
JORNAL DE NOTÍCIAS

24/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Empresários pedem fim de testes e certificados | Breves
Hoteleiros acham atuais restrições “desajustadas” | ESCOLAS | MENORES DE 12 |
MÁSCARA | Covid-19 situação em Portugal
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CMTV

24/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Os empresários do Algarve pedem o fim da exigência de testes e
certificados de vacinação aos clientes
Os empresários do Algarve pedem o fim da exigência de testes e certificados de
vacinação aos clientes

Os empresários do Algarve pedem o fim da exigência de testes e certificados de vacinação aos clientes
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PÚBLICO

24/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 15000

Desemprego desce em Julho com Algarve em destaque
O IEFP tinha 368.704 pessoas registadas como desempregadas no final de Julho, menos
9,5% face ao mesmo mês de 2020
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TVI

23/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

No Algarve, já há sinais da segunda fase de desconfinamento
No Algarve, já há sinais da segunda fase de desconfinamento

No Algarve, já há sinais da segunda fase de desconfinamento
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RENASCENÇA ONLINE

24/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4980

REACH: -1

Algarve. GNR deteta 81 infrações por campismo e
autocaravanismo ilegais - Renascença
Do total das infrações detetadas, 34 resultaram de campismo selvagem e de
autocaravanismo em locais não permitidos e as restantes 47 por proibição de
aparcamento e pernoita.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou 81 infrações relacionadas com campismo e
autocaravanismo ilegais, durante uma inspeção realizada, no sábado, no Parque Natural do Sudoeste
Alentejo e Costa Vicentina.

Do total das infrações detetadas, 34 resultaram de campismo selvagem e de autocaravanismo em locais
não permitidos e as restantes 47 por proibição de aparcamento e pernoita, especificou a guarda em
comunicado.

A operação decorreu nos concelhos algarvios de Aljezur e de Vila do Bispo - com especial incidência no
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina -, locais habitualmente frequentados por
centenas de autocaravanistas ao longo de todo o ano.

 

Segundo a GNR, a operação foi realizada com o apoio da Direção Regional da Conservação da Natureza
e das Florestas do Algarve, da Polícia Marítima e da proteção civil municipal da autarquia de Vila do Bispo.

As ações de fiscalização visam mitigar as atividades de campismo selvagem e autocaravanismo ilegal nas
áreas protegidas, para evitar a ocupação desordenada dos espaços públicos, zonas costeiras e áreas
classificadas.

A ocupação excessiva daqueles espaços “tem consequências negativas na paisagem, no ambiente, no
ordenamento do território e na saúde pública”, lê-se no documento.

A GNR adianta que irá continuar a sensibilizar os caravanistas e campistas para adotarem um
comportamento mais responsável e amigo do ambiente, especialmente nas áreas protegidas.

JPC // MCL

Lusa/Fim
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DN

24/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 822.50

REACH: 4100

Portugal recebe 2,37 mil milhões do FMI | Groundforce vai pagar
salários de agosto
Portugal recebe 2,37 mil milhões do FMI | Groundforce vai pagar salários de agosto
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NOTÍCIAS AO MINUTO

24/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4978

REACH: -1

Ryanair anuncia 26 novas rotas para Portugal neste inverno
Investimento resultará também na criação de 300 novos postos de trabalho

O presidente da Ryanair, Michael O'Leary, anunciou esta terça-feira que Portugal terá, já este inverno, 26
novas rotas. Este investimento resultará também na criação de 300 novos postos de trabalho.

"Vamos pôr mais aviões em Lisboa, vamos criar mais postos de trabalho em Lisboa, vamos fomentar o
crescimento e ajudar Portugal a recuperar da crise da pandemia da Covid-19 ainda mais rápido", disse
Michael O'Leary, em conferência de imprensa, citado pela TVI24.

Além disso, o aeroporto de Lisboa vai contar com três novos aviões e mais 4% de lugares.

Por outro lado, haverá uma redução de 6% ao nível do consumo de combustível.

[Notícia em atualização]
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NOTÍCIAS AO MINUTO

24/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4978

REACH: -1

Lisboa e Algarve lideram a lista das casas mais caras do país
A casa mais cara do país encontra-se na Quinta do Lago, no Algarve, e custa à volta dos
20 milhões de euros.

Depois de quase um mês, o idealista volta a divulgar um estudo sobre a preferência de pesquisa dos seus
utilizadores. E de acordo com o comunicado enviado ao Notícias ao Minuto, cerca de 78% dos
utilizadores confessa que visita o portal para sonhar com casas de luxo, independentemente de estar em
processo de compra, venda ou arrendamento de uma casa.

Segundo a mesma nota, as regiões de Lisboa e Algarve foram as zonas que concentraram as habitações
'prime' mais atrativas. Sendo que a casa mais cara do país encontra-se na Quinta do Lago, no Algarve, e
custa à volta dos 20 milhões de euros.

Com isso em mente, o idealista compilou as casas de luxo mais caras que atualmente se encontram
disponíveis para venda no mercado português. Ora veja.

