
DINHEIRO VIVO

31/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

Hotelaria condena quarentena e restrições à certificação da
AstraZeneca
Presidente da AHP, Raúl Martins, acusa o governo e a Direção-Geral da Saúde de não
criarem as condições para o negócio turístico.

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) condenou hoje a obrigatoriedade em Portugal de
quarentena para viajantes do Brasil e Reino Unido e a não aceitação do certificado de vacinação com
AstraZeneca fabricada na Índia, por desincentivar o turismo.

"As empresas estão a fazer o impossível: contactam diretamente os operadores, as companhias aéreas,
os clientes habituais, e o que ouvem é que estes não pretendem retomar as viagens para Portugal
porque, mesmo os clientes vacinados, estão sujeitos a testes à entrada, testes para frequentarem
hotéis, restaurantes e outros equipamentos, quando outros destinos não têm este tipo de restrições",
relatou a associação, em comunicado hoje divulgado.

"Somos mais papistas que o Papa", disse à Lusa o presidente da AHP, Raúl Martins, acusando o Governo
e a Direção-geral da Saúde de não criarem as condições para o negócio turístico, tornando "impossível"
uma retoma económica, e enaltecendo que outros países da Europa, como a Alemanha, não impuseram
este tipo de restrições a viajantes.

Raúl Martins acusou ainda o primeiro-ministro, António Costa, de "falar muito em abertura", de liderar o
caminho para a criação do certificado digital na União Europeia, mas considerou que "afinal esta iniciativa
e a suposta abertura acabou aí" e que o país tem um certificado de "trazer por casa".

Na opinião de Raúl Martins, não se vê no primeiro-ministro preocupação com a economia, mas apenas
com medidas sanitárias conduzidas pelas autoridades de saúde de Portugal, uma gestão "desastrosa" e
que vai empurrar o país "para a cauda da Europa".

Passageiros provenientes da África do Sul, Brasil, Índia, Nepal e Reino Unido têm de cumprir, após
entrada em Portugal, isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas
autoridades de saúde, aplicando-se as regras dos transportes aéreos à entrada por fronteira terrestre,
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marítima ou fluvial, obrigando os cidadãos a preencher um formulário.

As exceções ao isolamento são as dos passageiros que se desloquem em viagens essenciais e cujo
período de permanência em território português, atestado por bilhete de regresso, não exceda as 48
horas.

Estão também isentos os passageiros do Reino Unido munidos de comprovativo de vacinação realizada
em solo britânico e que ateste o esquema vacinal completo do respetivo titular, há pelo menos 14 dias,
com uma vacina contra a covid-19 com autorização de introdução no mercado nos termos oficiais.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) está ainda a elaborar orientações sobre as vacinas contra a covid-19
Covishield (AstraZeneca) e a chinesa Sinovac, não aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento
(EMA), aguardando a decisão do Infarmed que lhe servirá de base, mas até lá, segundo a AHP, não estão
a ser aceites certificados dessas vacinas.

Raúl Martins lembrou que há Estados-membros que aceitam essas vacinas, como a Alemanha, o que
prejudica o turismo português que fica em desvantagem concorrencial.

Atualmente, os passageiros provenientes do Brasil só podem viajar para Portugal por razões familiares,
profissionais, de estudo ou humanitárias, tendo de apresentar um teste negativo à covid-19 e de cumprir
um período de quarentena.

"É muito gravosa esta medida. Atualmente, o turista brasileiro em Lisboa e no Porto tem uma relevância
muito grande", salientou o presidente da AHP, acusando a DGS de ser "retrógrada" e "excessiva".

Portugal reconhece apenas certificação de inoculações com vacinas aprovadas pela Agência Europeia do
Medicamento, enquanto Espanha, por exemplo, segue o critério de validação da Organização Mundial da
Saúde, que inclui outras vacinas.

A EMA, até ao momento, aprovou quatro vacinas, das farmacêuticas Pfizer, Moderna, AstraZeneca e
Janssen.

