possível oferecer, lembrando que
há países onde podem existir poucos
computadores, mas cresce o acesso aos
telemóveis e aí a aposta deve passar pelos serviços
mobile.

Anca Bogdana Rusu foi um pouco mais longe,

alegando que é preciso começar a pensar mobile
first quando se fala em resolver a exclusão digital. 

A Head of Strategy da cLabs referiu igualmente os
números que falam na existência de 6.000
milhões de smartphones no mundo “e a subir”.

Surge-nos então uma questão imperativa: como
combater a desigualdade tecnológica, se nem a
desigualdade no que toca ao acesso de bens
alimentares os países ditos “mais ricos” conseguem
combater? 

É um dado adquirido que o acesso à internet, por
si só, não resolve o problema da exclusão digital,
mas para o Chief Digital Officer da UNDP é
importante o foco no uso produtivo: “ter acesso aos
serviços e usar esses serviços de forma a podermos
melhorar as nossas vidas” sem, no entanto,

descurar “os desafios de estar ligado”. 



Ora, cumpre-nos discordar das afirmações
partilhadas na conferência. Desde logo existe um
problema muito superior que não se prende com
a tecnologia, mas sim com algo tão simples
quanto a igualdade no acesso de alimentos. 

O continente em que nascemos dita, desde logo, a
sorte que vamos ter. É ponto assente que o facto
de nascermos na Europa, ou nascermos em África
espelha uma desigualdade brutal. Veja-se desde já
a própria desigualdade no combate à pandemia e
ao acesso às vacinas. Tem de ser o dito continente
mais antigo do mundo e enviar as mesmas para
que os países mais pobres possam ter acesso. 

Se não têm acesso ao básico, como é que pode ser
uma preocupação o acesso à internet? 

Efetivamente deveriam ser implementadas mais
medidas de combate às desigualdades, envio de
alimentação, investimento no continente, através
da criação escolas, de postos de trabalho para
levar a uma sociedade mais culta, por sua vez mais
evoluída e com um consequente acesso aos tais
meios tecnológicos. 

Mais uma vez, as prioridades do mundo parecem
estar trocadas. 



À Conversa com... 

Marta Sotto-Mayor



Marta Sotto-Mayor
Nasceu no Porto em 23 de Junho, em pleno S.

João e possui uma vasta experiência no que
respeita ao turismo.

Actualmente, contribui para a gestão de
excelência e sustentabilidade do Turismo em
Portugal, apoiando os profissionais do setor
exercendo atividade formativa diversificada e de
qualidade reconhecida. 

Com vários anos de experiência profissional em
turismo, hotelaria e restauração, dedica-se desde
2019 ao desenvolvimento de projetos de formação
e consultoria personalizados à medida e colabora
com mais de 20 empresas e associações do setor
da hospitalidade e de outras áreas dos serviços.

Possui uma vasta experiência em consultoria de
gestão hoteleira, impulsionando a inovação e a
excelência, é especialista em soluções
personalizadas para empresas independentes,
cadeias de hotéis e restaurantes. 

Cria e presta serviços de formação, mentoria e
consultoria, em contexto profissional e académico,

com o objetivo de maximizar as competências das
organizações e de motivar os profissionais numa
contínua melhoria do seu desempenho. 



Educação e Formação

1988 a 1991 - Curso de Gestão Hoteleira, Escola de Hotelaria e Turismo do Porto

1991 - Curso complementar em “Hotel Management”, Diploma pelo Centro Internacional de Glion

2020 - Strategic Hospitality Marketing Certificate Program. Cornell University

2020 a 2021 - Licenciatura em Gestão Hoteleira no Instituto Superior de Educação e Ciências

Certificados 

Janeiro de 2008 - Certificado de Competências Pedagógicas (Formador Profissional) pelo CECOA



Reconhecimentos

Vencedora do Prémio Hospitality Education Awards - Melhor Carreira de Docente no Ensino
Profissional - atribuído por Associação Forúm Turismo, Turismo de Portugal, ANESPO, IEFP, TIPTUR e
Organização Mundial de Turismo

Finalista do Prémio Xénios - Melhor Parceiro de Negócios - atribuído por Associação Diretores
Hotéis de Portugal

Finalista do Prémio Formador do Ano 2020 - atribuído por Associação Nacional da Formação e
Ensino Profissional