Villa na Quinta do Lago, Algarve

Esta é a mansão que encabeça a lista das casas mais caras do país, pois trata-se de um luxo apenas ao
alcance de quem possa desembolsar 20 milhões de euros, afirma o portal.

Uma habitação 'prime' contemporânea de 1.500 m2 num terreno de 4.091 m2 que encontra-se na
exclusiva Quinta do Lago, no Algarve, e conta com oito quartos, três piscinas aquecidas, sala de cinema,
spa e tecnologia domótica de topo.

Quinta do Séc. XIX em Paço de Arcos, Lisboa

Segue-se esta mansão localizada na Avenida Marginal. Chama-se Quinta do Relógio e foi mandada
construir em 1860.
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Encontra-se num terreno de 5.589 m2 e tem 1.709 m2 construídos. Lá fora, nos seus jardins, sobressai
a Torre do Relógio que deu o nome à propriedade, note-se. O seu preço? 15 milhões de euros.

Moradia na Quinta do Lago, Algarve

Segundo o idealista, esta mansão no Algarve conta com vistas para a Ria Formosa e para o mar.

Destaca-se pelos seus onze quartos e dez casas de banho, ginásio, sauna, sala de jogos e bar. Já no
exterior, encontra-se uma piscina infinita. Viver aqui custa 14.500.000 de euros, lê-se no documento.

Palacete em Elvas

Em quarto lugar está esta quinta com cerca de 90 mil m2 composta por um palacete de arquitetura
francesa, um jardim botânico desenhado por Forestier, picadeiro com trinta boxes e caminhador, pista
de saltos para cavalos, duas moradias independentes e piscina.

O seu preço ronda à volta dos 12.600.000 euros, revela o portal.

Mansão na Quinta do Lago, Algarve

Outra casa de luxo mais visitada pelos utilizados do idealista é esta vila contemporânea de oito quartos e
três piscinas desenhada por Vasco Vieira. Conta também com uma piscina coberta, spa e umas
excelentes vistas para o lago e para o mar.

O preço? 12.500.000 euros.

Mansão no Vale do Lobo, Algarve

Por último, surge uma moradia moderna com sete quartos num total de 934 m2 construídos. A sua
zona exterior dispõe de muito espaço livre com zonas lounge e uma piscina orientada a sul. O preço é de
10.950.000 euros.
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POSTAL

23/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

O maior encontro de relíquias automóveis volta à estrada entre
27 e 29 de agosto
O Algarve C lassic Cars pretende, mais uma vez, afirmar-se como um dos grandes palcos
dos automóveis clássicos na Península Ibérica

O Algarve Classic Cars, depois de ter sofrido um adiamento para os dias 27, 28 e 29 de agosto,
pretende mais uma vez afirmar-se, pelo 28º ano, como um dos grandes palcos dos automóveis
clássicos na Península Ibérica. Na edição de 2021, este rali histórico, organizado pelo Portugal Classic em
conjunto com o Clube Português de Automóveis Antigos, com base na Marina de Vilamoura e no
Concelho de Loulé, com 6 etapas, envolve no seu programa também os Concelhos de Albufeira,
Monchique, Lagoa, Silves e S. Brás de Alportel. O Algarve Classic Cars, terá início, no dia 27 de agosto,
no Tivoli Marina Vilamoura, pelas 10:00, com a abertura do secretariado e por volta das 19:00 será a
partida da etapa Murganheira no circuito Casino de Vilamoura, terminando por volta das 19h30. No dia
28, sábado, o Algarve Classic Cars, começa com a partida da Marina de Vilamoura pelas 9:00, com
passagens por Lagoa às 10h40, com uma prova especial de classificação no Autódromo Internacional do
Algarve, irá proporcionar os habituais momentos de adrenalina, num dos melhores circuitos do mundo,
por volta das 11:00h e chegada a Monchique, pelas 12:30. No mesmo dia, às 15:30m acontecerá a
partida de Monchique para a etapa Turismo do Algarve com passagem por Porches por volta das 16:00
e uma neutralização na Vila Vita Parc pelas 16:20h. Logo a seguir dá-se a partida às 17h para a etapa
Viborel e o Circuito Opticalia em Armação de Pêra 5 minutos depois, às 17:30 passagem no
AlgarveShopping e às 18h00 chegada no Casino de Vilamoura. No último dia, 29, domingo, o rali de
regularidade histórica começa com a partida para a etapa Mercedes-Benz / Starsul por volta das 09:30 e
com uma prova especial no Cerro S.Miguel às 11:00. Neste dia vai haver uma Neutralização em S. Brás
de Alportel pelas 11:30h e neutralização no Concessionário Mercedes-Benz / Starsul pelas 12:20h. A
distribuição dos prémios acontecerá às 15:30 no no Tivoli Marina de Vilamoura. A organização destaca,
nesta edição, o percurso no Concelho de Monchique, carinhosamente apelidado de "Jardim do Algarve”,
onde os participantes irão desfrutar de magnificas paisagens naturais, e que os levará até á Fóia, o ponto
mais alto do Algarve. Apesar de estar previsto um elevado número de participantes, o evento está a ser
organizado seguindo as orientações e recomendações da Direção Geral de Saúde, com as mais
avançadas medidas de segurança sanitárias, para proporcionar uma elevada qualidade na experiência dos
participantes, parceiros, patrocinadores e público. O Algarve Classic Cars conta com o apoio de várias
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entidades públicas e privadas, onde se destaca os municípios de Loulé, Monchique, S. Brás de Alportel e
Albufeira e as marcas Starsul, Murganheira, Turismo do Algarve, Solverde, Vila Vita Parc e Viborel entre
outras.
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POSTAL