A doença covid-19 provocou mais de 4,5 milhões de mortes em todo o mundo, entre 216,3 milhões de
desde o início da pandemia, segundo o último balanço da agência de notícias France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.730 pessoas, em 1.036.019 casos de infeção
confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, e tem
variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.
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CORREIO DA MANHÃ

31/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

Fronteiras | Restrições às viagens
A Associação da Hotelaria de Portugal condena a obrigatoriedade de quarentena para
viajantes do Brasil e Reino Unido
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PÚBLICO

31/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 34

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Linha para médias e grandes empresas de turismo tem 220
milhões por usar
Sistema de apoio, que está operacional desde Abril, só tem executados 71 milhões de
euros, ou menos de um quarto do total disponível. Linha contribuiu para a “criação ou
manutenção de 18 mil postos de trabalho”
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AMBITUR

30/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 3

AVE: € 200

REACH: -1

UE pondera voltar a proibir entrada de turistas dos EUA | Ambitur
A União Europeia está a ponderar voltar a proibir a entrada dos turistas norte-
americanos, uma alteração recomendada pela Eslovénia. Segundo o Centro Europeu
para a Prevenção e Controlo de Doenças, os EUA registaram 507 novos casos de covid.19
por cada 100 mil habitantes nas primeiras duas semanas de agosto, muito acima do limite
de 75 estabelecido nas diretrizes da UE.

A União Europeia está a ponderar voltar a proibir a entrada dos turistas norte-americanos, uma alteração
recomendada pela Eslovénia. Segundo o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças, os
EUA registaram 507 novos casos de covid.19 por cada 100 mil habitantes nas primeiras duas semanas
de agosto, muito acima do limite de 75 estabelecido nas diretrizes da UE.

Contudo, a decisão representaria uma golpe duro para as companhias aéreas e as empresas de viagens
que têm pressionado para que se reabram na totalidade as rotas transatlânticas. Segundo o grupo de
pressão Airlines for Europe, em comunicado, “esta decisão seria muito decionante para as companhias
europeias, para não falar do nosso setor turístico, que beneficiou muito da afluência de viajantes norte-
americanos desde que as restrições foram eliminadas em junho”.

As normas da UE também especificam que a tendência de novos casos deve ser estável ou decrescente.
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JORNAL I

31/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Covid suspende direitos dos passageiros
Por: Rosário Macário
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PUBLITURIS

30/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PUBLITURIS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

“O SEGREDO DO DIGITAL ESTÁ EM AGIR E NÃO REAGIR”
De maio para cá, ficámos a conhecer o plano de ação “Reativar o T urismo | Construir o
Futuro”, a campanha do T urismo de Portugal “#T empo de Ser | #T ime to Be”, o plano
“T urismo +Sustentável 20-23” e, mais recentemente, o “Diagnóstico Sustentabilidade
T +”, uma nova ferramenta de diagnóstico de sustentabilidade para as Pequenas e
Médias Empresas (PME) do setor do turismo.

De maio para cá, ficámos a conhecer o plano de ação “Reativar o Turismo | Construir o Futuro”, a
campanha do Turismo de Portugal “#Tempo de Ser | #Time to Be”, o plano “Turismo +Sustentável 20-
23” e, mais recentemente, o “Diagnóstico Sustentabilidade T+”, uma nova ferramenta de diagnóstico de
sustentabilidade para as Pequenas e Médias Empresas (PME) do setor do turismo.

Todas estas iniciativas têm, além da questão económico-financeira, a digitalização e a sustentabilidade
como suporte para o futuro do setor. Roberto Antunes, diretor-executivo do Centro de Inovação do
Turismo, explica o papel do NEST.

De que forma é que o setor do turismo vinha a inovar no pré-pandemia e que alterações trouxe
em termos de inovação no e para o turismo?
O período pré-pandémico estabelece, de certa forma, a definição do que é o NEST, como se vai compor,
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como é que se associa, em que áreas de deve focar, quais os parceiros e diferentes instrumentos.

Mas, então, o que encontrou?
Encontrei um setor com uma dinâmica que requeria, na verdade, evoluções, na altura já mais do que
identificadas. Ou seja, já na altura percebeu-se que era importante trabalhar-se as bases, o
entendimento dos básicos da própria base trabalhadora do setor do turismo, da utilização dos elementos
digitais, a preparação das pessoas para a utilização de aplicações e, até de ferramentas simples do dia-a-
dia.

Mas com a pandemia, que caminho se traçou?
Com a pandemia surgiu uma grande oportunidade de fazer do NEST um elemento participativo,
agregador de valor para um momento extremamente difícil.

Partindo da premissa que a pandemia não foi boa para ninguém, pode dizer-se que funcionou como um
acelerador do NEST.

