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“Atenuar a sazonalidade não só é possível, como já encontramos
o caminho”, garante João Fernandes
O ano de 2021 terminou praticamente da mesma forma como começou, envolto na
incerteza que a pandemia por covid-19 nos trouxe e com muito desalento para os
empresários do ramo turístico

 

O ano de 2021 terminou praticamente da mesma forma como começou, envolto na incerteza que a
pandemia por covid-19 nos trouxe e com muito desalento para os empresários do ramo turístico, que
tinham perspetivado um réveillon bem diferente daquele que acabamos por ter e que serviria de balão de
oxigénio para melhor aguentarem a época baixa até à chegada da Páscoa. A tão desejada retoma
económica também não se tornou uma realidade no ano que agora findou e a verdade é que ninguém
sabe, com certeza, o que nos espera nos próximos meses. Apesar disso, João Fernandes, presidente da
Região de Turismo do Algarve e recentemente eleito para um novo mandato à frente da Associação de
Turismo do Algarve, lembra que se verificou, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística,
uma recuperação clara de janeiro até outubro, quando comparado com o sucedido em 2020. “Ao nível
dos proveitos da Hotelaria, o Algarve tinha registado um aumento, em relação ao período
homólogo, de 57 por cento, embora, se olharmos para os resultados de 2019, ainda se
verificasse um défice de 40 por cento. É bom recordarmos que, segundo os dados da AHETA,
novembro foi um mês bastante bom, mesmo em comparação com novembro de 2019, em que
o volume de vendas foi superior em 1,3 por cento. A seguir a agosto notou-se uma recuperação
evidente e tínhamos expetativas que as festividades de fim-de-ano acompanhassem essa
tendência, mas assim não aconteceu, nem em Portugal, nem no resto do mundo, devido ao
aparecimento desta nova variante”, indica o homem forte do Turismo do Algarve. 

Espera-se, agora, que a nova vaga de covid-19 seja debelada até março, para que o setor comece a
recuperar o seu fulgor, até porque a Páscoa acontece em meados de abril e as reservas em carteira,
nomeadamente para o golfe e para o alojamento turístico, são bastante animadoras. “É relevante
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conseguirmos chegar a esse período numa condição diferente daquela que observamos
atualmente, nós e os nossos mercados emissores, que, infelizmente, estão bastante piores, do
ponto de vista epidemiológico, do que Portugal”, refere João Fernandes, reconhecendo, porém, que
a generalidade dos empresários, e dirigentes, continua a navegar um pouco à vista. “Esse tem sido, de
facto, o exercício mais exigente para todos, porque ninguém conhece o dia de amanhã. Não era
previsível para os decisores políticos, por exemplo, que, com um processo de vacinação tão
avançado, voltássemos a este género de restrições. Os empresários, face ao evoluir da
situação, pensavam que as coisas iam correr bem até ao final do ano, investiram em bens,
serviços e recursos humanos, e depois viram goradas as suas expetativas. Neste contexto,
somos todos obrigados a definir um planeamento e, de repente, precisamos ser capazes de
mudar tudo se o momento assim o exigir e implementar novas medidas”, admite o entrevistado. 

Face a esta incerteza constante, não é fácil planear-se uma época alta quando não se sabe se ela vai
realmente existir e, da monitorização constante que o Turismo do Algarve tem feito dos mercados desde
o início da pandemia, resulta um ponto comum: os empresários reclamam apoios mais robustos. “O
apoio à manutenção desta capacidade produtiva é naturalmente a melhor vantagem para
sairmos da crise mal surja a oportunidade e os apoios que o governo português conseguiu
granjear para a economia foram depois amplamente aproveitados pelos empresários para
ganhar fôlego e, a partir de agosto, termos resultados que, apesar de tudo, foram
substancialmente melhores do que em 2020 e que são substancialmente melhores do que
aqueles apresentados pela nossa concorrência. Mas Portugal tem uma economia frágil, com um
alto endividamento, pelo que os apoios não são aqueles que todos desejaríamos”, aponta João
Fernandes. 

(Link)
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Governo autoriza 10 milhões de euros para promover até 2023
Portugal como destino turístico
T urismo de Portugal vai executar em 2022/2023 uma campanha internacional de turismo
em meios digitais.

O Governo autorizou o Turismo de Portugal a gastar nos próximos dois anos até 10 milhões de euros
para campanhas de publicidade digital, verba na maioria (7,5 milhões de euros) destinada a aplicar em
2022, segundo portaria hoje publicada. As secretárias de Estado do Turismo, Rita Marques, e do
Orçamento, Cláudia Joaquim, pelo despacho assinado no final de dezembro e hoje publicado, autorizam
encargos plurianuais decorrentes da contratação de serviços de planeamento, implementação,
otimização e acompanhamento de compra de meios para a campanha de publicidade digital do Turismo
de Portugal, até ao montante de 10 milhões de euros (ME). Para promover Portugal como destino
turístico, o Turismo de Portugal vai executar em 2022/2023 uma campanha internacional de turismo em
meios digitais.
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Dormidas em alojamentos turísticos quase quadriplicaram em
novembro - Expresso
Setor registou 1,5 milhões de hóspedes e 3,6 milhões de dormidas em novembro de 2021,
correspondendo a aumentos de 265,5% e 287,7%, respetivamenteSetor registou 1,5
milhões de hóspedes e 3,6 milhões de dormidas em novembro de 2021, correspondendo
a aumentos de 265,5% e 287,7%, respetivamente

O alojamento turístico registou 1,5 milhões de hóspedes e 3,6 milhões de dormidas em novembro, mais
265,5% e 287,7%, e a Madeira superou os níveis de dormidas de 2019, divulgou esta sexta-feira o
Instituto Nacional de Estatística (INE).

“O setor do alojamento turístico registou 1,5 milhões de hóspedes e 3,6 milhões de dormidas em
novembro de 2021, correspondendo a aumentos de 265,5% e 287,7%, respetivamente (+115,2% e
+137,9% em outubro, pela mesma ordem)”, observou o Instituto Nacional de Estatística (INE), que
publicou as estatísticas da atividade turística, relativas a novembro de 2021.

No entanto, face a novembro de 2019, antes da pandemia de covid-19, o número de hóspedes diminuiu
17% e as dormidas decresceram 12,4%.

Comparando com o mês de novembro de 2019, apenas a região da Madeira apresentou um
crescimento, de 0,8%, no número de dormidas, com uma subida de 23,7% nos residentes e uma
descida de 2% nos não residentes.

Comparativamente a novembro de 2020, registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões,
com Lisboa a concentrar 31,4% das dormidas, seguindo-se o Algarve (18,5%), o Norte (17,6%) e a
Madeira (14,4%).

Já nos primeiros 11 meses do ano, também todas as regiões apresentaram acréscimos no número de
dormidas, destacando-se as evoluções apresentadas pelos Açores (+117,1%) e pela Madeira
(+73,3%).

No mês em análise, o mercado interno contribuiu com 1,3 milhões de dormidas e os mercados externos
totalizaram 2,3 milhões.

Segundo a autoridade estatística, os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico
atingiram 211,6 milhões de euros no total e 153,4 milhões de euros relativamente a aposento.

Comparando com novembro de 2019, os proveitos totais decresceram 8% e os relativos a aposento
diminuíram 7,5%.

Por sua vez, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 30,4 euros em
novembro (42,8 euros em outubro), enquanto o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu
75,2 euros em novembro (83,9 euros em outubro).