Vencedora do Prémio - Best Sales and Marketing Award - atribuído por Hard Rock International

Actividade docente

2008 -até ao presente - Professora na Escola de Hotelaria do Estoril

2016 até ao presente - Professora/ Formadora certificada na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa

Formadora Certificada no Citeforma, INESP, AHP e ADHP



Experiência

2016/2019 - Diretora de Vendas e Marketing
2017/2018 - Diretora Geral de Operações
2019 - Formadora com enfoque no desenvolvimento do talento interno e no incremento da qualidade
do output dos colaboradores

1988 a 1991 - Empregada de mesa e bar, coordenadora de eventos, supervisão de equipas no Restaurante
Boundi Café, Restaurante Varanda do Sol, Colo Mosquito Bar, Porto 

1992 a 1993 - Coordenadora de vendas no Warwick Hotels and Resorts em Philadelphia

1994 a 1995 - Diretora no Hotel Capitol - SANA Hotels

1995 a 1996 - Responsável do Departamento Food & Beverage no Hotel Le Méridien Lisboa

1996 a 2000 - Gestora de Eventos e Vendas no Alfa Lisboa Hotel & Congress Center

2000 a 2004 - Gestora de Congressos e Eventos em DMC Meeting Point 

2004 a 2009 - Fundadora e Diretora Geral em Cool Services - Hotel Solutions

2009 a 2013 - Diretora de Vendas e Marketing no Hard Rock Cafe Lisboa

2013 - Diretora de Vendas e Marketing (consultoria) no M.G. Muthu Group

2014 - Diretora de Vendas e Marketing (consultoria) no Zmar Eco Experience

2015 a 2016 - Diretora Geral de Operações, Vendas e Marketing no Grupo Ever Hotels

2016 - Diretora Geral do Grupo Hoti Hotéis

Grupo The Independente Collective: 

2008 até ao momento - Gestão de Potencial Humano em MSM - Hospitality Training & Management
Expertise



Entrevista a Marta Sotto-
Mayor
BQ - O primeiro contacto que teve com a
Gestão Hoteleira foi no Warwick Hotels and
Resorts em Philadelphia. Porquê começar uma
carreira profissional nos Estados Unidos?

Marta Sotto-Mayor (MSM) - Depois de concluir os
estudos na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto,

cidade onde nasci e cresci, fui viver para
Philadelphia (Estados Unidos da América). Não era
então muito comum sair daqui para tão
longínquas paragens, mas cedo percebi que
queria ir além-fronteiras aprender mais. Comecei a
trabalhar em 1992 como Sales Coordinator no
Warwick Hotel. Foi neste hotel que vi história
acontecer ao vivo e em direto. O “meu” hotel foi o
quartel-general da campanha de Bill Clinton no
estado da Pennsilvania. Coordenei, assisti e
participei na organização de eventos, com muitos
balões e faixas coloridas, daqueles que deste lado
do atlântico só vemos nas salas de cinema ou na
TV. 

As ordens de serviço internas saiam do teclado do
meu computador e a minha diretora, Lynne
Edwards (Director of Sales & Marketing), era tão
zelosa de prestar um serviço altamente
personalizado que era ela mesma quem passava a
ferro as camisas do Sr. Clinton e as entregava na
porta do seu quarto todos os dias. Os altos níveis
de especialização dos profissionais com quem
trabalhei eram assinaláveis, tudo funcionava.

Muitas vezes refleti como é que era possível não
fazer falta nenhuma a nossa muito conhecida arte
do “desenrasque”.

BQ - Concluiu a sua licenciatura em Gestão
Hoteleira no Instituto Superior de Educação e
Ciências este ano. O que a levou a fazê-lo após
uma já vasta e premiada carreira neste setor?
Sente que ainda tinha algo para aprender?

"(...) cedo percebi que queria ir além-fronteiras

aprender mais."



MSM - Sim, primeiramente porque acredito na
aprendizagem ao longo da vida. Quando me
graduei na Escola de Hotelaria e Turismo do
Porto não havia Licenciatura em Gestão
Hoteleira. Comecei a trabalhar (e muito!) logo
que terminei o meu Curso, e como este setor é
de enorme exigência só agora tive
oportunidade de dedicar o tempo necessário
para dar este passo. É certo que fiz vários Cursos
de Formação e Certificações ao longo da minha
carreira, nomeadamente na Cornell University.