Claramente que este contexto requeria uma maior aceleração em campos como a inovação e
digitalização. Portanto, nessa matéria estávamos e estamos posicionados para contribuir e o momento
criou muito maior abertura para a nossa participação.

Sentiu uma maior procura por inovação?
Não tinha comparativo, portanto o esperado era uma grande incógnita. Acho que não nos deixou e deixa
de surpreender o quanto evoluímos.

A aceleração que houve do ponto de vista da apropriação da digitalização fez-nos evoluir num ano o
equivalente a 10 anos.

 

“Há que entender que isto não deve ser tomado como uma espécie de
‘digitalização ao quilo’”

 

1 caminho com 2 focos
No plano de reativação para o turismo, apresentado em maio, existem dois focos muitos
importantes: a digitalização e a sustentabilidade. O setor do turismo precisa, efetivamente, de
digitalizar-se ou o que precisa é avançar e transformar-se tecnologicamente?
Existe um lado onde o setor não é incólume à dinâmica da economia como um todo e de uma economia
que tem neste momento um modelo operativo que se baseia na sustentabilidade e na digitalização. É
assim que competimos internacionalmente, que as economias crescem

Nessa perspetiva há, claramente, uma necessidade de aceleração transversal da economia de todos os
setores económicos nestas questões, da qual o turismo faz parte.

Depois temos outras questões mais intrínsecas do turismo. O facto de sermos um setor absolutamente
exposto internacionalmente, afeto às tendências e aos benchmarks que as pessoas têm de experiências
e de utilização do digital nos seus países de origem, obviamente, cria expectativas sobre a sua
experiência também em Portugal. Por outro lado, o facto de termos um setor que tem uma massa
trabalhadora que precisa de grandes desenvolvimentos nesta matéria dita que existe muito trabalho pela
frente.

Assim, começam a surgir as necessidades mais intrínsecas do próprio setor, o que é o conhecimento das
pessoas como um todo, trabalhar muito o desenvolvimento das próprias empresas no repensar de
modelos de negócio que consigam trazer muito maior sustentabilidade e competitividade.

Diria que, não há uma regra especifica que deve ser cumprida. Não estamos a falar de um setor onde se
deve aplicar uma regra para uma digitalização a 100% a troco de qualquer coisa. Não, temos de ser
muito inteligentes e saber para o que serve a tecnologia e a digitalização.

A tecnologia serve para uma facilitação, sobretudo, de operações, desmaterialização de imensos
processos e a digitalização permite-nos, acima de tudo, ser extremamente inteligentes na forma como
gerir a oferta para se adequar à procura, na forma como vamos gerir as operações para que haja
trabalho em grupo, como chegar ao nosso target, a forma inteligente como chegamos a esse target, o
momento, o tema, a peça que faz sentido.

10/22



Ou seja, o importante não é ter dados, é, fundamentalmente, saber o que fazer com eles, como
tirar partido deles, canalizá-los, e, fundamentalmente, entender que não são estanques e que
todos os dias somos “inundados” com mais dados. As empresas do turismo em Portugal estão
capacitadas para tirar partido desses dados?
Em primeiro lugar, há que entender que isto não deve ser tomado como uma espécie de “digitalização
ao quilo”. Ou seja, é importante ter uma adequação à estrutura e estratégia do negócio.

Portanto, não é uma questão de quantidade, é uma questão de inteligência de como e onde é que os
dados me ajudarão.

Primeiro, estratégia de negócio, o que quero oferecer, como quero posicionar-me e diferenciar-me da
minha concorrência, quem são as pessoas que sirvo, que gostos têm, porque me vão valorizar. A
digitalização entra em tudo isto como um ‘enabler’, um facilitador, algo que me permite falar melhor com
as pessoas, captar a informação para utilizá-la adequadamente. A digitalização não é um fim, é um meio.
Às vezes entramos um pouco num efeito espiral e parece que a digitalização se sobrepõe à própria
estratégia. É preciso perceber que o negócio só terá sucesso, se responder a uma necessidade,
independentemente, de como é entregue, se física ou digitalmente.

Agora quer-se aplicar o digital, sem pensar numa estratégia para a sua aplicação?
Exatamente. Há tempos num webinar aconteceu isso com um participante que indicou que já tinha feito
um grande investimento com uma aplicação digital, mas que os seus consumidores e clientes não
utilizavam. Ora, aqui registou um avanço no digital, sem ter percebido bem para que servia.