24/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Summer CEmp começa esta semana em Alcoutim
A IV edição do Summer CEmp começa esta semana em Alcoutim. O  Europe Direct Algarve
vai acompanhar o evento, entre 27 a 30 de Agosto e dar a conhecer os jovens algarvios
selecionados

Vídeo

A IV edição do Summer CEmp começa esta semana em Alcoutim. O Europe Direct Algarve vai
acompanhar o evento, entre 27 a 30 de Agosto e dar a conhecer os jovens algarvios selecionados. O
Summer CEmp é um seminário intensivo e dinâmico para estudantes do ensino superior, com formatos
práticos de aprendizagem como debates, exercícios em equipa, atividades que aproveitam os recursos
locais e muito espaço para conversas, perguntas e opiniões diferentes para melhor entender o projeto
Europeu
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JORNAL I

24/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 756

REACH: 14000

Praia da Falésia nas melhores do mundo
A praia da Falésia, em Albufeira, foi considerada pelos utilizadores do site de viagens
TripAdvisor a 13.ª melhor do mundo
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PUBLITURIS

23/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALOJAMENTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

VAI NASCER UM NOVO EMPREENDIMENTO TURÍSTICO NA PRAIA
VERDE
O Sotavento algarvio vai ter um novo empreendimento turístico de cinco estrelas, onde se
inclui um aldeamento turístico e um hotel, rodeado por um parque verde de 70 hectares,
num terreno com uma frente de mar com 1,2 quilómetros junto ao areal da Praia Verde.

 

O Sotavento algarvio vai ter um novo empreendimento turístico de cinco estrelas, onde se inclui  um
aldeamento turístico e um hotel, rodeado por um parque verde de 70 hectares,  num terreno com uma
frente de mar com 1,2 quilómetros junto ao areal  da Praia Verde.

Comercializado pela Garvetur, o projeto encontra-se na primeira fase da construção, cuja conclusão
está prevista para o verão de 2022. Segundo Reinaldo Teixeira, CEO da mediadora “este resort oferece
acesso exclusivo ao melhor
que o Algarve possui, numa zona preservada, que o promotor respeitou utilizando as mais avançadas
práticas de sustentabilidade ambiental, relativamente ao consumo de energia, de água e da mobilidade,
tendo em vista uma pegada de carbono neutra, assim como da conservação da natureza e da
biodiversidade do parque em redor, com mais de 70 ha”.

Situado a 200 m da praia, o projeto foi implantado num anfiteatro natural e  irá albergar mais de uma
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centena de unidades residenciais turísticas, divididas em apartamentos de tipologias T1, T2 e T3,
moradias em banda V2 e V3 e
moradias isoladas V4 + 1. Os apartamentos terão áreas privativas entre os 80 e os 150 m2 e com
terraços cobertos entre 16 e 70 m2.

Entre os equipamentos de apoio destaca-se o Open Market no qual os utilizadores do aldeamento
poderão adquirir para além dos bens de primeira necessidade, produtos gourmet e de origem local,
incluindo artigos produzidos no próprio empreendimento. Todos os produtos poderão ser entregues nas
unidades de alojamento por solicitação, através de aplicação interna.

O empreendimento vai contar também com uma piscina e uma zona de estar. Na praia estarão
disponíveis apoios e, entre outras facilidades, registe-se o Kids club e serviço de Baby sitting e o Clube de
Aldeamento com receção, stand de vendas, restaurante e bares com esplanadas.

Para potenciar a sua rendibilização o resort dispõe de manutenção e limpeza das unidades residenciais e
receção.
O projeto prevê ainda a construção do hotel de cinco estrelas, com uma oferta de serviços orientada
para o bem-estar com spa, ginásio e restaurantes e com condições de utilização preferenciais para os
residentes do resort.

 

https://www.publituris.pt/2021/08/23/vai-nascer-um-novo-empreendimento-turistico-na-praia-verde/
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DIÁRIO IMOBILIÁRIO

23/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3785

REACH: -1

Turismo está de regresso às grandes cidades do Porto e Norte de
Portugal - Diário Imobiliário
A época alta de Verão no destino Porto e Norte de Portugal está a ser marcada por um
regresso gradual do turismo às cidades, onde a taxa de ocupação nos empreendimentos
turísticos está agora a rondar os 50%.