Mais recentemente recebi convites para
colaborar com Instituições de Ensino Superior e
avancei com a Licenciatura porque é um
requisito para a obtenção do Título de
Especialista. Mesmo depois de mais de 25 anos
de experiência profissional reconhecida no setor
aprendi muito com os colegas e professores
com quem me cruzei no ISEC Lisboa.

BQ - Já acompanha a evolução desta área há
vários anos, área que está constantemente
em crescimento. No seu entender, acha que
esta área ainda tem muito para crescer ou
novas possibilidades ou oportunidades? 

MSM - Sim, as oportunidades são muitas. E
agora, mais do que nunca, as mudanças
também. Os clientes são cada vez mais
exigentes e os públicos são cada vez mais
diversificados. Nos últimos anos a melhoria
global dos hotéis e outros tipos de negócios
turísticos é inegável, mas ainda vemos poucas
marcas internacionais de referência presentes
em Portugal. A nossa autenticidade é uma
vantagem competitiva, mas denota-se ainda
algumas carências de profissionalização deste
setor que é fulcral para o crescimento da nossa
economia. “O Turismo tem futuro e mais ainda:

não há futuro sem Turismo”, são palavras
recentes da Secretária de Estado do Turismo,

Sra. Eng. Rita Marques e eu concordo
inteiramente. 

BQ -  Foi durante 4 anos gestora de vendas e
marketing do Hard Rock Cafe Lisboa. Uma
empresa cujo marketing se faz só pelo
próprio nome. Quão desafiante foi trabalhar
num organismo tão grande e com tanta
história como este?

MSM - Foi uma extraordinária experiência
profissional. Trata-se de uma marca icónica
onde o foco no cliente, a excelência de serviço,

o rigor e a qualidade da gestão são de
elevadíssimo nível. Trabalhei com ótimos
profissionais, aprendi muito e pude contribuir
ao apoiar causas filantrópicas organizando
eventos muito especiais. Além de que, em
equipa, colocámos Lisboa no mapa global já
que crescemos muito em termos de resultados.
E também conseguimos um amplo destaque
porque realizámos ativações de marca que
foram internacionalmente reconhecidas.

BQ - E enquanto gestora de eventos, o que
mais marcou essa experiência? Quais os ups
and downs desta opção profissional na sua
opinião?

MSM - Como ups tenho muitos, são várias as
boas memórias, mas quero sublinhar os eventos
de caráter filantrópico. Receber no palco
Suzanne Vega ou Gene Loves Jezebel para
concertos de angariação de fundos para a Liga
Portuguesa Contra o Cancro foram momentos
altos. As muitas horas de trabalho diário, que
este tipo de funções de grande
responsabilidade exige, podem ser vistas como
um down, mas sei bem que não há excelentes
resultados sem muito brio e imenso empenho.



BQ - Nos últimos anos existem cada vez mais
alternativas ao setor hoteleiro. Qual a melhor
forma de competir e continuar a ser o setor
dominante no que diz respeito ao
alojamento de pessoas em todo o mundo?

MSM - A população mundial cresce e cresce
também a disponibilidade e vontade para viajar.
O alargamento de soluções na área do
alojamento turístico é uma excelente notícia. A
diferenciação é necessária e as oportunidades
são grandes. Como clientes não queremos
sempre a mesma coisa, e mesmo ao longo da
vida vamos mudando de necessidades e
desejos. A abertura de formas diferenciadas de
prestação de serviços de alojamento vem dar
resposta a este crescimento e mudança. A
evolução é desafiante porque as novas gerações
pedem novos estímulos, e as velhas soluções
não resolvem novos problemas. Tudo isto leva
os hotéis mais tradicionais a terem de repensar
como se querem posicionar e que nível de
serviços querem prestar para poderem manter
o interesse dos clientes atuais e captar mais no
futuro.

BQ - O seu trabalho notório já foi várias
vezes premiado ao longo da sua carreira.
Qual foi o prémio que a deixou mais
orgulhosa e motivada para continuar este
seu percurso?

MSM - Todos são muito importantes. São um
reconhecimento e aportam sempre uma
responsabilidade acrescida, que aceito com
gratidão. O prémio de vida que mais me
orgulha são os meus três filhos.