Por isso, é preciso conhecer exatamente quem é o nosso cliente e como é que nos posicionamos, ou
melhor, como nos queremos posicionar.

Há que ter o cuidado de adaptarmo-nos a cada momento, cada cliente, cada consumidor, cada local,
cada procura, necessidade e exigência. Não é só digitalizar e já está. Há que perceber para que
queremos o digital.

O bem-estar, a vontade, a felicidade, o tempo para nós e família, o aprofundar do conhecimento,
continuam a ser as razões de motivação quer o mundo se digitalize ou não.

 

“É difícil compor uma oferta certeira, olhando para o nosso umbigo e
para aquilo que gostamos. Tem de se olhar para fora”

 

Partilha de conhecimento
O NEST desenvolveu quatro Think Tanks – Restauração e Gastronomia; Hospitalidade;
Atividades Turísticas; Pontos de Interesse. A que conclusões chegaram? Eram essas as
esperadas?
Os objetivos eram, na prática, criar um formato que permitisse auscultar o próprio setor, muito mais
atempado e rápido e que se conseguissem depurar, através de participantes experts na matéria, muito
conhecedores destes verticais, todas as necessidades e o status quo, além de trabalhar, através da
metodologia de design thinking, alguns direcionais para respostas, não trazendo já as soluções, mas
fazendo exercícios que combinam targets específicos de consumidores. Conhecer os espaços ou
momentos que o próprio setor proporciona, como o quarto, o momento do pequeno-almoço, pensar
em famílias e pessoas individuais, criar o pensamento de quais são as necessidades e oportunidades que
podem e devem trabalhar.

Depois, com base nisso, elaborar relatórios que ficassem disponíveis publica e gratuitamente para
incentivar a que inovadores, startups, empreendedores, adequem a sua oferta e possuam um ponto de
partida.

Além disso, criar ferramentas para que se tornasse mais fluido o entendimento das necessidades por via
destas metodologias que alguém possa pegar com alguma confiança e dar-lhes seguimentos e não ter
de fazer, ele próprio, essa descoberta.
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No fundo, ser facilitadores?
Exatamente. Facilitadores e aceleradores. No passado estas coisas eram feitas com fundamental
research, acesso a estudos de consultoria, muito dificilmente públicos e gratuitos. Agora há maior
partilha, as pessoas querem, de facto, ajudar na participação destes conhecimentos, na utilização de
processos que sejam criativos e que possam construir os primeiros patamares para depois alguém poder
trabalhar a inovação e disseminá-los de forma democrática e acessível.

Mas foram surpreendidos de alguma forma, nas conclusões a que chegaram nestes Think
Tanks?
De todos eles surgiram questões interessantes. Mas variam entre eles os pontos fulcrais, como as fontes
de digitalização, questões de marketing, interação com o próprio turista no local. Havia feelings, mas não
existia muito conhecimento e estes Thinks Tanks permitiram-nos ter uma visão muito mais assertiva
sobre o elencar dessas oportunidades.

A questão da sustentabilidade?
Absolutamente. Os clientes hoje escolhem muitas vezes o seu destino e hotel em função precisamente
dessa preocupação sustentável.

Olha-se cada vez menos para o preço?
Existem estatísticas do Google muito interessantes relacionadas com o turismo e que indicam a procura
por “barato” ou por “melhor”. Se há 10 anos as pessoas procuravam pela viagem mais barata, hoje o
que procuram é o que melhor atende e qualifica a sua motivação, a viagem e experiência que querem
ter.

Portanto, hoje não é a viagem mais barata que a pessoa procura, mas sim a melhor viagem.

Isto tudo está relacionada com esta transformação de paradigmas, das novas gerações, dos Millennials,
da geração Z.

E passou a existir um outro ou novo olhar para o espaço concorrencial interno e externo?
Absolutamente. O turismo é um setor que nos permite ter este olhar e leva-nos a ter de estar a par do
entendimento e das evoluções que acontecem em todo o mundo. Claro que temos de olhar, mais
cuidadosamente, para os nossos principais destinos emissores.

É difícil compor uma oferta certeira, olhando para o nosso umbigo e para aquilo que gostamos. Tem de
se olhar para fora.