A época alta de Verão no destino Porto e Norte de Portugal está a ser marcada por um regresso gradual
do turismo às cidades, onde a taxa de ocupação nos empreendimentos turísticos está agora a rondar os
50%, bem acima dos 15% registados no ano transacto.

Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, atribui estes números “ao
regresso do turismo internacional, com maior enfoque nos mercados europeus de proximidade”,
augurando que “mesmo longe dos números de 2019, estamos numa fase de recuperação da confiança
em viajar e o Porto e Norte de Portugal ocupa, claramente, uma boa posição na preferência do turismo
internacional pelo destino Portugal”. Já no Douro, Minho e Trás-os-Montes, à semelhança do que se
registou há um ano, as taxas de ocupação já ultrapassam os 80% e, atendendo ao formato de reservas
de última hora, que caracteriza o atual momento, julga-se que “os valores registados em 2020 serão
novamente confirmados, com forte presença do mercado interno e da emigração, que está de regresso
às férias em Portugal, algo que não sucedeu em 2020”.

Para estes resultados, o responsável garante que também contribuíram os esforços desenvolvidos pelo
sector do Turismo do Porto e Norte, quer pela constante resiliência das empresas, quer pelas campanhas
realizadas pelo Turismo do Porto e Norte dirigidas ao consumidor final e pelas acções de charme e
viagens de jornalistas ao nosso destino, dos principais mercados internacionais. Quando foi lançada a
nova campanha “Desperte com o Porto e Norte”, registaram-se de imediato, e de forma orgânica, mais
de 5,5 milhões de impressões e cerca de mil pedidos de informação do destino no live chat. Os episódios
da Porto & North Travel Series têm, também, dado um forte contributo para um aumento da
notoriedade do destino, promovendo uma oferta altamente segmentada em temáticas como luxo e
lifestyle, gastronomia e vinhos, natureza e turismo activo ou património e religião. Além disso, desde o
início do ano, o Turismo do Porto e Norte trouxe à região mais de 110 jornalistas estrangeiros, em 44
press trips orientadas a 16 mercados. Iniciativas que renderam artigos em meios reconhecidos à escala
global, como o The National Geographic Traveller, The Lonely Planet, o Le Figaro, Forbes, entre muitos
outros.

No ano de 2020, as grandes cidades tiveram uma queda abrupta nos seus registos e as perspectivas
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para o corrente ano eram de que existisse uma melhoria mais acentuada do que aquela que se está a
registar. Todavia, com a situação pandémica a ter uma evolução desfavorável no início do Verão e com
alguns dos principais mercados emissores da região a imporem medidas restritivas para viajar para
Portugal, a retoma não foi a desejada.

Naturalmente, para uma subida mais significativa, é crucial que os mercados de longa distância
regressem ao destino. “Brasil, Estados Unidos da América e Canadá são mercados muito importantes
para o Porto e Norte de Portugal e esses ainda se apresentam de forma tímida, seja pela falta de
confiança pelo facto de estarem a milhares de quilómetros de casa e durante muito tempo, seja pela
falta de ligações aéreas ao nosso destino”, considera Luís Pedro Martins, que a este propósito aguarda
“ansiosamente que a TAP e as restantes companhias que operavam para o Porto e Norte em 2019,
reponham a operação e as rotas, condição essencial para darmos um impulso a esta actividade tão
importante para a economia do país”.
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PUBLITURIS

23/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

Tecnologias no Turismo: O futuro é agora
É unânime afirmar que a pandemia veio acelerar a transição digital nas mais diversas
áreas económicas, e não só. Já com uma forte componente tecnológica, o turismo
também não foi exceção. Quais as prioridades tecnológicas a adotar pelas empresas
turísticas e qual o caminho a seguir são algumas das q

O mundo parou em março de 2020, mas não parou a evolução tecnológica. Da educação ao trabalho, à
distribuição de serviços, foi inevitável a transição digital das mais diversas áreas do nosso dia-a-dia,
motivada pelos primeiros confinamentos provocados pela pandemia da COVID-19.

A tecnologia no turismo passou por sérias mudanças para ajudar a indústria a ajustar-se a este
momento agitado. Se anteriormente, a prioridade passava por facilitar a viagem em si, hoje em dia, a
ênfase é dada à segurança na realização da viagem. Mas não só.

Com o reabrir da atividade turística, surgiram várias “dificuldades associadas com as exigências e
obrigatoriedades ao nível da saúde e higiene, impostas com o propósito de garantir uma experiência
segura ao turista, bem como aos colaboradores dos estabelecimentos”. Ana Cantinho, diretora-geral da
Beltrão Coelho, explica que estas exigências refletiram-se “numa demanda por uma série de dispositivos
tecnológicos que viessem ao encontro destas necessidades”, à qual a Beltrão Coelho tentou responder
com novas soluções.