BQ -  Tendo trabalhado em diversas
unidades hoteleiras, deve com certeza ter
histórias que a marcaram e que nunca se irá
esquecer, seja pela positiva ou pela negativa.
Pode-nos contar uma delas?

MSM - Começo por contar um momento
bizarro que jamais esquecerei: um cliente
reclamou porque no hotel não tínhamos um
pente no wc do quarto. Fui chamada para
resolver a situação e deparei-me com um
senhor completamente careca.

Pela positiva são tantas que precisaria de um
livro para as enumerar. Recordo sempre com
carinho as reclamações que acabam bem,

aquelas que reconvertemos e no final o Cliente
nos dá um abraço, agradece, recomenda e até
volta.

BQ - Sendo Portugal um local de turismo tão
apelativo, na sua opinião ainda existe
alguma zona do país por descobrir e por
explorar, a nível hoteleiro?

MSM - Entendo a sua questão de uma forma
mais alargada, ou seja, em Portugal a
hospitalidade está por todo o lado. Os prémios
que recebemos confirmam a nossa
singularidade. Em cada esquina, café, paisagem,

loja ou qualquer outro espaço, mais ou menos
turístico, podemos sempre descobrir algo que é
único, nós mesmos, os inimitáveis portugueses.
Há sempre algo novo por descobrir, e acredito
que é por isso que recentemente
redescobrimos que o nosso país é um fantástico
destino, gozamos as viagens internas e
queremos descobrir mais. E os viajantes
internacionais que finalmente nos últimos anos
nos descobriram (Portugal era um segredo bem
guardado!) gostam tanto de nós que
recomendam, voltam e descobrem mais, e até
há muitos que por cá ficam. Talvez seja por isso
que se vê surgir novos projetos turísticos de
grande inovação, e com preocupações de
sustentabilidade, em territórios remotos.



BQ - Que conselhos costuma dar a quem pretenda exercer a sua atividade nesta área da
gestão hoteleira e de eventos?

MSM - Informem-se, muito e bem. Façam formação certificada e especializada antes de
avançarem. Este setor é muito exigente, as margens de rentabilidade são complexas e a
concorrência é grande. A atividade requer robustas competências técnicas, de gestão e liderança,

alargados conhecimentos de vendas e marketing, saber delinear e cumprir planos de negócio, ter
conhecimentos para responder adequadamente às necessidades de constante inovação, dominar
os temas para capacitar as equipas, lidar bem com a incerteza, agilidade e capacidade de
adaptação, etc etc. Na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa temos também alunos menos
jovens, ou seja, profissionais que numa fase mais à frente da sua vida querem mudar e procuram
bases para lançarem projetos no setor do Turismo. Todos os alunos reconhecem que sem uma
formação adequada iriam cometer erros que dificilmente conseguiriam detetar / corrigir e
estariam até a comprometer o negócio.

BQ - Como resumiria a sua carreira numa frase?

MSM - “Não sou jovem suficiente para saber tudo”, frase genial de Oscar Wilde. 



Áreas de Reabilitação
Urbana

Andreia Belchior

Certamente, quem se movimenta no mundo
imobiliário, seja como investidor, proprietário,

construtor, ou noutra posição ligada a este sector, 
 já ouviu falar no conceito de ARU ou Áreas de
Reabilitação Urbana.

De facto, a reabilitação urbana tem um papel
fundamental e indispensável na organização
das cidades e da habitação, dado que, conforme
refere o prólogo do Regime Jurídico da Habitação
Urbana (doravante RJRU), “nela convergem os
objectivos de requalificação e revitalização das
cidades, em particular das suas áreas mais
degradadas, e de qualificação do parque
habitacional, procurando-se um funcionamento
globalmente mais harmonioso e sustentável das
cidades e a garantia, para todos, de uma habitação
condigna.”

Por essa razão, atento o facto da reabilitação
urbana ser uma prioridade, decidimos trazer esta
temática  a análise, esclarecendo de que se trata a
ARU, bem como quais as possíveis vantagens de
ter um imóvel situado numa destas áreas. 

Vamos por pontos:

1. O que são as Áreas de Reabilitação Urbana ou
ARU?

O RJRU define no artigo 2º, b), como a ARU como
a “área territorialmente delimitada que, em virtude
da insuficiência, degradação ou obsolescência dos
edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de
utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes
de utilização coletiva, designadamente no que se
refere às suas condições de uso, solidez, segurança,

estética ou salubridade, justifique uma intervenção
integrada, através de uma operação de
reabilitação urbana aprovada em instrumento
próprio ou em plano de pormenor de reabilitação
urbana”. 