 

“A pandemia acelerou [a digitalização], mas, de facto, o trilho pelo qual
se teria de caminhar estava absolutamente identificado”

 

Mas a grande preocupação não está no turismo interno, mas sim no externo?
Sim, claro. Se até 2019, a balança era de 70% externo e 30% interno, o facto é que teremos de olhar
para o turismo interno como um pilar futuro, até porque foi o que nos salvaguardou e salvou nestes
tempos difíceis.

E aí o fator digital é fundamental? Quer dizer, na forma, ou melhor, nas novas e diferentes
formas como se chega e comunica com o público?
Sim, foi e é crucial. O advento das low-cost foi uma grande oportunidade para os city-breaks. De
repente, já não era só o Algarve, era Lisboa, depois o Porto, a Madeira, os Açores, o interior.

Houve um trabalho enorme na diversificação da nossa oferta para os diferentes públicos. Há públicos na
Europa que não estão nada interessados na praia, querem cultura, os rios, as lagoas, a natureza.
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Conhecer e customizar
E o que é que os nossos concorrentes estão a fazer no campo da inovação, do digital, na tecnologia. Há
algo que está a ser feito que se diferencia?

Posso dizer que do ponto de vista da estruturação da estratégia, somos líderes. Na forma como se
orquestra dentro desta nação a visão estratégica, a criação da marca Portugal, e depois a concertação
de tudo isso com o resto do setor não acontece em nenhum dos nossos principais destinos
concorrentes.

A estratégia desenvolvida para Portugal é uma estratégia de diversificação e de coesão territorial. Não
vemos a Grécia a trabalhar o interior e a fronteira com a Albânia. É mais do mesmo. Em Portugal não, é
muito assente numa experiência da cultura, numa vivência dos nossos modos de vida, com a paisagem
que integra sabores e saberes que aqui se desenvolvem

Portanto, é muito mais multifacetado e diria mesmo que se trata de uma agregação de valores muito
difícil de replicar. A experiência que se tem em Portugal não se consegue replicar em qualquer outro local.

Mas depois há que chegar ao público, ao viajante, ao turista. No campo digital surgem conceitos
como marketing digital, target advertisement, a gestão de management response, os
pagamentos, a forma de estar e comunicar nas diversas e diferentes redes sociais, etc.. Há,
neste particular, a noção de que a pandemia funcionou, como já ouvi dizer, como um “dia zero”
em termos digitais e tecnológicos?
Não, já estava tudo absolutamente traçado. A pandemia acelerou, mas, de facto, o trilho pelo qual se
teria de caminhar estava absolutamente identificado.

Em todas as estratégias, ferramentas e planos estamos a falar de formas e investimentos para acelerar
todos estes princípios e não iniciá-los.

Este entendimento do marketing digital já está estabelecido há bastante tempo e temos, de facto, de
aprimorar e saber trabalhar sobre essa nova forma que não vem de nenhuma obrigatoriedade a não ser
do facto de, se quisermos comunicar com sucesso, é por aqui que se terá de caminhar.

Julgo engraçado quando se tenta separar o digital como se fosse uma valência que se tem de fazer
obrigatoriamente para além de tudo aquilo que já se faz. Quem quer comunicar e/ou vender, se não
considerar o digital, dificilmente terá sucesso. Nem é preciso dizer que o digital é importante. Alguém que
queira fazer uma estratégia vencedora para o seu negócio vai ter de, inevitavelmente, trabalhar com o
digital, porque é aí que existe o poder de influência, de recomendação, de aquisição.

Mas há que saber trabalhá-lo. Há a perceção e conhecimento de que é preciso falar linguagens
diferentes?
Vivemos num momento em que, provavelmente, durante esta nossa conversa se gerou mais
informação e dados em todo o mundo do que nos 10 anos após a criação da Internet.

Há possibilidade de falar quase de um para um. Utilizar essa inteligência é a grande oportunidade para o
turismo.

As diferentes tipologias de pessoas, a possibilidade de direcionar um tipo de comunicação, tudo isso está
ao nosso dispor. Hoje em dia, sabemos que há determinados momentos em que, se queremos ser
considerados enquanto potencial destino ou marca, pode ser errado sugerir uma venda direta em
determinado momento. Mas podemos participar com outros conteúdos que mantêm o interesse sem
sermos intrusivos, que leva a que essa pessoa regresse e nos procure. Há que saber dar os argumentos
certos para que o nosso destino se mantenha na memória aquando da altura da decisão.