A segurança é também um factor que Pedro Silva, marketing manager da Salto Systems, considera que
teve especial importância na evolução tecnológica. Para o responsável, isto teve especial impacto na
tecnologia na hotelaria, onde se privilegiou a redução da “propagação de germes nos hotéis”. “Serviços
automatizados e tecnologias de self-service em tempos de distanciamento social e integração da
tecnologia de self-check-in nas operações de serviço ajudam a resolver algumas das questões em torno
da segurança do pessoal e do acesso de novos hóspedes para ajudar a praticar um distanciamento
social eficaz”, destaca, sublinhando que a “automação não resulta necessariamente na eliminação de
papéis humanos, mas sim na transferência de recursos para outras áreas”.
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“Automação não resulta necessariamente na eliminação de papéis humanos, mas sim na transferência
de recursos para outras áreas”, Pedro Silva, marketing manager da Salto Systems

Já Felipe Ávila da Costa, Co-founder & CEO da Infraspeak, é da opinião que a pandemia ““forçou” muitas
empresas a adaptarem-se rapidamente a esta nova realidade do trabalho remoto, ‘low touch’ e
incerteza, contribuindo para a aceleração da transição digital e alertando para novas formas de
trabalhar”. No fundo, destaca, “esta nova realidade abriu espaço à inovação, uma vez que mostrou
claramente que além de ser possível que algumas rotinas sejam feitas de forma digital, isso ainda tem
um impacto muito positivo na eficiência da operação, na redução de custos operacionais e na qualidade
do trabalho e da comunicação das equipas”.

No que diz respeito ao Turismo, o responsável reitera ainda que “a necessidade da digitalização veio
ajudar a quebrar o mito de que a tecnologia reduz o contacto humano e a hospitalidade, tão importantes
no turismo, e a mostrar que, na verdade, a tecnologia contribuiu para melhorar a qualidade do serviço e
até aumentar a personalização”. Entre as soluções que se destacaram neste período, Felipe Ávila da
Costa enumera os ‘chatbots’ que permitam o check-in digital, a gestão de pedidos e de reservas de
serviços e refeições; as soluções ‘low touch’ que diminuem o contacto com superfícies ou objetos, como
aplicações móveis para abrir as portas do quarto; e as soluções operacionais que permitam ao staff e à
gestão comunicar eficazmente e aceder aos dados de que necessitam em qualquer lugar e a qualquer
momento.

Para André Lopes, Business Development Manager Iberia da Hoist, é “indiscutível que a pandemia
acelerou o processo de transição digital, sobretudo em organizações que já dispunham de ‘roadmaps’
estruturados e com objetivos definidos”. Em algumas organizações, destaca, este momento obrigou a
um primeiro contacto com esta questão, ao qual a Hoist auxiliou com os serviços de consultora tendo
como propósito “a conceção de um ‘roadmap’ para investimentos futuros em tecnologia, nas vertentes
de processos de negócio, de operação hoteleira ‘tout court’ ou da experiência dos hóspedes”.

“A transição digital foi acelerada transversalmente em toda a sociedade, como se assistiu no trabalho,
educação e fornecimentos de serviço remota e digitalmente”, começa por dizer Pedro Matoso, CEO da
Newhotel, que refere ainda que a hotelaria não foi excepção. Neste sentido, o responsável refere que
existe uma “procura e adopção de ferramentas visando optimizar o ‘staff’ hoteleiro e permitir ao
hóspede uma experiência digital com o mínimo de contacto ou espera para o fornecimento de serviço”,
como é exemplo o ‘self check-in mobile’.

“A transição digital foi acelerada transversalmente em toda a sociedade, como se assistiu no trabalho,
educação e fornecimentos de serviço remota e digitalmente”, Pedro Matoso, CEO da Newhotel

“A tecnologia está a ser a solução e teve de ser feita em tempo recorde”, começa por dizer Hélder
Santos, sales & marketing director da Nonius, que registou uma elevada procura nas soluções que
tornam os processos ‘contactless’, que dão mais autonomia aos hóspedes e garantem o distanciamento
físico. Foi nesta área que a Nonius focou os esforços de Investigação e Desenvolvimento da empresa
para “acelerar de desenvolvimentos que tínhamos previstos para 2022 que tivemos de fazer já em
2020”.

O caminho do futuro À parte do que está atualmente a ser feito, a tecnologia é um caminho em
constante evolução. Como tal, existe ainda muito para ser feito no domínio do turismo e objetivos
futuros que imperam no ‘roadmap’ tecnológico. Mas para acompanhar este caminho, importa saber
escolher os parceiros tecnológicos. Como explica Anabela Almeida, do Consolidador.com, “a esmagadora
maioria das empresas turísticas não tem capacidade de desenvolvimento próprio”, portanto “mais que
nunca, um dos fatores cruciais recai na escolha do(s) parceiro(s) tecnológico(s)”. “É crucial garantir que
os parceiros tecnológicos com quem trabalham disponibilizam ferramentas inovadoras, assentes em
tecnologia ágil e com capacidade de transformação extremamente rápida”, sublinha.

