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Algarve atrai cada vez mais nómadas digitais para o alojamento
local
“Já se tornou uma moda” - estrangeiros em trabalho remoto têm ajudado o alojamento
local a sobreviver. Muitos trazem a família nestas estadas longas, e não falta quem tenha
decidido ficar a viver no Algarve, onde elogiam a qualidade de vida

Veio com a família de Londres para o Algarve em julho do ano passado, por tempo indeterminado, numa
altura em que a pandemia ditava orientações estritas de teletrabalho. O inglês Garth MacLeod diz hoje
estar "muito feliz" com a sua rotina de trabalho, das 8h da manhã às 17h, como consultor da
tecnológica SAP na Alemanha, a partir de 'casa' - um alojamento local na Meia Praia em Lagos, inserido
num condomínio com piscina comum.

"Trabalhar aqui é uma vida fantástica, já conheci muita gente e fiz amigos, aprendi surf, quero praticar
ténis outra vez, e também andar de bicicleta", enumera o consultor britânico, que aos 47 anos está
cheio de planos para "este novo e excitante tempo de vida" em Portugal. "Gosto muito deste estilo de
vida, o tempo é bom, as pessoas são simpáticas e a comida é ótima, adoro o peixe grelhado, as
cataplanas, e claro, os vinhos que são extraordinários".

O caso de Garth MacLeod estende-se a muitos outros estrangeiros de nacionalidades diversas que, em
tempos de covid, optaram por vir para Portugal por tempo prolongado mantendo-se em trabalho
remoto, e recorrendo grande parte das vezes a plataformas como a Airbnb ou o Booking.
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No apartamento com placa AL à porta, o consultor britânico cumpre a rotina de trabalhar das 8h às 17h.
No resto do tempo procura conviver e desfrutar de atividades que o sol do Algarve permite. Foto D.R.
Nuno Botelho

Para muitas unidades de alojamento local, os nómadas digitais foram uma 'tábua de salvação' nos
tempos iniciais e mais duros da pandemia, em que o turismo praticamente regrediu a zero.

"Sentimos que continua a haver procura dos nómadas digitais, a pandemia despertou muito o interesse
deste mercado de estadia longa, que pode ser um segmento importante para ajudar a combater a
sazonalidade no período do inverno, época em que as ocupações são mais baixas", considera Eduardo
Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (Alep).

"Temos pedidos de pessoas que querem ficar um mês ou dois em Lisboa, no Porto, na Madeira, mas
também no Algarve ou mesmo no interior. A pandemia despertou muito este mercado de estadia longa,
que pode ser importante no inverno, em que as ocupações são mais baixas"

"Anteriormente quase só eles davam ocupação aos alojamentos, mas agora é uma realidade difícil de
quantificar porque já começam a misturar-se com os turistas tradicionais neste início de retoma que se
sentiu em outubro, mesmo em Lisboa", refere Eduardo Miranda, lembrando haver agora no alojamento
local "um turismo de mais longa duração, pessoas que vêm por um mês ou mais com o intuito de viver
a cidade ou o local".

A procura dos trabalhadores 'nómadas' continua nesta fase a ter alguma expressão em diversas
unidades de alojamento local. "Estamos a ter de momento pedidos de pessoas que querem ficar um
mês ou dois, em Lisboa, no Porto, na Madeira, mas também no Algarve ou mesmo no interior do país",
adianta.

A pandemia também trouxe uma evolução no tipo de nómadas digitais: "Já não são só os típicos
empreendedores de áreas tecnológicas que havia antes da covid, e estavam habituados a funcionar em
teletrabalho, mas abrangem agora um perfil mais alargado de trabalhadores normais, pessoas que são
freelance, ou que estão a fazer mestrados, e vêm para cá com as famílias por períodos longos", faz
notar o presidente da Alep.
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Muitos dos estrangeiros que vieram para Portugal e que se instalaram inicialmente em alojamento local
estão agora à procura de casas para arrendar ou comprar, por terem decidido viver no país.