Em novembro de 2019, o RevPAR tinha sido de 32,1 euros e o ADR 70,5 euros.

Já numa análise ao período entre janeiro e novembro de 2021, o INE verificou aumentos de 56,4% nos
proveitos totais e de 58% nos relativos a aposento, no entanto, comparando com o mesmo período de
2019, registaram-se descidas de 46,8% em ambos os casos.

Neste período, considerando a generalidade dos meios de alojamento (estabelecimentos de alojamento
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turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude), registaram-se 14,9 milhões de
hóspedes e 39,9 milhões de dormidas, correspondendo a crescimentos de 33% e 36,9%,
respetivamente.
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Receitas no alojamento turístico caem 37% entre outubro e
novembro
Em novembro de 2021, as receitas totais do alojamento foram de 211,6 milhões de
euros. Menos cerca de 123 milhões de euros face a outubro. Lisboa e região Norte foram
as zonas do país onde os estabelecimentos de turismo conseguiram mais proveitos.

As receitas totais do alojamento turístico atingiram os 211,6 milhões de euros em novembro de 2021.
Deste valor 153,4 milhões de euros são proveitos em dormidas, revelou esta sexta-feira o Instituto
Nacional de Estatística.

Apesar de as receitas mais que triplicarem face ao período homólogo, o valor dos proveitos no
alojamento cairam cerca de 123 milhões de euros (37%) entre outubro e novembro de 2021. De
acordo com os dados do INE, em outubro os proveitos situaram-se nos 335 milhões de euros, em linha
com os meses anteriores, e será necessário recuarmos a junho de 2021 para encontrarmos receitas
inferiores.

Ainda assim, nos primeiros onze meses de 2021, os proveitos totais registaram "crescimentos de
56,4% no total e 58,0% relativos a aposento" (dormidas).

Mas este crescimento esta ainda longe dos níveis pré-pandémicos. Se compararmos os números com o
mesmo período de 2019, tanto as receitas totais como as de dormidas "recuaram 46,8%".

Entre os tipos de alojamento, o INE refere que a evolução de receitas "foi positiva" nos três segmentos.
Na hotelaria, os proveitos totais e de aposento aumentaram 56,5% e 58,3%, respetivamente, no
alojamento local registou-se um aumento de 57,8% e 62,2% e no turismo rural subiram 53,8% e
48,2%.

Entre as regiões do país, em novembro, foi na área metropolitana de Lisboa que o alojamento turístico
conseguiu mais receitas, tendo representado 37,7% do total das receitas seguindo-se a região do Norte
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com 16,9% de proveitos e o Algarve com 15,5%.

Rendimento por quarto disponível desce mais de 12 euros

No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, em novembro de 2021, o rendimento médio
por quarto disponível situou-se em 30,4 euros, com os valores mais altos registados em Lisboa (52,1
euros) e na Madeira (40,5 euros). Em Outubro este valor encontrava-se nos 42,8 euros, de acordo com
o INE.

Mas esta diferença encolhe face a 2019. Nessa altura, o rendimento médio por quarto disponível era de
32,1 euros.

Já entre o quarto ocupado, o rendimento médio atingiu, em novembro, os 75,2 euros sendo que em
outurbro se situava nos 83,9 euros. Em novembro de 2019, este valor não ultrapassou os 70,5 euros.
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TURISMO ACELERA MAS AINDA ABAIXO DE 2019
Portugal registou, em novembro, 3,6 milhões de dormidas
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Turismo com mais 287,7% dormidas em novembro e Madeira
supera níveis de 2019 - INE - Impala
T urismo com mais 287,7% dormidas em novembro e Madeira supera níveis de 2019 - INE
- Impala

“O setor do alojamento turístico registou 1,5 milhões de hóspedes e 3,6 milhões de dormidas em
novembro de 2021, correspondendo a aumentos de 265,5% e 287,7%, respetivamente (+115,2% e
+137,9% em outubro, pela mesma ordem)”, observou o Instituto Nacional de Estatística (INE), que
publicou as estatísticas da atividade turística, relativas a novembro de 2021.

No entanto, face a novembro de 2019, antes da pandemia de covid-19, o número de hóspedes diminuiu
17% e as dormidas decresceram 12,4%.

Comparando com o mês de novembro de 2019, apenas a região da Madeira apresentou um
crescimento, de 0,8%, no número de dormidas, com uma subida de 23,7% nos residentes e uma
descida de 2% nos não residentes.

Comparativamente a novembro de 2020, registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões,
com Lisboa a concentrar 31,4% das dormidas, seguindo-se o Algarve (18,5%), o Norte (17,6%) e a
Madeira (14,4%).

Já nos primeiros 11 meses do ano, também todas as regiões apresentaram acréscimos no número de
dormidas, destacando-se as evoluções apresentadas pelos Açores (+117,1%) e pela Madeira
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(+73,3%).

No mês em análise, o mercado interno contribuiu com 1,3 milhões de dormidas e os mercados externos
totalizaram 2,3 milhões.

Segundo a autoridade estatística, os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico
atingiram 211,6 milhões de euros no total e 153,4 milhões de euros relativamente a aposento.

Comparando com novembro de 2019, os proveitos totais decresceram 8% e os relativos a aposento
diminuíram 7,5%.

Por sua vez, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 30,4 euros em
novembro (42,8 euros em outubro), enquanto o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu
75,2 euros em novembro (83,9 euros em outubro).

Em novembro de 2019, o RevPAR tinha sido de 32,1 euros e o ADR 70,5 euros.

Já numa análise ao período entre janeiro e novembro de 2021, o INE verificou aumentos de 56,4% nos
proveitos totais e de 58% nos relativos a aposento, no entanto, comparando com o mesmo período de
2019, registaram-se descidas de 46,8% em ambos os casos.

Neste período, considerando a generalidade dos meios de alojamento (estabelecimentos de alojamento
turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude), registaram-se 14,9 milhões de
hóspedes e 39,9 milhões de dormidas, correspondendo a crescimentos de 33% e 36,9%,
respetivamente.

MPE // JNM

By Impala News / Lusa
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Volume de vendas no alojamento no Algarve cresceu 136% -
Postal do Algarve
O volume de vendas no alojamento no Algarve cresceu 136% em dezembro de 2021 em
comparação com o mês homólogo de 2020, registando-se uma taxa de ocupação média
global de 24,8%. O volume de vendas no alojamento no Algarve cresceu 136% em
dezembro de 2021 em comparação com o mês homólogo de 2020, registando-se uma
taxa de ocupação média global de 24,8%.

De acordo com os dados provisórios revelados pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA), embora se tenha registado um aumento do volume de vendas no último
mês de 2021, houve uma diminuição de 28% face ao mesmo período de 2019.

Contudo, ressalva a AHETA, as vendas efetuadas através de plataformas ‘online’ “não incluem o
pagamento das respetivas comissões, o que influencia o aumento homólogo do volume de vendas e,
por essa via, os preços praticados”.

Em dezembro de 2021, “18,6% das vendas foram efetuadas através de operadores turísticos
tradicionais, valor que compara com os 34,7% de 2019”.

Segundo os dados avançados pela AHETA no resumo da evolução mensal da atividade do setor, a taxa
de ocupação global média por quarto foi de 24,8%, uma subida de 123,4% em comparação com o
mesmo mês de 2020, mas 32,6% abaixo do valor registado em 2019.