Neste campo, Felipe Ávila da Costa, Co-founder & CEO da Infraspeak, refere que para que “a adoção
destas novas tecnologias seja de facto bem-sucedida e duradoura, há uma série de paradigmas às quais
estas soluções devem obedecer… e não servem apenas para o setor do turismo”. Segundo o
responsável, qualquer solução tecnológica tem de permitir a mobilidade, sendo acessível em qualquer
momento e lugar. Depois, a usabilidade, ou seja, as soluções têm de ser “super intuitivas e simples, de
forma a dar resposta a utilizadores heterogéneos”. A inteligência e a capacidade de integração são dois
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fatores que o responsável considera “importantíssimos”. “Hoje em dia, trabalhamos com dezenas de
softwares e até com sensores IoT ou outro hardware. (…) Termos a capacidade de integrar tudo isto, ou
seja, conectar todos estes ‘softwares’ num só e ter todos os dados da operação reunidos numa mesma
plataforma, abre-nos um leque de infinitas possibilidades de optimização de todo o negócio. Ao adicionar
inteligência a este cenário, poderemos tirar o melhor partido dos mais diversos tipos de dados gerados
pela operação, transformando-os em ‘insights’ inteligentes, automações ou alertas personalizados, que
nos vão permitir tomar decisões melhores e mais informadas”, defende.

Também os dados fazem parte das prioridades enumeradas por André Silva, da Hoist. A esta acrescem a
digitalização da ‘guest journey’ e tecnologias que promovam uma experiência ‘contactless’. “Importa não
descurar a importância das infraestruturas de rede, que continuam a ser elementos estruturantes em
qualquer “ecossistema” tecnológico”, salienta.

Optimizar as operações dos hotéis que lidam com baixas ocupações é uma das prioridades destacada
pela Nonius. “considero que os elementos-chave a ter em consideração são se as ferramentas a adoptar
são compatíveis com os equipamentos e outras ferramentas existentes nos hotéis, por exemplo: se a
aplicação para os hóspedes é compatível com as fechaduras existentes no hotel e se está integrada com
o PMS. Outro elemento-chave é se as ferramentas são de fácil utilização e aprendizagem e se estão
desenvolvidas e completas em termos de funcionalidades, pois vivemos num período de grande
necessidade tecnológica e capacidade de desenvolvimento escasseia”, aponta Hélder Santos. A adoção
de sistemas “verdadeiramente ‘cloud’” é uma das prioridades destacadas pelo CEO da Newhotel, que
defende que com estas tira-se partido das vantagens tecnológicas, como “a esfera de microserviços de
Functions ou Logic Apps que permitem fluxos de trabalho e computação sem servidor, no caso da
Microsoft Azure. (…) Algo que não é possível em soluções Hosted, alojadas, que simulam Cloud, e que
requerem acessos por IP fixo e outros atalhos”. Em segundo lugar, indica a importância de se ter um
PMS (Property Management System) “que seja focado para vendas, com funcionalidades integradas
avançadas para gestão de tarifas, canais de reserva e análises de dados. Um PMS limitado à partida não
vai potencializar o controlo e integração e todos os processos”. E também soluções ‘mobile’ que
integrem o sistema PMS, como explica Pedro Matoso: “Do lado do hóspede prevê-se um percurso digital
recorrendo sobretudo ao mobile, desde o planeamento da viagem, até ao check-in, experiência durante
estada, check-out e pós-estada”. Do lado dos colaboradores do hotel, “as ferramentas ‘cloud’ e mobile
permitem a digitalização de processos e liberdade de localização e desmaterialização de ‘hardware’. Seja
ao nível de ‘housekeeping’, pontos de venda em F&B, ou processo de ‘check-in’, muito é e poderá ser
feito através de equipamentos ‘mobile’”.

No entendimento do responsável da Salto Systems, depois da COVID-19 ultrapassada, “os hotéis e
alojamentos terão de fazer muitos ajustamentos para tentar adaptar as suas propriedades aos novos
requisitos de segurança e higiene. Os hóspedes irão ver acontecer algumas das maiores mudanças na
indústria hoteleira, que começam com a digitalização e a formação rigorosa dos funcionários em matéria
de segurança e saneamento”.

“O sucesso da transformação tecnológica reside nesta sinergia entre a componente tecnológica e a
intervenção humana”, Ana Cantinho, Beltrão Coelho