2. Como se distingue das Operações de
Reabilitação Urbana ou ORU?

ORU, nos termos do artigo 2º, h) do RJRU, é o
conjunto articulado de intervenções visando, de
forma integrada, a reabilitação urbana de uma
determinada área, sendo que a cada ARU
corresponde uma ORU.

Estas operações podem ser simples ou
sistemáticas, sendo sistemáticas quando se
dirigem não só ao edificado, mas também à
qualificação de infraestruturas, equipamento,

espaços públicos urbanos e espaços verdes,
visando a requalificação e revitalização do tecido
urbano, normalmente associado a investimento
público.

,3. A quem compete delimitar as ARU?

Esta competência pertence à assembleia
municipal, sob proposta da câmara municipal.

4. Quais os principais efeitos da aprovação de
uma ARU? 

Destacam-se a obrigação da definição dos
benefícios fiscais associados aos impostos
municipais sobre o património, bem como a
atribuição aos proprietários do acesso aos apoios e
incentivos fiscais e financeiros à reabilitação 

urbana, desde que o requeiram. 

5. Onde podem ser consultadas as ARU
atualmente em vigor?

Podem ser consultadas no portal da habitação ou
nos sites dos municípios, que regra geral,
disponibilizam esta informação nas informações
sobre o urbanismo.

6. Que benefícios fiscais estão subjacentes?

Sem prejuízo de outros benefícios previstos na lei,
estes são os principais:

IVA: 
Taxa reduzida de 6% aplicável a empreitadas de
reabilitação urbana, realizadas em imóveis ou em
espaços públicos localizados em ARU delimitadas
nos termos legais, ou no âmbito de requalificação
e reabilitação de reconhecido interesse público
nacional e às  empreitadas de reabilitação de
imóveis que, independentemente da localização,

sejam contratadas diretamente pelo IHRU, assim
como as que sejam realizadas no quadro de
regimes especiais de apoio financeiro ou fiscal à
reabilitação de edifícios ou ao abrigo de
programas apoiados financeiramente pelo IHRU
(benefício previsto na Lista I anexa ao Código do
IVA).



IMI:
O Estatuto dos Benefícios Fiscais prevê várias
situações nas quais pode existir isenção deste
imposto, nomeadamente:

- prédios classificados como Monumentos
Nacionais e os prédios individualmente
classificados como de interesse público, ou de
interesse municipal (art. 44º do EBF);

- prédios urbanos alvo de reabilitação urbanística,

pelo período de três anos a contar do ano, da
emissão da respetiva licença camarária (art. 45.º do
EBF);

- prédios ou parte de prédios urbanos
habitacionais construídos, ampliados, melhorados
ou adquiridos a título oneroso, destinados à
habitação própria e permanente do sujeito passivo
ou do seu agregado familiar, cujo rendimento
coletável, para efeitos de IRS, no ano anterior, não
seja superior a € 153 300, afetos efetivamente a tal
fim, no prazo de seis meses após a aquisição ou a
conclusão da construção, da ampliação ou dos
melhoramentos, salvo por motivo não imputável
ao beneficiário, devendo o pedido de isenção ser
apresentado pelos sujeitos passivos até ao termo
dos 60 dias subsequentes àquele prazo (art. 46º do
EBF);

- prédios ou parte de prédios construídos de novo,

ampliados, melhorados ou adquiridos a título
oneroso, quando se trate da primeira transmissão,

na parte destinada a arrendamento para
habitação, desde que cumprindo as normas
legalmente exigidas, tendo início o período de
isenção a partir da data da celebração do primeiro
contrato de arrendamento (art. 46.º do EBF).

De notar que esta isenção depende de deliberação
da Assembleia Municipal do respetivo município
onde se insere o prédio urbano.