"A minha esperança é continuar a viver aqui", garante Garth MacLeod, que decidiu trocar o alojamento
local na Meia Praia por um arrendamento de maior duração, no mínimo por um período de três meses.
"Tenho residência em Portugal, que consegui antes do Brexit, e no futuro poderei vir a comprar casa, só
que em Lagos está tudo muito caro", refere.

O consultor tecnológico britânico está na expectativa de saber se o seu escritório irá decidir o regresso
ao trabalho presencial, e se for esse o caso está disposto a perder o contrato para continuar a viver no
Algarve.

"Se perder o contrato e não encontrar logo outra possibilidade, tenho dinheiro suficiente para ficar sem
trabalhar algum tempo", assegura Garth McLeod, a quem não faltam ideias de trabalho empreendedor
no país que considera ser "uma boa oportunidade de recomeço de vida". "Uma das possibilidades é
lançar um projeto na área de criptomoedas, percebi que em Portugal não há taxas de tributação",
exemplifica.

A holandesa Rose Hes e o noivo brasileiro Fellyph Cintra, na casa em Lagos onde trabalham à distância
para empresas como a Google ou Linkedin. Trabalhavam em Dublin até chegar a pandemia, e decidiram
vir para Portugal há um ano, instalando-se inicialmente em apartamentos Airbnb. Foto D.R.

Há cerca de um ano, também a holandesa Rose Hess e o brasileiro Fellyph Cintra vieram para Portugal
com o objetivo de trabalhar remotamente, numa altura em que a mensagem principal da pandemia era
"fique em casa". Ambos estavam a trabalhar em Dublin para empresas tecnológicas há cinco anos,
quando veio a pandemia que virou tudo de pernas para o ar.

"Eu trabalhava para o LinkedIn como estratega de média, e adorava o meu trabalho, mas a nossa equipa
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acabou por ser dissolvida durante a pandemia", conta Rose Hess, lembrando que já há muito tempo
"tinha a ideia de vir viver para Portugal" e a covid "deu o empurrão final" para esta decisão - que diz
estar associada a "mais espaço para estar ao livre e viver a vida".

Rose e Fellyph começaram por ir para o Porto, e há nove meses mudaram-se para o Algarve. "Andámos
a 'saltar' de Airbnb em Airbnb de mês a mês, até que recentemente encontrarmos um bom apartamento
em Lagos, onde agora vivemos e trabalhamos".

Em Portugal, Rose Hess e Fellyph Cintra abriram-se a novas oportunidades em trabalho remoto, além de
desenvolverem outros projetos criativos e "de paixão", estando também a aprender português. Fellyph
trabalha agora à distância para a Google, como gestor de uma comunidade que promove um
ecossistema de respeito social, e Rose criou a sua própria empresa produtora de vídeo, a Entrepreneur in
Flipflops, que cria conteúdos e promove treinos sobre branding no Linkedin. "Agora trabalho
remotamente para mim", resume a holandesa.

Da nova casa em Lagos, Rose e Fellyph fazem um direto diário na internet, o CoffeebreakLive, "que
conta histórias de gamechangers, pessoas que decidiram correr o risco de tomar uma direção diferente
durante a pandemia, quando tudo estava fechado, e olhar outras formas de viver a vida", descreve a
holandesa, que também está envolvida em programas de treino específico para estrangeiros que estão
no Algarve em trabalho remoto, juntamente com a Lagos Digital Nomads.

Criado em agosto do ano passado, o grupo Lagos Digital Nomads promove atividades de convívio e
'networking' entre a comunidade de estrangeiros em teletrabalho. Foto D.R.

"Portugal está a ser muito escolhido pelos nómadas desde o início da pandemia, e sobretudo o Algarve,
onde o tempo é muito bom, dá para ir à praia, fazer surf ou outras atividades de natureza. Só o facto de
poderem ver o céu azul todos os dias é muito importante para esta malta", refere Joana Glória, que em
agosto do ano passado criou o grupo Lagos Digital Nomads no Facebook, com o objetivo de promover
um espaço de networking entre a nova e crescente comunidade de estrangeiros em teletrabalho - que
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podem incluir passeios de barco, workshops ou outras atividades.