Os mercados nacional e externo diminuíram 30,9% e 38,8% respetivamente, face a dezembro de 2019,
verificando-se as maiores descidas nas zonas geográficas de Lagos/Sagres e Albufeira, com quebras de
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cerca de 40%. A associação dos hoteleiros do distrito de Faro adianta que em dezembro de 2021 e em
termos acumulados desde o início ano, registou-se uma descida média de 47,3% na taxa de ocupação
média por quarto e uma descida de 37% no volume de vendas, comparativamente com 2019. A AHETA
acrescenta que as médias “não se refletem de igual modo em todos os estabelecimentos, havendo
discrepâncias em função das categorias e zonas geográficas”.
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O alojamento local foi um dos setores mais afetados pela
pandemia em 2020
O alojamento local foi um dos setores mais afetados pela pandemia em 2020

O alojamento local foi um dos setores mais afetados pela pandemia em 2020
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Empresários assustam-se e cortam no outlook do emprego após
Costa anunciar nova contenção
Planos para criar emprego até março estavam em expansão na maioria dos setores
inquiridos pelo INE. Mas depois veio a ómicron. Ânimo cedeu em setores como
transportes, hotelaria e restauração, imobiliárias, comércio. Só estes são responsáveis
por 1,2 milhões de postos de trabalho.

A maioria dos mais de 3500 empresários ouvidos ao longo de dezembro (até às vésperas do Natal) pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE) está a sinalizar um retrocesso nas perspetivas (outlook) para o
emprego a criar nos próximos três meses (até ao final de março). Podem ser menos contratações,
despedimentos ou não renovação de contratos.

De acordo com os inquéritos sobre a confiança económica, até novembro, o outlook do emprego da
maioria dos setores estava a correr bem e a melhorar, mas em dezembro, nova vaga, nova interrupção.
O fenómeno é sobretudo evidente nos serviços, que valem dois terços da economia nacional.

O INE fez os novos inquéritos aos empresários de 1 a 23 de dezembro de 2021, inclusive, depois de o
primeiro-ministro (PM), António Costa, ter anunciado, a 25 de novembro, a primeira versão do novo
confinamento parcial (a "semana de contenção" de 2 a 9 de janeiro 2022).

Entretanto, a 21 de dezembro, com os números da pandemia a aumentarem brutalmente, Costa viria a
avançar com a antecipação das medidas de travão à covid para 26 de dezembro. Ou seja, este inquérito
de dezembro também já reflete esse anúncio feito mesmo antes do Natal.

Além disso, ao longo de dezembro, muitos municípios cancelaram inúmeros eventos de Ano Novo, como
festivais de fogo de artifício e concertos, forçando ainda mais a redução da faturação de milhares de
empresas.

Em dezembro, nas séries oficiais sobre a opinião dos empresários, os níveis gerais de confiança parecem
estar num ponto de impasse ou de estabilização em vários setores de atividade, puxados para cima pela
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evolução recente da economia antes do embate da quinta vaga e da descoberta da variante ómicron do
coronavírus.

No entanto, quando se olha de perto, a opinião dos gestores sobre a evolução do emprego nas
respetivas organizações, no curto prazo, decaiu seriamente.

O ânimo esmoreceu e muito ao longo de dezembro, sobretudo nos serviços em setores como
transportes, hotelaria e restauração, imobiliárias, comércio retalhista e grossista (ver infografia seguinte).
Estes setores representam mais de 25% do emprego total em Portugal. Estamos a falar em mais de 1,2
milhões de postos de trabalho.

E até a indústria transformadora (mais de 800 mil trabalhadores), cujo outlook do emprego conseguiu
recuperar rapidamente em 2020 no pós-primeira vaga, se ressente, agora, o que também estará
relacionado com as roturas nas cadeias de fornecimento de matérias-primas e o custo exacerbado da
energia que se agravaram no segundo semestre do ano passado.

As únicas atividades que destoam realmente são construção e obras públicas e as consultoras, onde os
gestores contactados se mostram mais confiantes na criação de emprego entre dezembro e março de
2022. Não será irrelevante o anúncio de várias linhas de financiamento de valor significativo no âmbito
do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Como referido, o INE ouviu cerca de 3500 gestores ou empresários entre 1 e 23 de dezembro. Perto de
900 da indústria, 500 do setor da construção, 1000 do comércio (grosso e retalho) e 1100 nos serviços
(sem contar com o comércio).

Mau começo em 2022, ano de mais ameaças

As perspetivas de emprego estão a piorar na maioria dos negócios e a primeira semana de janeiro
também não deve ser de feição.

O indicador diário de atividade económica (DEI) calculado pelo Banco de Portugal (BdP) está a ter um
comportamento muito oscilante nos últimos tempos, mas a média móvel semanal (que mostra a
tendência) degradou-se claramente entre o início de dezembro e a semana terminada a 9 de janeiro.

E desde 18 de dezembro que entrou em território negativo, ou seja, há sinais claros de que a atividade
está a recuar desde essa altura.

Analistas e várias instituições de referência avisam que os riscos são reais e podem complicar a retoma
ainda mais nos próximos tempos.

O gabinete de estudos da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) diz no novo outlook de
riscos que a nível macro os riscos "mais significativos" em 2022 são "a expectável normalização da
política monetária", como aliás já aventou o Banco Central Europeu em dezembro.

Risco de mais insolvências

A Comissão de valores acrescenta ainda como ameaças: "As pressões inflacionistas, o phasing out
[descontinuação] de apoios públicos a famílias e empresas e o fim das moratórias serão desafios
particularmente relevantes em 2022, uma vez que poderá assistir-se à deterioração da situação
financeira das famílias e Estados e ao avolumar de insolvências em alguns setores de atividade".

Com mais insolvências, a retoma do emprego sai diminuída, claro.

"Os setores de atividade afetados pela pandemia podem enfrentar risco de insolvência quando os apoios
forem retirados, com consequências sobre o nível de desemprego de algumas camadas da população
ligadas a esses setores", acrescentam os peritos do regulador dos mercados de capitais.

"O risco de insolvência das empresas não financeiras poderá agravar-se com o phasing out de medidas
de apoio governamentais" e "esse risco é mais pertinente para as empresas do setor dos serviços e as
pequenas e médias empresas (PME), que podem enfrentar um aperto das condições de refinanciamento
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da dívida ou uma retoma mais lenta da atividade", avisa a CMVM.

Também há riscos positivos, claro. As poupanças exacerbadas acumuladas durante a pandemia (por
causa dos confinamentos aliados à manutenção de muitos empregos amparados pelo financiamento do
Estado aos lay-off) podem vir a ser libertadas agora, acenou Mário Centeno, o governador do BdP. A
CMVM tem o mesmo entendimento.
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OPÇÃO TURISMO

17/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

Turismo de Portugal com webinar Transformar o Turismo
O T urismo de Portugal organiza um webinar sobre o turismo, onde será apresentado o
Programa Transformar Turismo, no dia 21 de janeiro.

O Turismo de Portugal organiza um webinar sobre o turismo, onde será apresentado o Programa
Transformar Turismo, no dia 21 de janeiro.

O webinar é dirigido a potenciais promotores de projetos, rumo a um turismo mais sustentável,
responsável e inteligente, que confira a Portugal a qualificação enquanto destino turístico.

Este evento recai também sobre o Programa Transformar Turismo, para o qual as candidaturas estão
abertas, e que inclui duas linhas de apoio que são, Territórios Inteligentes e Regenerar Territórios.