IMT:
Ficam isentas de IMT:

- aquisições de prédios classificados como de
Interesse Nacional, de Interesse Público ou de
Interesse Municipal (art. 6º, g) do Código do IMT);



- aquisições de prédios urbanos destinados a
reabilitação urbanística, desde que o adquirente
inicie as obras no prazo de três anos a contar da
data de aquisição (art. 45.º do EBF);

IRC:
Estão isentos de IRC os rendimentos de qualquer
natureza obtidos por fundos de investimento
imobiliário que operem de acordo com a
legislação nacional, bastando para tal que se
tenham constituído entre 1 de janeiro de 2008 e 31
de dezembro de 2013 e pelo menos 75% dos seus
ativos sejam imóveis sujeitos a ações de
reabilitação realizadas nas ARU (art. 71.º do EBF) 

7. Como e a que entidade pode ser pedida a
certidão de ARU? 

O Requerente desta certidão deverá preencher os
formulários de Pedido de Certidão de Localização
e o Pedido de atribuição Benefícios Fiscais - ARU,

dirigindo estes pedidos ao Departamento de
Urbanismo das Câmaras Municipais.

Os referidos requerimentos deverão ser
acompanhados de vários documentos, entre os
quais, documento de identificação do Requerente,

Certidão Permanente Predial, Caderneta Predial
Urbana, fotos do imóvel, Procuração (caso o
pedido seja feito por mandatário).

Este pedido é depois analisado, sendo emitido
parecer técnico  sobre a emissão da certidão em
que o prédio se encontra dentro da ARU.

Caso os requisitos estejam cumpridos e o parecer
for favorável, será emitida certidão de localização
em ARU, podendo assim vir a obter os benefícios
fiscais previstos na lei para este feito.



8 - Este procedimento tem algum custo
associado?

O pedido de certidão de ARU não tem custos para
o Requerente. 

Em suma, como vimos, são várias as vantagens
para quem aposte na reabilitação urbana nas
zonas de ARU, sendo que os benefícios fiscais
vieram para funcionar como um estímulo às
operações de requalificação urbana, no intuito de
fomentar a participação mais ativa dos
particulares e empresas neste processo .



Eco Resorts - O Turismo

Sustentável

Inês Godinho

Num mundo cada vez mais preocupado com o
meio ambiente e com a sustentabilidade do
Mundo, assistimos a novas formas de alojamento
assim como o surgimento de novas formas de
turismo. 

Ora, mas o que são os Eco Resorts? 

A denominação “Eco” significa que o
estabelecimento hoteleiro se enquadra nos
parâmetros de sustentabilidade e conservação do
meio ambiente. Por outro lado, não deixam de ser
resorts, ou seja, são hotéis com uma infraestrutura
que oferece muito mais benefícios que
simplesmente recepção, alojamento e
alimentação, providenciando lazer e
entretenimento, espaço para atividades físicas,
estética e contato com a natureza. Os resorts
podem ser classificados em quatro ou cinco
estrelas, sendo da melhor categoria o resort que
atender a diversos requisitos adicionais como, por
exemplo, ações sustentáveis. 

No entanto, os Eco Resorts têm “algo mais” que os
Resorts, na medida em que apresentam um maior
foco na natureza e no ecoturismo. Nesse sentido,

esses hotéis estão localizados em locais que
providenciam atividades como canoagem,

mountain bike, escaladas, rapel, tirolesa e rafting,

entre outros esportes radicais. Com tais acessos,
permite-se assim passeios mais tranquilos no meio
da natureza, mergulhos, caminhadas, mini golfe e
hipismo.

No entanto, o mais relevante neste tipo de
alojamento acaba por ser o facto de as suas
instalações prezarem pela sustentabilidade e
impactarem o mínimo possível o meio ambiente -

há aqui uma preocupação acrescida com a
sustentabilidade, sendo uma expressão do
“turismo sustentável”.

https://blog.serraimperial.com/voce-sabe-o-que-e-ecoturismo-descubra-aqui/


Pedras Salgadas SPA & Nature Park, Vila Pouca
de Aguiar 
Hotel Areias do Seixo, Santa Cruz
Eco Soul Ericeira Guesthouse 

Cocoon Eco Design Lodges
Imani Country House, Évora
Casa Vale da Lama, Lagos
Furnas Lake Villas, São Miguel – Açores
Melia Madeira Mare Resort & Spa, Funchal –

Madeira
Quinta da Fornalha - Castro Maria 

Biovilla 

Portugal tem uma posição privilegiada para a
existência de Eco Resorts, na medida em que
detém bastantes espaços verdes, paisagens
diversificadas, clima ameno, etc.

Consequentemente, o número de Eco Resorts tem
crescido em Portugal, assistindo-se a uma maior
procura deste tipo de turismo. 