Em janeiro, Joana Glória prepara-se para lançar um portal "com toda a informação que os nómadas
digitais precisam de saber quando estão em Lagos", desde cafés onde possam trabalhar até alojamentos
ou espaços de co-living.

Sendo uma comunidade dinâmica e em número sempre variável, é difícil quantificar os trabalhadores
nómadas de momento na cidade algarvia. O grupo Lagos Digital Nomads no Facebook tem 3500
pessoas inscritas, e em outubro os encontros reuniam semanalmente cerca de 70 pessoas.

"Não faço ideia de quantos nómadas estão cá, mas vejo muita gente na cidade nesta altura com esse
perfil. E esta também é uma forma extraordinária de combater a sazonalidade que sentimos muito aqui
no Algarve", faz notar Joana Glória. "Acredito que quanto mais a pandemia se prolongar, mais nómadas
teremos no Algarve, isto já se tornou uma moda".

Grupo de nómadas digitais em convívio num complexo de apartamentos turísticos em Lagos. Foto D.R.
Lagos Digital Nomads

O alojamento local tem conseguido dar resposta a este movimento de estrangeiros em teletrabalho em
Portugal que se tornou forte com a pandemia, segundo frisa o presidente da Alep.

"No fundo, são residentes temporários que querem uma casa com instalações onde possam trabalhar ou
estar com a família, equipamentos para cozinhar mais em casa, e o alojamento local aqui é perfeito",
sublinha Eduardo Miranda, destacando ser a prova de que o sector "não serve só o turismo tradicional ou
de curta duração, e está a ir de encontro a novos perfis de procura".

Mas os alojamentos também tiveram de fazer algumas adaptações nos seus espaços para acolher estes
hóspedes, que se tornaram nos seus melhores clientes, além de criarem condições e facilidades para
estadas prolongadas.

"A maior parte dos alojamentos não tinham, por exemplo, uma mesa ou uma cadeira, e tiveram de criar
um pequeno espaço de trabalho. Esse público-alvo exige alguma adaptação da oferta e são ajustes que
compensam porque é um mercado que existe durante o ano inteiro", exemplifica Eduardo Miranda.
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Os alojamentos locais tiveram de fazer algumas adaptações, como incluir espaços de trabalho, para
atender à procura crescente de nómadas digitais. Foto D.R. Andrea Davis/Unsplash

Um dos principais obstáculos identificados foi a falta de fibra ótica nos centros históricos das cidades ou
em zonas do interior, que também são procuradas por trabalhadores nómadas que "querem estar em
sítios isolados e em contacto com a natureza".

"O acesso a Internet rápida é fundamental para este perfil de trabalhadores, e começa a haver
operadores que estão a alargar este serviço nos centros históricos", refere o responsável da associação
de alojamento local.

Os nómadas digitais "estão a ser um complemento muito interessante", mas "não é uma solução para
todos" num sector que foi fortemente abalado pela pandemia, sublinha Eduardo Miranda. Apesar de se
sentirem alguns sinais de retoma,"neste momento, a maior parte dos operadores estão fragilizados
financeiramente", frisa.

"Com o verão a situação melhorou, mas não foi suficiente para criar reservas aos operadores, e este
inverno ainda vai ser bastante duro do ponto de vista financeiro até conseguirmos chegar à Páscoa",
destaca Eduardo Miranda. Um golpe recente para o sector, detalha, veio com a proposta do PS em
suspender novos registos de alojamento local em toda a cidade de Lisboa por um período de seis meses,
extensível até que entre em vigor um novo regulamento.