Para a responsável da Beltrão Coelho, a tendência futura será “a de oferecer uma experiência cada vez
mais rica e agradável ao turista e, no nosso entender, a robótica poderá ser uma importante
componente deste processo, já que, para além de reduzir os custos operacionais, permite diminuir o
contacto entre pessoas e ainda otimizar os processos, fatores que são, sem dúvida, uma forte
vantagem competitiva”. Contudo, ressalva que a adoção de novas ferramentas tecnológicas “deve, em
todos os setores, ter em consideração que a componente humana é, e continuará a ser, indispensável”.
Para Ana Cantinho é essencial que se compreenda que “o avanço tecnológico não se pode, nem deve,
traduzir na substituição de pessoas por “máquinas” ou dispositivos – um receio muitas vezes referido. O
sucesso da transformação tecnológica reside nesta sinergia entre a componente tecnológica e a
intervenção humana”.
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Porque é que as experiências fazem a diferença no turismo
Esta crise veio trazer de novo a aposta na inovação para a agenda estratégica do país.
As restrições colocadas em sede de realização de viagens e as condições de acolhimento
que o nosso país propicia estão a relançar a aposta em novos conceitos um pouco por
todo o país. A inovação com tradição representa de facto uma nova oportunidade de
relançamento da economia e de adaptação a uma nova filosofia de vida que esta
pandemia veio trazer. Mas significa também a necessidade de ter uma visão clara de qual
deve ser o foco que deve ser colocado do pon

Esta crise veio trazer de novo a aposta na inovação para a agenda estratégica do país. As restrições
colocadas em sede de realização de viagens e as condições de acolhimento que o nosso país propicia
estão a relançar a aposta em novos conceitos um pouco por todo o país. A inovação com tradição
representa de facto uma nova oportunidade de relançamento da economia e de adaptação a uma nova
filosofia de vida que esta pandemia veio trazer. Mas significa também a necessidade de ter uma visão
clara de qual deve ser o foco que deve ser colocado do ponto de vista estratégico em termos de
investimento e fixação de capital e de pessoas. Neste tempo de verão e de férias, o Algarve também dá
o exemplo e são vários os exemplos desta agenda que pudemos testemunhar de forma muito positiva.

A gastronomia é há já muito tempo uma das marcas de referência do nosso país, com um forte impulso
em termos de captação e mobilização de turismo. Entre os muitos exemplos desse compromisso
inteligente entre inovação e tradição a referência a dois casos que surpreendem pela forma como têm
conseguido fazer da sua marca um selo de qualidade reconhecida - no interior algarvio, o Vila Lisa (este
ano marcado pela morte dum dos seus fundadores, o chefe pintor José Vila) e no litoral mais sofisticado
o incontornável Gigi. Em ambos os casos uma refeição - num espaço desenhado ao pormenor - é uma
experiência única, que vale pelo momento que propicia em termos de poder desfrutar duma gastronomia
de excelência num ambiente de referência.

Nunca como agora as experiências foram tão importantes para elevar a cadeia de valor do nosso
turismo e aumentar o nível de fidelização por parte de muitos mercados e nichos de clientes mais
exigentes. O Vila Lisa e o Gigi representam, cada qual no seu contexto, a afirmação de um conceito de
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experiência que se consegue manter estável mesmo em tempo de crise e contribuir para a promoção de
uma cultura de saber fazer bem, tão importante para referenciar uma marca nos cada vez mais
competitivos e exigentes mercados internacionais. Numa altura em que neste tempo de pós pandemia o
turismo enfrenta grandes desafios de reposicionamento estratégico, estes dois exemplos de experiências
na área gastronómica são de facto muito interessantes e apelativos.

Também em muitas outras áreas esta aposta no contexto e conceito das experiências tem dado
resultado. Entre as muitas que o Algarve neste tempo de férias nos propicia, o destaque para o
fantástico trabalho de promoção da marca inconfundível da Nacional 2 que o município de São Brás de
Alportel está a realizar. A aposta na Casa da Memória como o espaço que sintetiza a história de uma das
estradas mais icónicas do nosso país e o papel de todos aqueles que contribuíram para a sua
conservação ao longo dos anos é um caso exemplar de como também na área da cultura as
experiências farão cada vez mais a diferença. O trabalho que Sónia Martins tem feito de promoção deste
espaço é notável e corresponde a uma forma muito prática de renovar a oferta turística dum Algarve
Interior que tem grandes desafios para o futuro.

É preciso perceber que a renovação do nosso turismo não se faz por decreto. Terá cada vez mais que
assentar em experiências diferentes que combinem de forma inteligente inovação com tradição e
possam ser o fator que fará a diferença na consolidação e fidelização dos mercados. Apostar no valor
com um forte sentido de competência e confiança, esta é a marca destas apostas que vieram para ficar
e serão a diferença no futuro que aí vem.

(O autor escreve de acordo com o Antigo Acordo Ortográfico)

Francisco Jaime Quesado, Economista e Gestor - Especialista em Inovação e Competitividade
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Best Places To Stay In The Algarve, Portugal: 9 Soulful Small
Hotels
Near the eastern edge of Portugal’s Algarve coast, there’s a yellow pyramid-shaped hotel
that’s enormous enough to see from Tavira, more than 12 miles away

 

Near the eastern edge of Portugal’s Algarve coast, there’s a yellow pyramid-shaped hotel that’s
enormous enough to see from Tavira, more than 12 miles away. You can also see it from Spain, and
although you can’t see it from space, the thought did cross my mind. Not in a good way.