O programa destina-se a entidades públicas e privadas do setor, contando com a dotação de 20 milhões
de euros e apostando no desenvolvimento do turismo, criando vantagens competitivas para as
organizações.

As candidaturas ao Programa Transformar Turismo, podem ser apresentadas através da plataforma
SGPI do Turismo de Portugal.
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EXPRESSO

14/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • CADERNO

ECONOMIA - EM DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4889

REACH: 58000

TAP vai fechar o Brasil, e os custos vão ser pesados
Compromissos com Bruxelas já começaram a ser executados. Manutenção do Brasil já
absorveu €600 milhões desde 2010, e a sangria vai continuar
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JORNAL DE NEGÓCIOS

17/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 3620

REACH: 3700

Companhias aéreas sem intenção de fazer “voos-fantasma” em
Portugal
A pressão sobre a Comissão Europeia para uma maior flexibilidade das regras relativas
aos “slots” da aviação teve, na semana passada, como protagonista a Lufthansa, que
disse ter este inverno de fazer 18 mil voos desnecessários para não perder faixas
horárias de aterragem e descolagem nos aeroportos
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DN

16/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 81591

Portugueses impedidos de regressar após proibição de voos para
Macau
Pelo menos até dia 23 não haverá voos para o território oriundos de regiões fora da
China. Uma decisão que apanhou muitos portugueses de surpresa.

Quinze dias de proibição de voos de passageiros para Macau, oriundos de "regiões fora da China",
apanharam de surpresa dezenas de portugueses no estrangeiro, impossibilitados de regressar ao
território.

Uma porta-voz da STDM Tours Travel Agency Ltd disse à Lusa que a agência de viagens tem seis clientes
nesta situação, todos em Portugal.

Uma outra agência, Sincerity Travel, tem "pelo menos 13" portugueses à espera, disse à Lusa a gerente,
Sara Ng. "Todos os dias me ligam, às vezes à meia-noite [16:00 em Lisboa], a pedir notícias",
acrescentou.

A proibição, que entrou em vigor em 09 de janeiro, foi anunciada, na sequência da deteção de dois casos
da variante Ómicron do novo coronavírus em residentes que chegaram ao território oriundos do
estrangeiro e cumpriam quarentena obrigatória de pelo menos 21 dias.

As autoridades de Macau, que registou desde o início da pandemia 79 casos de covid-19, já admitiram a
possibilidade de esta suspensão continuar em vigor depois de dia 23.

Com o Bilhete de Identidade de Residente de Macau a caducar em breve, a arquiteta Luísa Petiz disse
estar apreensiva. "Tenho de fazer a renovação até ao início de fevereiro, caso contrário corro o risco de
perder a residência", explicou à Lusa.

Também Helena Marçal saiu da cidade em 18 de dezembro, pela primeira vez desde o início da
pandemia, para visitar os filhos que vivem no Reino Unido. Ainda foi a tempo de antecipar o regresso a
Macau, inicialmente previsto para 11 de janeiro.
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"Ainda pensei em meter as férias todas deste ano e ficar até à reabertura dos voos, mas tive receio que
isso não acontecesse de facto em 23 de janeiro e ficasse pendurada 'sine die' à espera de um voo",
considerou.

Inês Rebelo disse que a transportadora aérea Singapore Airlines, que opera o único voo entre Macau e o
estrangeiro, só está a aceitar reservas para março, algo que originou receios de um prolongamento da
suspensão.

A estagiária sublinhou temer falhar o exame final da Associação dos Advogados de Macau, que se realiza
habitualmente no primeiro trimestre. Se isso acontecer: "tenho de me inscrever no próximo exame, no
próximo ano; é desmotivador".

Sara Ng disse acreditar que a Singapore Airlines decidiu "bloquear novas reservas de forma preventiva",
até uma nova decisão do Governo de Macau.

O cônsul-geral de Portugal em Macau, Paulo Cunha Alves, disse à Lusa que recebeu dois pedidos de apoio
ou informação. O diplomata lembrou que a suspensão "é da competência das autoridades de Macau",
mas garantiu que o consulado "está a prestar todas as informações possíveis e em contacto regular com
as autoridades locais".

Tanto o Gabinete de Gestão de Crises de Turismo de Macau como o Consulado-Geral de Portugal em
Macau e Hong Kong sugeriram a Inês Rebelo regressar através da China continental.

"Não tenho alternativas enquanto o bloqueio estiver em vigor", disse à Lusa o médico Yun Fee Lai,
considerou que outras opções de regresso "são inviáveis para detentores de passaporte português".

Esta alternativa exige um visto válido, difícil de obter devido à atual situação de pandemia e devido às
restrições em vigor na China, e uma quarentena de no mínimo 21 dias, num hotel. "Não é muito útil",
lamentou Inês.

Em contrapartida, para os estudantes universitários em Portugal ou no Reino Unido, a suspensão não
causou problemas, disseram à Lusa a Associação de Estudantes Luso-Macaenses e a Liga de Jovens de
Macau no Reino Unido, uma vez que têm aulas presenciais e, no caso de Portugal, está a decorrer a
época de exames.

A covid-19 provocou mais de 5,5 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia,
segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas
deram o alerta, em novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante
em Portugal.
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NEWSAVIA

17/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 125

REACH: -1

Emirates retoma voos regulares para Luanda (Angola)
A Emirates anunciou neste fim-de-semana a retoma dos voos entre Dubai e cinco países
africanos – Angola, Costa do Marfim, Gana, Guiné-Conacri e Uganda – , que estavam
suspensos desde há duas semana…

A Emirates anunciou neste fim-de-semana a retoma dos voos entre Dubai e cinco países africanos –
Angola, Costa do Marfim, Gana, Guiné-Conacri e Uganda – , que estavam suspensos desde há duas
semanas devido ao aumento de casos de covid-19, nomeadamente da variante Ómicron (LINK notícia
relacionada).

Os passageiros que viajem de Angola para o Dubai terão de apresentar um certificado de teste PCR com
resultado negativo e código QR, feito num laboratório aprovado até 72 horas da partida, e terão de fazer
um novo teste PCR à chegada, ficando em quarentena até receberem o resultado. A validade do teste é
calculada a partir da hora da colheita da amostra.

Os passageiros embarcados em Luanda (Angola) que façam escala no Dubai, em trânsito para outros
destinos, terão também de apresentar um teste PCR com resultado negativo.

As crianças com idade inferior a 12 anos estão isentas destes requisitos.
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POSTAL

14/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Linha regional aérea que liga Bragança a Portimão com 10 mil
passageiros em 2021 - Sevenair - Postal do Algarve
Em 2018 foram transportados nesta mesma ligação entre “15 a 16 mil passageiros”, mas
devido à pandemia de covid-19 e ao encerramento nos últimos anos do Aeródromo de
Vila Real, o último ano sofreu uma redução no número de passageiros.

A empresa da área aeronáutica Sevenair transportou 10 mil passageiros em 2021, na linha regional entre
Bragança e Portimão (Faro), revelou esta sexta-feira à agência Lusa o diretor comercial da empresa,
Alexandre Alves.

De acordo com o responsável, em 2018 transportaram nesta mesma ligação entre “15 a 16 mil
passageiros”, mas devido à pandemia de covid-19 e ao encerramento nos últimos anos do Aeródromo
de Vila Real, o último ano sofreu uma redução no número de passageiros.