 

“Alguém que queira fazer uma estratégia vencedora para o seu negócio
vai ter de, inevitavelmente, trabalhar com o digital”

 

Recuperando um pouco o tema da sustentabilidade, no mesmo dia em que o Turismo de
Portugal apresentava o Plano Turismo + Sustentável 20-23, o NEST lançava uma nova
ferramenta de diagnóstico de sustentabilidade para as Pequenas e Médias Empresas (PME) do
setor do turismo. Tal como referi anteriormente, a par da digitalização, a sustentabilidade é
chave no turismo?
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Vemos na digitalização uma oportunidade de massificar conceitos e de ter um acesso bastante
democrático. A revolução que a digitalização trouxe, foi uma democratização da informação, do
conhecimento, da possibilidade de empreendedorismo e autonomia em muitas coisas.

Esse aceleramento trouxe alguma novidade ou algum desenvolvimento do próprio ecossistema
português ou que estamos a aplicar provém de fora?
Não lhe sei responder sobre a quantidade e/ou criação de tecnologias, até porque algumas destas coisas
surgem sem se ter um formato de empresa e é difícil fazer a captação.

O que vi, de facto, foi uma mobilização muito grande por parte de algumas startups existentes e outras
que surgiram para trazer soluções que, muitas delas, acabaram por vingar e crescer exponencialmente o
nível de utilização.

Mas também sabemos que é um momento muito difícil para este universo das startups. Mas é notório
que há um olhar mais interessado para com coisas relacionadas com a tecnologia e com soluções que
sejam mais touchless, por exemplo.

Na realidade, os Capital Ventures e os Angels estão agora com um olhar mais atento para esses novos
domínios do que há dois ou três anos.

Com toda esta panóplia de novidades, transformações e inovações, mas também de incertezas
e expectativas, que tipo de turismo e turistas teremos no futuro?
Há muitas coisas que estão a aparecer, soluções que permitirão um aumento gradual da mobilidade que,
na verdade, não tem só a ver com o turismo, per si, mas com as próprias dinâmicas das economias que
são interativas e que vivem pela troca e entrosamento.

Toda e qualquer economia sofre quando pára, se fecham fronteiras e se inibe a mobilidade das pessoas.

Mas seja no turismo, na saúde ou noutra área qualquer, o modelo de desenvolvimento desses negócios
já não é uma coisa fechada em si própria. O desenvolvimento do turismo acontece nas diferentes
vertentes e, inclusivamente, com outros setores.

É na customização que o turismo terá de apostar?
Sim, porque é isso que nos vai diferenciar. Não sermos conhecidos por aquilo que erámos conhecidos há
anos e que se limitava no sol e praia. Somos e temos muito mais do que isso para oferecer.

Mas o digital vem colocar mais pressão na resposta a dar, já que tem de ser instantânea.
Sim, mas também oferece a possibilidade de um maior acompanhamento. O segredo do digital está em
agir e não reagir.
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Milhares de portugueses terminaram hoje as férias de Verão
Milhares de portugueses terminaram hoje as férias de Verão

Milhares de portugueses terminaram hoje as férias de Verão
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Tuk-tuk em Lisboa: ″Há dias em que não fazemos nada″
Chegaram a ser centenas, mas agora nem a 20 chegam os tuque-tuques que circulam
pelas ruas de Lisboa. Pela simpatia, enfeite das viaturas, descida de preços ou técnicas
de venda mais arrojadas vão conquistando os poucos clientes que aparecem. A atividade
chegou a ser muito rentável, mas hoje já ninguém vive só desta profissão. Muitos
mudaram de emprego e quem continua vive no limbo, pois "não há para todos".

Chegaram a ser centenas, mas agora nem a 20 chegam os tuque-tuques que circulam pelas
ruas de Lisboa. Pela simpatia, enfeite das viaturas, descida de preços ou técnicas de venda
mais arrojadas vão conquistando os poucos clientes que aparecem. A atividade chegou a ser
muito rentável, mas hoje já ninguém vive só desta profissão. Muitos mudaram de emprego e
quem continua vive no limbo, pois "não há para todos".