A Alep já reagiu, lamentando que "o alojamento local seja usado mais uma vez como arma de
arremesso num jogo de disputa política local", numa "proposta de última hora com fins eleitorais". E
enfatizou que esta proposta "surge num momento em que o alojamento local registou, pela primeira vez
na história, uma diminuição do número total de registos em Lisboa, tanto em 2020 como em 2021" -
"nas plataformas online como a Airbnb, a oferta real ativa reduziu-se em mais de 2000 alojamentos
desde finais de 2019".
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Turismo tem condições para continuar a ser catalisador da
economia nacional
Participantes no Observatório CA/JE recusam a ideia de o turismo ser um problema para
a economia e apontam a capacidade que o sector tem de impulsionar o desenvolvimento
de outras atividades.
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Madeira volta a ser considerada de risco elevado para viagens na
UE
Em situação de risco moderado (laranja) mantêm-se Portugal continental e a Região
Autónoma dos Açores.

A Madeira foi esta quinta-feira colocada na categoria de risco elevado para covid-19 no mapa do Centro
Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), que suporta decisões sobre viagens na União
Europeia (UE), passando do laranja para vermelho.

Depois de, em meados de outubro, ter ficado na categoria verde (relativa à melhor situação
epidemiológica no mapa do ECDC) e de há duas semanas ter recuado para a laranja, a Madeira volta
hoje a ver a classificação piorada, passando para o vermelho, que significa risco elevado.

A categoria vermelho no mapa do ECDC significa que, nestas regiões europeias, a taxa cumulativa de
notificação de casos de infeção nos últimos 14 dias varia de 75 a 200 por 100 mil habitantes ou é
superior a 200 e inferior a 500 por 100 mil habitantes e a taxa de positividade dos testes de é de 4% ou
mais.

O mapa do ECDC combina as taxas de notificação de casos de covid-19 nos últimos 14 dias, o número
de testes realizados e o total de positivos, e é atualizado semanalmente, à quinta-feira.

Este mapa da agência europeia segue um sistema de semáforos sobre a propagação da covid-19 na UE,
a começar no verde (situação favorável), passando pelo laranja, vermelho e vermelho escuro (situação
muito perigosa).

Serve de auxílio aos Estados-membros sobre as restrições a aplicar às viagens no espaço comunitário.

Em situação de risco moderado (laranja) mantêm-se Portugal continental e a Região Autónoma dos
Açores.

A categoria laranja é referente a locais onde a taxa de notificação de novas infeções é de 50 a 75 por
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100 mil habitantes nos últimos 14 dias e a taxa de positividade dos testes é de 1%, ou entre 75 e 200
novos infetados por 100 mil habitantes e a taxa de positividade dos testes de 4% ou mais.

Em fevereiro passado, e devido ao elevado número de infeções com o coronavírus SARS-CoV-2, que
provoca a doença covid-19, Portugal chegou mesmo a estar na categoria vermelho escuro dos mapas
do ECDC, usada para zonas onde o vírus circula a níveis muito elevados.

Em meados de junho, o Conselho da UE adotou uma recomendação para abordagem coordenada nas
viagens, propondo que vacinados e recuperados da covid-19 não sejam submetidos a medidas
restritivas como quarentenas ou testes.
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Suspensão de registos de alojamento local? AHRESP discorda da
iniciativa
Associação considera que esta medida poderá "prejudicar o desenvolvimento" da
atividade.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) discorda da iniciativa de
suspender a autorização de novos registos de alojamento local na capital até à entrada em vigor da
alteração ao Regulamento Municipal do Alojamento Local.

"A AHRESP discorda desta iniciativa que, numa altura crítica para a economia, vem de forma 'cega',
arbitrária e sem critérios, prejudicar o desenvolvimento de uma atividade, medida injustificada, até
porque a oferta global de AL nos últimos 2 anos se manteve inalterada", diz a Associação, no mais
recente Boletim Diário.