Alexandre Alves falava à margem da inauguração de um hangar da empresa, no Aeródromo Municipal de
Ponte de Sor (Portalegre), num investimento “faseado” superior a 7,4 milhões de euros e cujo
equipamento servirá para efetuar manutenção aeronáutica e a formação de técnicos de manutenção de
aeronaves.

“Nós atuamos num nicho de mercado muito específico. Nós temos aeronaves até 19 lugares e em
Portugal operamos numa concessão pública que liga Bragança até Portimão, mas já voamos em Cabo
Verde, nas ilhas do canal britânico, atuamos tipicamente em operações que necessitam de aviões muito
particulares, aeródromos com pistas muito curtas”, explicou.

O mesmo responsável indicou que em 2021 o volume de negócios da empresa situou-se nos “12,5
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milhões de euros”, valores “similares” aos alcançados em 2020.

No decorrer da cerimónia de inauguração do hangar, o administrador da Sevenair, Carlos Amaro
sublinhou que a empresa, detida por capital privado de nacionalidade portuguesa, “é claramente” neste
momento no país e, “pelo menos” na Península Ibérica, a “maior escola” de formação de técnicos de
manutenção aeronáutica.

“Nós temos mais de 500 alunos neste momento, numa área tão especifica e tão técnica como esta, é
assinalável, não só em Portugal como no Brasil e Cabo Verde”, disse.

Para Carlos Amaro, esta “aposta fortíssima” da empresa é para ser “replicada” no projeto que pretende
desenvolver em Ponte de Sor.

Ainda no decorrer do seu discurso, o responsável traçou como objetivo transformar esta empresa que
se dedica à formação, manutenção, ‘handling’ e atua como companhia aérea e que detém sete bases –
Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais, Portimão e Madeira – numa companhia “100% sustentável” do ponto
de vista ambiental.

“É um foco para nós que vai mudar o mercado, que vai permitir olhar para o transporte aéreo de uma
forma diferente, quer em termos de custos, quer em termos de sustentabilidade. Esperamos poder
dentro de não muito tempo, este futuro é amanhã, estamos a falar de 2025, 2026, 2027, termos o
orgulho de virmos a ser a primeira companhia área regional europeia ou mesmo do mundo 100%
sustentável, ou seja, com 0% de emissões de carbono”, disse.

Em declarações aos jornalistas, Alexandre Alves explicou ainda que a Sevenair existe “há 33 anos”, atua
na “aviação em geral”, nomeadamente em aeronaves com menos de 20 toneladas, sendo nesta área
“um dos principais” grupos europeus.

“Nós temos companhia aérea, formação de pilotos, formação de mecânicos, manutenção, cobrimos um
pouco as áreas todas”, acrescentou.

Em relação ao trabalho que vão desenvolver em Ponte de Sor, Alexandre Alves explicou que vai ser um
projeto “essencial” para o crescimento da empresa, uma vez que as instalações que possuem em
Cascais “já são pequenas” para a procura que existe na área da manutenção.

“Queremos expandir um pouco os serviços de manutenção e captar algum do mercado da Europa do sul
e norte de África”, disse.

No final do primeiro trimestre deste ano, a Sevenair espera ter criados 25 postos de trabalho em Ponto
de Sor e, “em velocidade cruzeiro”, prevê atingir os 40 postos de trabalho diretos.
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EVASÕES

15/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ROTEIROS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4345

REACH: -1

De Lagos a Porches, há novos lugares para comer, comprar e
dormir neste inverno
Lagos, cidade associada aos Descobrimentos, soma cada vez mais novidades, com
destaque para a gastronomia à base dos produtos locais e com selo Michelin. E em
Porches (Lagoa) há um novo resort que recebe bem todo o ano.

Eternamente ligada à epopeia da expansão marítima portuguesa – berço de Gil Eanes, o herói do Cabo
Bojador, e porto de saída das caravelas do Infante D. Henrique -, Lagos transporta sempre os visitantes
para espaços e tempos de descoberta. Nestes soalheiros dias de inverno, consegue-se percorrer as ruas
sem multidão, apreciar mais calmamente as casas brancas, as curiosas chaminés e ouvir o grasnar das
gaivotas. Sentir o pulsar da vida no centro.

“Em Lagos há uma dinâmica diferente da de outras localidades do Algarve, porque existe uma grande
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população estrangeira residente e muitos nómadas digitais com poder de compra e que gostam de
descobrir conceitos novos”, opina Maria Lemos, empenhada neste desenvolvimento turístico. Lisboeta de
nascença, passou também por Macau e pelos Estados Unidos antes de assentar em Lagos há mais de
uma década com a sua empresa de turismo gastronómico Eat. Drink. Discover.

“Trabalhei com o Turismo de Portugal no desenvolvimento de projetos de turismo sustentável e também
já organizei eventos gastronómicos no Algarve”, continua. No verão passado, enquanto passava com
um grupo de turistas no centro histórico, deparou-se com o espaço de “um antigo restaurante holandês”
para arrendar, falou com o proprietário e decidiu abrir o restaurante TRAVIA. O termo significa, entre
outras coisas, “desorientar-se”, mas batiza um projeto rumo a bom porto.

Neste que “é um dos mais antigos edifícios do centro histórico” de Lagos e onde funcionou a Casa
Havaneza Republicana – livraria/cervejaria palco de debates e tertúlias – encontra-se hoje um espaço
sóbrio e moderno, com uma cozinha de produto local, sazonal e “biológico sempre que possível”. Rafael,
de 25 anos, é um talentoso cozinheiro e a carta renova-se a cada três semanas. Ostras da ria de Alvor e
cogumelo ostra com couve-flor assada são algumas das opções.

Casando os produtos algarvios com sabores do Médio Oriente, a carta propõe também cavala fumada
com tabouleh (salada de bulgur, pepino, limão, coentros, salsa e menta); cenoura com labneh (iogurte
escorrido) e pistachio; beringela e dukkah (mistura de frutos secos libanesa) e bochecha de porco com
rábano picante, beterraba, halloumi e bulgur, por exemplo. Do bar saem apenas vinhos naturais e
orgânicos, alguns deles “fora da caixa” e disponíveis a copo.

Continuando a (re)descoberta do centro a pé, vale a pena passar pela estreita rua António Barbosa
Viana, hoje mais dinâmica graças à fixação de vários restaurantes. Foi ali também que a ceramista
Helena Correia e o ex-jornalista Nuno Couto apostaram na abertura da TAMAR, cumprindo o sonho de
terem uma loja própria. Mas mais do que isso, esta é uma montra de quem se dedica ao artesanato,
arte e moda com criatividade e bom gosto, do Algarve aos Açores.
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Helena Correia e Nuno Couto são o casal à frente da loja. (Fotografia de Leonardo Negrão/GI)

Mantas e peças de roupa feitas com lã, algodão e burel; malas de junco; colares, anéis e acessórios;
cerâmica e porcelanas de diferentes técnicas e materiais; presépios; esculturas e objetos decorativos
como peixes construídos com materiais reciclados misturam-se num colorido mosaico. A parede mais
bonita da loja é uma estante de madeira com esculturas, mas também há um premiado elefante gigante
feito com arame de galinheiro e cavalos restaurados, para decorar a casa.