"Antes da pandemia, mesmo que não soubesse vender, bastava estar sentado no tuque-tuque e as
pessoas vinham", recorda Pedro Oliveira, 25 anos, sentado ao volante do seu tuque-tuque na Praça da
Figueira, em Lisboa. Agora, além do talento para a venda, safa-se quem tiver a viatura mais original. "Se
(os turistas) gostam de flores ou de sardinhas, vão para o tuque-tuque com esses adornos. Temos de
batalhar mais pelas viagens", diz.

Licenciado em Direito, começou a trabalhar na atividade há três anos. Gostou e ficou, mas não pensa
continuar. "Não há turistas para estes tuque-tuques todos agora. É um negócio muito instável e há dias
em que não fazemos nada. Não sei se vamos voltar ao que éramos antes da pandemia", lamenta Pedro
Oliveira.

de oito mil para 350 euros
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No início da fila de tuque-tuques, Ana Pulido está mais otimista. "Tenho esperança", desabafa. Faz desta
atividade vida desde que os tuque-tuques começaram a circular, na capital, em 2015, e sente bem a
diferença.

"Há seis anos foi uma explosão, nunca ganhei tanto na vida, cheguei a ganhar 8000 euros por mês. O
mês passado ganhei 350 euros", conta. Vem da Costa da Caparica para Lisboa e, muitos dias, confessa,
"paga para trabalhar".

"O poder monetário dos clientes baixou e a reação quando dizemos o preço é muito diferente. Ficam
assustados e fogem, nem conseguimos negociar. Mesmo quando conseguimos reduzir o preço, muitas
vezes não vêm".

Perto do elevador de Santa Justa, "para fugir à concorrência da Praça da Figueira", Ricardo Teles tenta a
sorte. "Antes até dava para escolher, agora as pessoas passam, tiram fotos ao tuque-tuques, mas não
andam.
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Algarve recebeu campeonato para golfistas com deficiência
Richard Kluwen, da Holanda, foi o vencedor na categoria de homens em cadeira de rodas
com 252 pontos nas 3 voltas e a holandesa Daphne Van Houten foi a vencedora na
categoria de mulheres com um total de 221 nas 3 rondas

O Amendoeira Golf Resort foi pela primeira vez palco do Campeonato Europeu para Golfistas
com Deficiência das Associações Europeias de Golfe entre os dias 21 e 24 de agosto.

A 18.º edição do campeonato aconteceu no campo O'Connor Jnr Course, no resort, e contou com 65
jogadores e os respetivos treinadores de vários países, e com 19 elementos de equipa técnica EDGA, em
competições masculinas, femininas e cadeiras de rodas.

“Foi com um enorme entusiamo que recebemos, no Amendoeira Golf Resort, o Campeonato Europeu de
Golfistas com Deficiência. Um evento que realça a importância e qualidade de um dos três campos de
golfe do resort, desenhado pelo icónico golfista Christy O'Connor Jnr”, explica Alda Filipe, diretora de
Vendas e Marketing, Kronos Homes.

Durante a competição, os golfistas puderam desfrutar da vasta oferta disponível no Amendoeira Golf
Resort, como o novo Clubhouse, o restaurante e o bar desportivo, e as acomodações que variam entre
apartamentos contemporâneos a moradias com piscina privativa

Richard Kluwen, da Holanda, foi o vencedor na categoria de homens em cadeira de rodas com 252
pontos nas 3 voltas. A holandesa Daphne Van Houten foi a vencedora na categoria de mulheres com um
total de 221 nas 3 rondas e Juan Postigo, de Espanha, foi o grande vencedor com 209 pontos.

“O nosso objetivo passou, não só por encontrar o melhor campo de golf para este campeonato, como
por garantir as melhores condições para que estes pudessem ter momentos sociais e descansar
próximos da natureza. Foi o que aconteceu e estamos muito gratos a todos pela organização”, disse
Tony Bennett, presidente da EDGA e responsável pelo Programa de Inclusão e Deficiência da Federação
Internacional de Golfe.

Sobre o Amendoeira Golf Resort
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O Amendoeira Golf Resort é um resort residencial-turístico de 270 hectares, com baixa densidade de
construção e rodeado por natureza, perto de Silves. Composto por villas isoladas, de tipologias T3 ou
T4, com piscinas privadas e apartamentos T2 e T2+1 Duplex com piscina e jardins comuns, o resort
disponibiliza um shuttle direto para a praia no verão e conta com zonas comuns renovadas, como o
restaurante do Clubhouse e um novo lounge bar no Centro Desportivo.