Deste modo, a AHRESP "apela para que não sejam tomadas medidas desta natureza e que sejam
consideradas as várias propostas construtivas que já apresentámos à Câmara Municipal de Lisboa para
um desenvolvimento sustentável e pacífico desta atividade, que tanto tem dado à cidade de Lisboa".

Os vereadores eleitos pela coligação PS/Livre na Câmara Municipal de Lisboa propuseram a "suspensão
imediata" da autorização de novos registos de alojamento local na capital até à entrada em vigor da
alteração ao Regulamento Municipal do Alojamento Local.

A proposta foi apresentada no âmbito da reunião privada do executivo camarário em Lisboa, aguardando
agendamento para discussão e votação, com o objetivo de iniciar o procedimento para a alteração do
Regulamento Municipal do Alojamento Local, com a abertura de um processo de discussão pública, e de
incumbir a Direção Municipal de Urbanismo de elaborar um estudo que inclua os rácios de "Alojamento
Local / Imóveis Disponíveis para Habitação", e "Alojamento Local / Alojamentos Familiares Clássicos",
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por freguesia e por zona turística homogénea.
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“Estamos num momento de charneira dos fundos europeus” |
Sustentabilidade cria novas oportunidades para o turismo
JORGE BRANDÃO, CHEFE DE DIVISÃO NA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENT O REGIONAL DO CENT RO (CCDRC) |“Estamos a estruturar novas
oportunidades de novos produtos turísticos. Mas aquela que é hoje uma bíblia para a qual
todos estamos sem alguma forma convocados é a questão da sustentabilidade"
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Estado vai injetar mais 150 milhões na TAP
A companhia já recebeu uma compensação de 467 milhões de euros.

Ainda à espera da aprovação de Bruxelas ao plano de reestruturação da TAP, o Governo decidiu injetar
mais de 150 milhões de euros na companhia, devido aos prejuízos provocados pela pandemia.

Segundo o Jornal Económico, o montante será pago em duas tranches, esperando ainda “luz verde” de
Bruxelas.

A companhia já recebeu uma compensação de 467 milhões de euros.
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Aeroportos: Número de passageiros cresce, mas ainda está
abaixo de 2019
Em setembro de 2021, nos aeroportos nacionais registou-se o movimento de 3,6 milhões
de passageiros.

O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais cresceu em setembro, para 3,6 milhões de
passageiros, mas este valor ainda está abaixo do que se registava em 2019, no período pré-pandemia,
segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo INE.

"Em setembro de 2021, nos aeroportos nacionais registou-se o movimento de 3,6 milhões de
passageiros e o movimento de carga e correio totalizou 16,8 mil toneladas (+95,8% e +35,0%, face a
setembro de 2020, respetivamente)", pode ler-se no relatório do INE.

Contudo, comparando com setembro de 2019, o movimento de passageiros diminuiu 39,3% e o
movimento de carga e correio decresceu 5,2%.

Entre janeiro e setembro de 2021, registou-se um aumento de 3,6% no número de passageiros
movimentados nos aeroportos nacionais face ao período homólogo do ano anterior (-67,3% no período
homólogo de 2020; +6,9% no mesmo período de 2019). Comparando com o mesmo período de
2019, a redução foi de 66,1%.

Entre janeiro e setembro de 2021, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, seguindo-
se, com um volume de passageiros significativamente mais reduzido, o Reino Unido e a Alemanha,
revelou ainda a agência de estatísticas portuguesa.
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Ryanair deixa de ser cotada na bolsa de Londres devido a Brexit
e regras europeias
T odas as companhias aéreas da União Europeia devem ser detidas maioritariamente por
cidadãos dos países do Espaço Económico Europeu, do qual o Reino Unido já não faz
parte. Assim, "não se justificam" os custos de cotar em Londres, disse esta sexta-feira a
transportadora irlandesa, que se ficará pela Euronext Dublin

A Ryanair anunciou esta sexta-feira que irá deixar de ser cotada na Bolsa de Londres, um efeito da saída
do Reino Unido da União Europeia, alegando não se justificarem os custos de cotar na London Stock
Exchange.