A Tamar vende peças de artesanato, moda e arte. (Fotografia de Leonardo Negrão/GI)

+ Visitar o renovado Museu de Lagos
Originário, literalmente, de pequenas lagoas ricas em pescado e bivalves que favoreceram a fixação de
fenícios, gregos e cartagineses, o território de Lagos foi disputado também por romanos, mouros e
portugueses até passar para a Coroa em 1249, no reinado de D. Afonso III. A sua história, que se funde
com a do próprio Algarve, é narrada no Museu de Lagos Dr. José Formosinho (reconhecido
arqueólogo), reaberto ao público após quatro anos de obras. Além do novo aspeto físico foi criada uma
exposição de longa duração, complementar à do espólio já dedicado à arqueologia, arte sacra, história
do concelho, etnografia algarvia, pintura, numismática, mineralogia e etnografia ultramarina. A Igreja de
Santo António, considerada uma “joia da talha dourada barroca”, também integra o museu, cuja visita
pode ser um bom programa a dois ou em família, em dias menos soalheiros.

O Museu de Lagos Dr. José Formosinho. (Fotografia: CM Lagos)
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O Museu de Lagos Dr. José Formosinho. (Fotografia: CM Lagos)

 
+ Marcar mesa no novo Michelin Al Sud
Esta pode ser uma boa altura para reservar mesa no Al Sud, um dos cinco novos restaurantes
portugueses vencedores de uma estrela no Guia Michelin 2022. Instalado no resort Palmares Ocean
Living & Golf, com vista para a baía de Lagos e o estuário de Alvor, o restaurante do chef Louis Anjos
(ex-Bon Bon) só tem 24 lugares e afirma-se como um espaço “elegante e intimista”. A cozinha de Louis
Anjos assenta nos produtos locais, como o peixe e marisco da costa e a carne e os legumes da serra.
Segundo a página online do Al Sud, o espaço “encontra-se encerrado com data de reabertura prevista
para fevereiro”.

Lagoa
PORCHES A Amazing Evolution abriu o White Shell Beach Villas em julho, preparado para funcionar
durante todo o ano. No inverno, troca-se a praia pela piscina aquecida.

Nos dias em que a temperatura do ar pode não convidar a mergulhar na piscina exterior do WHITE
SHELL, a piscina interior faz jus ao nome deste eco-resort em Porches, acolhendo os hóspedes numa
espécie de concha (shell) envidraçada e aquecida. Em matéria de bem-estar, o edifício está também
equipado com hidromassagem, banho turco, sala de fitness e duas salas de massagens, para que nada
falte aos hóspedes, seja inverno ou outra estação.

O resort tem 55 villas. (Fotografia de Leonardo Negrão/G)

O bacalhau com puré de grão e tomate confitado é um dos pratos do restaurante. (Fotografia de
Leonardo Negrão/G)
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As villas têm várias tipologias. (Fotografia de Leonardo Negrão/G)

As 55 villas de tipologias T1 a T3 distribuem-se em redor da piscina, rodeadas de limoeiros, alfarrobeiras,
oliveiras, romãzeiras e um arranjo paisagístico amigo do meio-ambiente. Todas têm apartamentos
totalmente equipados: cozinha com eletrodomésticos Smeg, televisão na sala, internet sem-fios, ar-
condicionado, amenidades pessoais de casa-de banho e uma decoração minimalista com detalhes de cor
da artista Anna Westerlund.

Quem quiser exercitar-se na natureza pode pedalar e caminhar num trilho circular e treinar padel e ténis.
No restaurante ao lado da receção são asseguradas todas as refeições, do pequeno-almoço ao jantar,
com uma carta criada pelo chef Henrique Sá Pessoa. Entre as propostas há gambas salteadas, bacalhau
com puré de grão e tomate confitado, magret de pato com puré de aipo, salada de agrião, beterraba e
molho bernaise e várias sobremesas.
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SUL INFORMAÇÃO

15/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • AMBIENTE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Abate de árvores no Ancão já começou a ser (mais que)
compensado pelos donos do terreno
Foi criado um Plano de Gestão Florestal a 20 anos para recuperar e preservar
ambientalmente o terreno situado junto à praia

Começou mal, com o abate de pinheiros, alguns deles centenários, num terreno junto à praia do
Ancão, em Maio de 2020. Esta sexta-feira, dia 14 de Janeiro, a empresa dona desta
propriedade começou oficialmente a “emendar a mão” e apresentou o Plano de Gestão
Florestal que já está em curso e que visa garantir que a história acaba bem.
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A plantação de três mil árvores, limpeza de matos e desbastes seletivos, a remoção e controlo de
espécies invasoras, a remoção de eucaliptos e a instalação de caixas-ninho e de abrigos para morcegos
e coelhos são algumas das ações previstas no plano, que tem «um período de vigência de 20 anos
(2020-2039)» e foi uma promessa feita dias depois da denúncia pública de que tinham sido abatidas
árvores ilegalmente.

A intervenção que está prevista «assume exclusivamente preocupações de salvaguarda e de valorização
e qualificação ambiental e paisagística, bem como de conservação e promoção da biodiversidade»,
assegurou a AM|48, a empresa proprietária deste terreno com cerca de 47 hectares.

Na manhã de ontem, decorreu neste local da Praia do Ancão um ato simbólico de lançamento do Plano
de Gestão Florestal, que irá motivar, nesta fase inicial, um investimento de cerca de 100 mil euros.

 

 

Além de Alejandro Martins, diretor executivo da AM|48, estiveram presentes Vítor Aleixo, presidente da
Câmara de Loulé, que, em Maio de 2020, apelidou de «crime ambiental» o abate das árvores que então
foi feito, e António Miranda, diretor adjunto da Direção Regional do Algarve do Instituto de Conservação
da Natureza e Florestas, entidade que levantou um auto de contraordenação aos proprietários do
terreno, devido a esse mesmo abate, e embargou os trabalhos que estavam em curso.

A presença neste ato de Vítor Aleixo e de um dirigente regional do ICNF acaba por ser um sinal de
reconhecimento do esforço feito pela empresa para, não só, repor a situação, como elaborar uma
estratégia de longo prazo para a conservação do espaço.

Apesar de ter admitido que, num primeiro momento, ponderou não marcar presença no ato, Vítor Aleixo
revelou que ficou convencido ao «ler a nota de imprensa», onde eram elencadas as ações previstas e a
filosofia do plano.

«Não podia deixar de estar presente porque este é um plano de gestão florestal num terreno de quase
50 hectares, numa área de excelência do turismo nacional.  (…) Ver uma resposta tão rápida, tão
ambiciosa, tão bem pensada, porque vai desde a recuperação da área florestal, à recuperação dos
ecossistemas, da biodiversidade… tudo está pensando neste plano da gestão da floresta», disse o
presidente da Câmara de Loulé.
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Vítor Aleixo – Foto: Hugo Rodrigues | Sul Informação
Apesar de não esconder que a área florestal em causa «foi objeto recentemente de uma intervenção
absolutamente infeliz», o edil louletano reconhece em Alejandro Martins «um investidor que tem esta
sensibilidade ambiental» e que «está de parabéns».

«Acho que este é um momento importantíssimo, é até um momento exemplar para a atividade turística
no Algarve, que precisa de olhar para esta intervenção, a que se está a dar hoje o pontapé de saída aqui
no Ancão, e replicá-la o mais possível na região. Esse é o único caminho através do qual nós podemos
manter no Algarve, enquanto destino turístico, o nível de excelência e de importância mundial», concluiu
o autarca.

Alejandro Martins, por seu lado, explicou o que levou ao abate inicial das árvores, em Maio de 2020.