Para além do premiado Faldo Course e do desafiante campo O’Connor Jnr., o único PAR 3 iluminado em
Portugal e que permite jogar golfe à noite, o resort oferece ainda um fantástico campo de futebol, com
relva natural, para equipas profissionais, dois campos de futebol de cinco, seis campos de ténis
Savannah, um ginásio totalmente equipado com modernas máquinas Tecnhogym, uma pista de jogging
de 1km e contará ainda com 2 campos de Padel disponíveis este Outono.

Sobre a Kronos Homes

Kronos Homes é a marca de promoção imobiliária residencial da Kronos. Nasce com o objetivo de liderar
o mercado espanhol, com projetos de elevada qualidade e design que supõem um novo standard de
excelência no mercado residencial, tanto de projetos de residência principal e segunda residência.

A responsabilidade, o rigor e o compromisso com o trabalho definem os valores da nossa empresa para
satisfazermos os nossos clientes em todas as etapas do projeto e a superar as suas expectativas.
#PURE DESIGN é a evolução do conceito viver com estilo, que define o nosso compromisso pela criação
de uma arquitetura com um desenho único, singular, inovador, que atende ao autêntico.
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Tavira celebra os “Dias da Dieta Mediterrânica” com concertos,
workshops, exposições e feiras de artesanato
O fado está em destaque com os concertos de Fábia Rebordão, a Gala de Fado – Fado
com História, e Sara Correia. Os Amor Electro, uma das principais bandas da atualidade
da música moderna portuguesa, fecham a programação com um concerto

O Município de Tavira não quis deixar de assinalar, neste mês de setembro, a Dieta
Mediterrânica, tendo programado um conjunto de iniciativas que decorrem entre 2 e 5 de
setembro.

Durante estes dias, o fado está em destaque com os concertos de Fábia Rebordão, no dia 2, a Gala de
Fado – Fado com História, no dia 3, e Sara Correia, no dia 4, pelas 22:00, no Parque do Palácio da
Galeria. Os Amor Electro, uma das principais bandas da atualidade da música moderna portuguesa,
fecham a programação com um concerto, no dia 5 de setembro, pelas 22:00, também no Parque do
Palácio da Galeria.

Ainda neste âmbito, foram previstas atividades do Serviço Educativo do Museu Municipal de Tavira, com
workshops de artes tradicionais (taleigos, cestaria e empreita), a transmitir online no facebook do
Município, de 03 a 05 de setembro, pelas 10:30, bem como atividades no Mercado Municipal, onde se
destacam as demonstrações culinárias, com o Chef Abílio Guerreiro, nos dias 2 e 3 de setembro, pelas
10:00.
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TERESA BARROS

É possível, ainda, visitar a exposição itinerante da Dieta Mediterrânica, no Mercado da Ribeira, de 2 a 30
de setembro, e a exposição “O polvo ordena” – fotografia e vídeo de Pepe Brix, no âmbito do projeto
"Roteiros de Pesca de Santa Luzia- Rota do Polvo e Rota do Atum-Barril", Programa Operacional Mar
2020, Grupo de Ação Local da Pesca do Sotavento Algarvio, no Salão da Junta de Freguesia de Santa
Luzia, a partir de dia 03 de setembro, entre as 09:00 e as 17:00.

Durante este período, irão também decorrer as habituais feiras de artesanato, no Jardim das Palmeiras,
na sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 19:00, numa organização das associações ASTA,
Almadrava e Albacora com o apoio do Município.

Os bilhetes para os concertos devem ser levantados na Praça da República, diariamente, entre as 20:00
e as 23:00 ou no Largo frente ao Palácio da Galeria nos dias dos espetáculos, entre as 20:00 e as
23:00

Para os espetáculos gratuitos os ingressos encontrar-se-ão disponíveis, no dia anterior à sua realização.
São disponibilizados, no máximo, dois ingressos por pessoa.

A lotação máxima dos espaços foi reduzida de acordo com as normas da DGS e os planos de
contingências criados para o efeito. É obrigatória a aquisição prévia de ingressos, inclusive nos
espetáculos gratuitos, assim como usar máscara e cumprir as regras de segurança definidas para os
diversos espetáculos.
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Olhá Festa em Alvor
Olhá Festa em Alvor

Olhá Festa em Alvor
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