"O volume de negociação das ações na Bolsa de Londres não justifica os custos relacionados com a
cotação", segundo o comunicado da transportadora aérea aos mercados, acrescentando que vai
"consolidar a liquidez de negociação em um único mercado regulado para benefício de todos os
accionistas".

Este mercado será a Euronext Dublin, índice onde já cota, além de continuar a ter ADR (instrumento
utilizado para a negociação de ações de empresas estrangeiras nos Estados Unidos) a trocar de mãos na
plataforma norte-americana Nasdaq.

De acordo com as regras europeias, as companhias aéreas que operarem dentro do bloco dos 27
devem ser detidas maioritariamente por nacionais dos países do Espaço Económico Europeu, que inclui
os membros da União Europeia e a Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia.

De acordo com o "Financial Times", a Ryanair tem impedido nacionais de outros países de comprar
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ações desde que foi admitida à negociação em Londres, há 20 anos. Desde que o Reino Unido saiu da
União Europeia, a companhia aérea começou não só a impedir a aquisição de ações por britânicos, como
também obrigou acionistas desse país a desfazerem-se de 1 milhão de ações compradas após a saída.

Nem os acionistas ingleses, galeses ou escoceses que já o eram antes da consumação do Brexit
escapam nesta luta constante pelos 50,1% de posse europeia: estes, com o divórcio entre Londres e
Bruxelas, deixaram de poder participar nas assembleias gerais da companhia aérea irlandesa, acrescenta
o jornal.

O último dia de negociação das ações da Ryanair na bolsa londrina será o dia 17 de dezembro deste ano,
tornando-se efetivo no dia 20 de dezembro às 8 horas.
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Brussels Airlines apresentou nova imagem - Kiosque da Aviação
A Brussels Airlines apresentou hoje a sua nova identidade de marca, confirmando a sua
posição no mercado como a transportadora doméstica da Bélgica. Cores atualizadas, um
novo logotipo e pintura de aeronave são o símbolo visual do novo capítulo da companhia
aérea, declarando a sua prontidão para desafios futuros e enfatizando novamente a
importância da marca belga. Um capítulo com forte foco na experiência do cliente,
confiabilidade e sustentabilidade, mantendo uma estrutura de custos competitiva. A
companhia sublinha, como consequência da cris

A Brussels Airlines apresentou hoje a sua nova identidade de marca, confirmando a sua posição no
mercado como a transportadora doméstica da Bélgica.

Cores atualizadas, um novo logotipo e pintura de aeronave são o símbolo visual do novo capítulo da
companhia aérea, declarando a sua prontidão para desafios futuros e enfatizando novamente a
importância da marca belga.

Um capítulo com forte foco na experiência do cliente, confiabilidade e sustentabilidade, mantendo uma
estrutura de custos competitiva.

A companhia sublinha, como consequência da crise do COVID-19, a Brussels Airlines acelerou e
intensificou em 2020 o seu plano de transformação Reboot Plus, de forma a abrir caminho para uma
empresa preparada para o futuro e capaz de enfrentar a concorrência, com uma estrutura de custos
sólida e saudável.
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Após a reestruturação, a empresa iniciou a segunda fase do seu plano Reboot Plus: a fase de construção
e melhoria. A Brussels Airlines agora volta a sua atenção para o futuro com investimentos estratégicos
numa experiência aprimorada do cliente, novas tecnologias, digitalização, novas formas de trabalhar e o
desenvolvimento dos seus funcionários. A empresa belga está a transformar-se para tornar-se numa
companhia aérea saudável e lucrativa, que ofereça perspectivas aos seus clientes, parceiros e
funcionários; uma companhia aérea com foco constante no meio ambiente e na redução da sua pegada
ecológica.