«Quando nós comprámos o terreno – nessa altura ainda só tínhamos o contrato de promessa -, não
fomos informados pelo anterior proprietário de que tinha pedido ao ICNF para limpar a propriedade. O
ICNF disse que sim, mas que havia certas condições, mas nós não sabíamos. Foi ele próprio que encetou
a limpeza», enquadrou.

Tudo isto «coincidiu com a situação da Covid». Dessa forma, «nós não vínhamos cá. Sei que iam
passando aqui pessoas e, de repente, fomos também, de algum modo, apanhados de surpresa com o
trabalho que foi feito», assegurou.

Terá sido após perceber que «houve coisas mal feitas» que os novos proprietários do terreno,
«conforme o sugerido pelo ICNF e pela própria Câmara», decidiram avançar com um Plano de Gestão
Florestal.

 

Alejandro Martins – Foto: Hugo Rodrigues | Sul Informação
 

No Algarve, este instrumento de ordenamento só é obrigatório para parcelas com 50 hectares ou mais.
«Nós só temos 47, mas fomos os próprios a dizer: “achamos bem, vamos fazê-lo, nem que fossem
30”».
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«Queremos repor as espécies, queremos repor os habitats, queremos repor tudo aquilo que foi destruído
e aumentar com novas espécies, que também fazem parte da região e da sua autenticidade, como as
alfarrobeiras, muitos sobreiros», referiu,

No fundo, disse, trata-se de assegurar «a biodiversidade e sustentabilidade de todo este espaço».

O plano foi submetido ao INCF, que o aprovou e vai monitorizar a sua aplicação no terreno. Também a
Câmara foi incluída no processo, assegurou Alejandro Marques.

António Miranda, do ICNF, confirmou que a empresa «desde logo demonstrou interesse e fez várias
reuniões connosco, no sentido de repor a situação e de a melhorar».

Quanto ao plano hoje apresentado, «tem a nossa concordância, porque dá um conjunto de garantias de
que vão continuar a acompanhar o crescimento das árvores que estão agora a ser plantadas, o controlo
das infestantes e um conjunto de outras ações para fomento da fauna e das espécies protegidas».

 

António Miranda – Foto: Hugo Rodrigues | Sul Informação
 

E porque é que uma empresa do setor imobiliário como a AM|48 decide fazer um investimento na
conservação da natureza e na manutenção de uma área florestal de quase 50 hectares numa das
principais zonas turísticas do Algarve?

Alejandro Martins não esconde que o que lhes for permitido fazer na parte urbanística e que esteja «de
acordo com todos os regulamentos», «com certeza que iremos fazer».

«Mas já está visto que nunca será nesta propriedade e nesta intervenção. Poderá ser nas pré-
existências» à volta do terreno, disse.

«A nossa ideia é criar aqui observatórios, para os turistas poderem tirar fotografias às aves, criar
passagens, os trilhos que nos for permitido abrir e que estão previstos no próprio PGF», disse o diretor
executivo da AM|48.

«Quero aqui uma propriedade que seja uma referência, mesmo para os próprios turistas. Isto era o que
era e hoje é o que é. E portanto, tudo o que pudermos utilizar para catapultar mais o turismo, iremos
fazer, sempre acompanhados pelo ICNF e pela Câmara e outras entidades que sejam necessárias»,
rematou.

 

Fotos: Hugo Rodrigues | Sul Informação
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Carvoeiro: Monte Santo Resort celebra o “mês do amor” com
programas especiais - Postal do Algarve
A pensar no romance e nos “namorados” os programas especais incluem alojamento,
jantar a dois, surpresa romântica no quarto e outros mimos.A pensar no romance e nos
“namorados” os programas especais incluem alojamento, jantar a dois, surpresa
romântica no quarto e outros mimos.

O Monte Santo Resort, que conquistou pelo 7º ano consecutivo o prémio de “Resort Mais Romântico da
Europa”, nos prestigiados World Travel Awards, está a preparar as celebrações do “mês do amor”.

A pensar no romance e nos “namorados” os programas especais incluem “alojamento, jantar a dois,
surpresa romântica no quarto e outros mimos, assim como serviços adicionais: entrega de flores,
massagem a dois, cesta de piquenique, a partir de 177 euros por noite”, divulga o resort em
comunicado.

Para uma experiência realmente diferente, o já famoso “Jantar Romântico na Pérgula” também está
disponível.

O “Quarto Vénus”, aquele em que, “dizem alguns clientes”, propicia à fertilidade, está disponível apenas a
pedido e não terá valor adicional associado, bastando para tal, aquando do momento da reserva,
solicitar este quarto.

Neste local, “romântico por natureza, irá encontrar uma equipa dedicada e comprometida em superar as
suas expectativas. Porque uma escapadinha se pode tornar num momento memorável, conte com
cúmplices para o ajudar a preparar o seu pedido de casamento de sonho. Na pérgula, ao jantar, no
quarto… perca-se no limite da imaginação”.
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Situado em Carvoeiro, no Algarve, o Monte Santo Resort é um empreendimento de cinco estrelas
concebido especialmente para o prazer de umas férias exclusivas. Com cerca de oito hectares repletos
de lagos e jardins, é constituído por suites e moradias amplas, confortáveis, com cozinha totalmente
equipada e varanda ou terraço com vista para o resort.

Tudo isto, a poucos minutos de algumas das mais deslumbrantes praias algarvias.

O resort é composto por 133 unidades de alojamento, dispõe de 6 piscinas exteriores, uma interior, e
também o Alma Spa, um espaço que convida ao relaxamento para momentos zen e revigorantes. Conta
também com o Aroma Restaurante, com sabores e misturas mediterrânicas, onde o tradicional se funde
com o gourmet.

Para quem não abdica de desporto, existe um ginásio totalmente equipado e um circuito de manutenção.

Mais informações em www.montesantoalgarve.com, através do telefone 282 321 000 ou do email:
[email protected]
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Quinta do Lago: “2º semestre de 2021 foi fenomenal”
Em entrevista, Sean Moriarty, CEO de um dos mais emblemáticos empreendimentos
turísticos do país, revela que a segunda parte do ano passado apresentou indicadores
positivos, alguns superiores a 2019.

A Quinta do Lago é um dos mais prestigiados empreendimentos turísticos em Portugal. Numa fase, que
se prolonga desde há quase dois anos, de obstáculos acrescidos criados pela pandemia, Sean Moriarty,
CEO do projeto hoteleiro, em entrevista exclusiva ao Jornal Económico, dá-nos um retrato do
investimento nas suas várias vertentes, e revela que a segunda metade do ano passado foi muito acima
da média. Neste momento, a Quinta do Lago conta com 1.837 licenças de habitação no resort, 11 mil
camas em hotéis e alojamento turístico. O empreendimento, de 645 hectares, está inserido na Reserva
Natural da Ria Formosa e integra 550 lotes individuais e três campos de golfe.

O desenvolvimento do turismo do Algarve, considera Sean Moriarty, passa por desenvolver uma rede
ferroviária que aproxime a região do resto do país e de um aeroporto de Faro com reforço da rede de
destinos durante todo o ano, não apenas sazonalmente.
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Castro Marim com 22,6 ME de orçamento para 2022 - Postal do
Algarve
O abastecimento de água em povoações da serra com uma população maioritariamente
envelhecida tem sido “um dos maiores desígnios dos últimos 8 anos” na ação da
autarquia presidida pelo social-democrata Francisco Amaral.O  abastecimento de água em
povoações da serra com uma população maioritariamente envelhecida tem sido “um dos
maiores desígnios dos últimos 8 anos” na ação da autarquia presidida pelo social-
democrata Francisco Amaral.