Deixamos alguns exemplos de Eco Resorts
instalados em Portugal, com a nota de que se
distribuem por diversas zonas do país: 

Optar por estes alojamentos permite aos seus
utilizadores reduzir a sua pegada ecológica, por
estes permitirem um menor impacto ambiental,
assim como permite que aproveitem para estar
em contacto com a natureza. 

Por outro lado, é uma ótima escolha para
atividades que só se pode fazer no meio da
natureza. 

Em suma, os Eco Resorts são uma manifestação
da caminhada em direção à preservação dos
recursos naturais e ao incentivo de uma maior
utilização de energias e materiais alternativos, na
medida em que visam o desenvolvimento de uma
atividade comercial que provoque o menor
impacto ambiental possível. 



T H E  T I P  
P i s c i n a s ,  o  g r a n d e
v a z i o  q u e  s ó  m e t e
á g u a                 

No dia 02/11/2021 foi publicada em Diário da República a Resolução da Assembleia da República nº
271/2021, onde este órgão fez uma recomendação ao Governo para se debruçar sobre a
regulamentação de piscinas de lazer integradas em empreendimentos turísticos e alojamentos locais e
de uso doméstico.

Isto acontece porque, por incrível que pareça, esta é uma área onde reina o mais absoluto vazio legal,
ou seja, nunca foi emanada qualquer norma a respeito de piscinas de uso doméstico, onde se incluem
também as integradas em imóveis afectos ao alojamento local, bem como para as piscinas de hotéis e
empreendimentos turísticos.

Soraia Quarenta
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No caso deste último, não obstante o vazio legal,
muitas são as vezes em que, para a utilização das
piscinas, contam com algumas regras de utilização,

porém são normas internas de cada unidade
hoteleira e não algo uniformizado e universal.
Muitos dos hotéis contam mesmo com nadadores
salvadores ou, no mínimo, um responsável pela
vigilância e tratamento da área da piscina (os
chamados piscineiros), porém tal não constitui uma
obrigatoriedade, ficando à discricionariedade de
cada proprietário das referidas piscinas os cuidados
que adopta ou não.

A verdade é que, quando começa a época balnear
(ou, no caso do nosso país, quando começa a
temperatura a aumentar), vários são os relatos e
notícias com que somos confrontados,
relativamente a acidentes graves ou mesmo fatais,
envolvendo este tipo de equipamento de lazer (as
piscinas), sendo que, na esmagadora maioria das
vezes, acontecem com crianças.

Para reforçar a necessidade de vigilância perto
deste tipo de equipamentos e como forma de
combater este tipo de acidentes mortais, a
Assembleia da República considerou importante
recomendar ao governo que intervenha nesta área
inóspita em termos legislativos e crie
regulamentação para o uso das piscinas, seja em
contexto hoteleiro, seja em contexto doméstico.

Para tanto, recomendou para fosse diligenciado, em
articulação com as entidades especializadas na
matéria, pela regulamentação específica para
preencher o já referido vazio legal, considerando
existir urgência na criação dessas normas.



Considerou igualmente necessário que as regras
não se fiquem pela regulamentação do uso mas
também pela criação de normas atinentes à
fiscalização do cumprimento do que vier a ser
emanado, o que, como sabemos, acaba por ser de
suma importância, pois que se não existir controle,

o cumprimento da regulamentação nem sempre é
seguido.

Da mesma forma, considerou a Assembleia da
República que não basta legislar, sendo também
urgente intensificar as campanhas de sensibilização
que contribuam de modo decisivo para diminuir o
número de acidentes e a mortalidade nas piscinas
portuguesas.

É verdade que, a seguir-se a recomendação da
Assembleia da República, é mais um intromissão
que veremos na esfera do direito de propriedade
dos cidadãos (especialmente no que concerne às
piscinas domésticas), porém, face à mortalidade
que, ano após ano, se verifica relativamente a estes
equipamentos, cremos ser uma boa medida de
prevenção, que ajudará muitos a evitar algumas
fatalidades, considerando nós que, especialmente
no que concerne à sensibilização, é algo que que é
sempre de suma importância, pois apenas com
maior informação poderão as pessoas não só
prevenir acidentes e problemas, mas também estar
conscientes de todas as consequências que podem
advir de um comportamento negligente.
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