“Queremos marcar claramente o início da New Brussels Airlines. Para os nossos clientes, que merecem o
melhor, mas também para os nossos funcionários, que estão comprometidos com a transformação que
estamos a promover e para a qual contribuem todos os dias. É por isso que hoje apresentamos o nosso
novo começo. Com esta nova identidade de marca, estamos prontos para mostrar aos nossos clientes,
nossos funcionários, nossos parceiros e todos os demais stakeholders que estamos a virar uma página.
Como uma das quatro companhias aéreas da rede do Grupo Lufthansa, estamos a construir o caminho
para um futuro promissor. Vemos esta nova identidade de marca como um símbolo de confiança na
nossa empresa, enfatizando novamente a nossa identidade como a transportadora doméstica da
Bélgica.” – Peter Gerber, CEO da Brussels Airlines

“Esta nova identidade de marca é um passo muito lógico para a Brussels Airlines. Depois de anos
marcados por tantas mudanças, é importante esclarecer e confirmar nosso posicionamento no mercado.
Estamos nos transformando em uma nova empresa, com novos interiores de cabine, processos
digitalizados, renovação de frota com A320neo a caminho e muito mais por vir. Junto com a Today
Agency, criamos uma marca mais contemporânea, adequada à nossa era digital e que representa uma
companhia aérea confiável e moderna.” – Michel Moriaux, chefe de marketing da Brussels Airlines

A nova identidade da marca inclui uma nova versão das cores vermelha e azul assinatura da Brussels
Airlines, agora um vermelho mais profundo e um tom mais escuro de azul. O pontilhado “b”, que hoje
enfeita a cauda da sua frota, dá lugar a 9 pontos de diferentes tamanhos em forma de quadrado, para
representar a diversidade dos seus clientes, dos seus destinos e dos seus colaboradores. Nenhum ponto
é igual.

O logotipo atualizado também usa uma fonte nova e mais moderna. As duas palavras da marca agora
estão empilhadas, com a palavra “bruxelas” ganhando mais importância com seu tamanho maior para
enfatizar a identidade belga da companhia aérea. A nova pintura da aeronave mostra um zoom no
logotipo pontilhado nas caudas, um novo corpo branco e uma continuação de pontos em diferentes tons
de azul e cinza. Ao lado da nova identidade visual, a nova identidade da marca também se traduz em um
novo slogan: “Você está em boa companhia”.

“Escolhemos um slogan que destaca nosso ativo mais valioso; a hospitalidade oferecida aos nossos
passageiros por nossa incrível equipe. Sua forma de trabalhar, dentro e nos bastidores, garante que
nossos passageiros estejam em boas mãos. Ao apostar na transparência, ao investir numa frota mais
ecológica e confortável, ao estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e ao garantir que os
nossos passageiros sentam-se juntos sem custos adicionais, pretendemos oferecer aos nossos clientes
o que realmente lhes interessa. Sem letras pequenas, apenas bom senso.” – Michel Moriaux, chefe de
marketing da Brussels Airlines

“Desejo agradecer sinceramente a todos os colegas da Brussels Airlines que contribuíram de alguma
forma para o marco importante de hoje em nossa história. Ao escolher uma Nova Brussels Airlines,
nosso foco em custo e sustentabilidade continua sendo de extrema importância para nós. Para evitar a
geração de resíduos e altos custos de produção, nossa nova identidade de marca será implementada em
uma abordagem em fases. Nossas aeronaves, por exemplo, não serão repintadas antes da data de
vencimento da pintura, para não desperdiçar dinheiro, recursos, nem pintura. Como consequência, a
repintura da frota demorará vários anos. Isso também significa que você ainda encontrará nossa marca
“antiga”, pois nos comprometemos a usar os recursos até que eles se esgotem ou atinjam sua data de
validade.” – Wencke Lemmes, Chefe de Experiência do Cliente, Produto e Marketing da Brussels Airlines

20/22



DN

19/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Vila Galé no Brasil há 20 anos com projetos na calha
Grupo hoteleiro admite trazer funcionários do Brasil, mas primeiro “temos de esgotar
possibilidade de empregar os portugueses”
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