It’s far from the only behemoth in the region, but there are also still some pockets that haven’t been
developed so aggressively. And within those pockets, there are some sweet, soulful little hotels that are
ideal for people who want to stay away from the crowds. (Also ideal for avoiding crowds: going in
September or October, when the weather is still lovely—or lovelier, since there’s less likely to be heat
wave—and most of the tourists have gone home.) Consider these places the antidotes to overtourism,
and a cure for the common.

Casa Mãe
In busy Lagos, between the surfers’ Algarve and the golfers’ Algarve, Casa Mãe feels like a private, quiet
oasis. The hotel occupies a 19th-century family estate within the city’s 16th-century walls, including the
large garden that supplies much of the food (along with their nearby farm) to the restaurant, Orta. Over
the years, the original building, with its 22 boho-chic rooms, was joined by four private cabanas and the
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six stylish suites in the restored manor house. Virtually everything was made in Portugal, often in the
Algarve, and the commitment to sustainability goes deep. Breakfast, for instance, is only a la carte, to
cut down on food waste, and whatever’s leftover goes to feed the chickens on the farm. 

 

Morgado do Quintão
This family-owned vineyard estate has four beautifully renovated old houses set among vines, figs, and
almond and olive trees. Each has three or four bedrooms and a sense of timelessness and soulful
imperfection. There’s no restaurant, but a simple lunch (or slightly more elaborate dinner, on certain days
of the week) of generations-old family recipes paired with the estate’s own wines, at a long table
beneath a gorgeous 2,000-year-old olive tree, is a welcome possibility. They can also pre-stock the
kitchens in the villas and point guests toward the best local markets and food producers. 
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Farmhouse of the Palms
This Kinfolk daydream of a bed-and-breakfast is in the hills near the sleepy town of São Bras de Alportel
—some ten miles from the beach. But the town, it turns out, was once one of the richest in the region,
and the project occupies a grand estate house that belonged to a wine-making family. The seven large
suites have artwork inspired by the region’s fishing history and furniture and accents from local markets
and craftspeople, and the best of them has a canopied bed on the rooftop. 

29/34

https://www.farmhouseofthepalms.pt/


 

Casa Modesta
Rural yet refined, this 1940s family farmhouse, parts of which are still occupied by the owners, is a
design-forward hotel with nine guest rooms with private patios that have views over the Ria Formosa
Natural Park and two common rooms. Their deep bathtubs were inspired by the public baths that were in
the region many centuries ago, and the stairways are rigorously straight. The materials generally came
from the site or close by—regional clay tile, red limestone, cork insulation, brass hardware. One of the
common rooms is among the coziest in Portugal, with a wood-burning oven that’s used to bake each
day’s bread. 
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Pensão Agricola and Hospederia
Pensão Agricola’s humble name belies its quiet luxury, and a kind of under-the-radar cool that makes it
an international reference for designers and other creative types—its six rooms tend to book up very
quickly through word of mouth. Its owners renovated an abandoned 1920s farmhouse near Tavira,
keeping the historical charm while adding neon signs, contemporary artwork and adorable vintage
workplace furniture and safety posters (one of them is an engineer). A couple of years ago, they opened
a second small hotel in a former tavern nearby with another deceptively simple name, Hospederia, and
five bedrooms full of intriguing details. But in the end, the simple, calm life is the biggest selling point. Even
before before covid, one of the owners told me, “What people really enjoy now is to be with nobody. It’s
rare in Europe, but we have it.”
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Vila Monte Farm House
Vila Monte is surrounded by 22 acres citrus trees, olive groves, ornamental gardens and ponds, and herb
and vegetable gardens—chefs step out from the kitchen to snip parsley and coriander for the two
restaurants. The 55 rooms and suites are countryside chic, with lime-washed walls and floors, and
colorful sarongs and straw hats hung up as decoration. The newly added Villa Indigo is a private house
with three suites and a swimming pool. 
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Casa Fuzetta 
This private villa in Olhão, which can sleep more than 20, is popular with the yoga retreat crowd. (It has a
number of spaces that are perfect for practicing, and a gorgeous meditation room.) The bedrooms are
effortlessly chic, and the common areas lend themselves to conviviality, especially the rooftop, with its
pool and outdoor dining area. For guests who want to simply rent the villa rather than join a retreat, the
owner has top private chefs and yoga teachers in her contacts, and they contribute to the home’s
restorative character.
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Companhia das Culturas
This organic agritourism project near the Spanish border has been in the same family for five generations
—a shared lounge and a private apartment occupy rooms that were once used to press olive oil. But it’s
also been tinged with the sensibility of one of the current owners, a well traveled anthropologist who has
here carried out the work of a curator, organizing objects and influences from her experience throughout
the hotel. The 16 bedrooms, suites and apartments have a blissful simplicity, heavy on organic elements
wood and stone. (Shiny metals are banned.) Also lovely and organic are the hotel’s own cosmetics,
called 8950, which are used in therapeutic massages in the hammam and available to take home.

 

Check out my website. 

(Link)
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