A Câmara de Castro Marim vai contar com um orçamento de 22,6 milhões de euros este ano, valor que
supera em cerca de um milhão e meio a verba de 2021, anunciou o município.

O valor global do orçamento para o presente ano conta com 12,4 milhões de euros de despesas
correntes e 10,2 milhões de euros de despesa de capital e é “o maior desde 2013”, colocando a
“primazia” nos investimentos para permitir o “abastecimento de água domiciliária” à população de aldeias
serranas dispersas do concelho, destacou o município do distrito de Faro.

O abastecimento de água em povoações da serra com uma população maioritariamente envelhecida
tem sido “um dos maiores desígnios dos últimos 8 anos” na ação da autarquia presidida pelo social-
democrata Francisco Amaral, eleito nas autárquicas de setembro passado com maioria absoluta para o
seu terceiro mandato consecutivo, o limite legalmente previsto para os presidentes de câmara em
Portugal.

“Prevê-se que arranquem, já no início deste ano, as empreitadas de abastecimento de água a Pisa Barro
de Baixo, Pisa Barro de Cima e Matos, bem como a reabilitação do reservatório de água do Azinhal”,
anunciou a autarquia num comunicado.

A autarquia considerou que o abastecimento de água, “paralelamente à cobertura de rede móvel e
internet”, traz uma “indiscutível valorização do interior do concelho” e permite incentivar a “atratividade a
novos residentes”, assim como “alavancar” a economia local.

“No interior do concelho, e enquadrados numa política de combate ao despovoamento e à
desertificação, estão também investimentos como o Centro de Atividades Náuticas, na Barragem de
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Odeleite, empreitada já em execução, e a empreitada de regadio das margens da ribeira de Odeleite”,
realçou também a Câmara algarvia.

A criação de uma ciclovia, a reabilitação e requalificação urbana e a criação de infraestruturas previstas
em planos de pormenor, nomeadamente na freguesia de Altura, são outros projetos que o município
prevê executar em 2022, a par do desenvolvimento de uma Estratégia Local de Habitação a seis anos
para criar “habitação a custos controlados e renda apoiada nos núcleos urbanos mais consolidados” e
“nas povoações dispersas, onde já existe rede de água potável”.

O município salientou a importância para a economia local da “concretização de grandes
empreendimentos como a Verdelago [turístico], o Eco Hotel da Maravelha ou a Cannprisma (plantação e
exploração de canábis medicinal), com as contrapartidas financeiras associadas e que vão permitir
avançar, por exemplo, com a “requalificação da Rua da Alagoa, em Altura” ou a “construção da Rotunda
Praia Verde”.

“Outro investimento determinante neste orçamento está na recolha de resíduos sólidos e limpeza
urbana. A nova política nacional de resíduos sólidos urbanos, imposta a partir de março de 2022, obriga
a que haja uma separação seletiva dos biorresíduos, o que tem de passar pela consciencialização dos
grandes produtores, os restaurantes, de acordo com os termos da lei, e pela criação de uma estrutura
interna eficiente”, referiu ainda a autarquia.

Em termos fiscais, a Câmara de Castro Marim decidiu manter a taxa de IMI nos 0,40% e sublinhou a
importância desta receita fiscal para poder avançar com “obras fulcrais” como o “Lar de Alzheimer da
Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, em construção, e a Unidade Local de Formação de
Bombeiros na aldeia do Azinhal (com financiamento aprovado)”.

A Câmara destacou ainda o peso que a transferência de competências do Estado central para as
autarquias vai ter nas áreas das praias, da saúde, da educação, da ação social e dos espaços naturais, o
que vai obrigar a uma “reorganização orgânica dos serviços internos da Câmara”, acarretando um
“aumento com as despesas com o pessoal na ordem dos 19%”.
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A internacionalização da hotelaria do Algarve
Quando nos referimos à internacionalização da hotelaria, no caso português, logo nos
ocorre as grandes cadeias nacionais que se expandiram além-fronteiras.

Quando nos referimos à internacionalização da hotelaria, no caso
português, logo nos ocorre as grandes cadeias nacionais que se
expandiram além-fronteiras.
Por exemplo, o Pestana Hotel Group que está presente em 16 países ou o Vila Galé que se tornou um
especialista no Brasil, com os seus 10 hotéis naquele país.

Outros podiam ser referidos como o grupo Continental em Espanha, Porto Bay no Brasil e VIP, Oásis
Atlântico ou Montebelo em África.

Porém, algum destes grupos é do Algarve? Que tenhamos conhecimento, não!

Aquele que tem sido o principal destino turístico do país não conseguiu gerar uma grande cadeia
internacional (o Vila Galé nasceu no Algarve, mas está sediado em Lisboa).

Em Espanha, por exemplo, na ilha de Maiorca, arquipélago das ilhas Baleares, viu nascer cadeias de
grande relevo internacional como o grupo Meliá, RIU, Barceló ou Iberostar.

Todavia, apesar de não ter sido até agora agraciado pelo grande empreendedorismo, o Algarve não está
à margem do fenómeno da internacionalização na hotelaria (tenha-se desde logo presente que os
turistas são internacionais e a grande distribuição é protagonizada por conglomerados internacionais).

Algumas das grandes cadeias internacionais têm marcado presença com marcas conhecidas da indústria,
como a Sheraton, Meridien, Hilton, Crowne Plaza ou Ibis.

A marca hoteleira que mais hotéis tem a nível mundial sob o modelo franchise (Holiday Inn), está
presente na região.

41/49

https://www.pestana.com/
https://www.vilagale.com/pt/
https://www.portobay.com/pt/
https://www.oasisatlantico.com/
https://montebelohotels.com/pt/home
https://www.melia.com/
https://www.riu.com/pt/home.jsp
https://www.barcelo.com/
https://www.iberostar.com/en/


Recentemente, a cadeia líder mundial no modelo franchise, a Wyndham, com origem nos Estados Unidos
e presente em mais de 80 países, passou a marcar presença na região.

Ou seja, marcas que pertencem a grupos hoteleiros de topo a nível internacional têm vindo em
crescendo.

Note-se ainda que estas marcas tendem a expandir usando formatos contratuais como o franchise, o
management ou o leasing, sendo que o seu portfólio próprio tem sido minguado pelo recurso à venda
dos imóveis, com retoma comercial, através do modelo sale & lease back.

Curiosamente, o Algarve não tem sido uma opção para as grandes cadeias espanholas.

Não deixa de ser curioso o forte investimento que se verificou na margem esquerda do Guadiana em Isla
Canela (hotéis de resort com identidade própria e dimensão), e nenhuma destas cadeias ter preferido
(ou conseguido) fazer um hotel no Algarve, destino mais consolidado e com menor sazonalidade.

Exceção para a cadeia Be Live, que tem no Algarve o segundo maior hotel da região com 517 quartos.

Esta tendência parece estar a inverter-se pois têm surgido alguns anúncios de que são exemplo a Smy
Hotels ou a aquisição pelo fundo Azora de dois hotéis Tivoli, pertença da cadeia tailandesa Minor e que
são em termos de gestão operados pela cadeia New Hotels de Espanha.

Confuso? Assim é a hotelaria na atualidade.

Quem também marca presença na hotelaria da região são as unidades da TUI, o maior Tour Operador
(OT) da distribuição turística clássica, que com o seu perfil integrado é simultaneamente o maior
operador hoteleiro do Mediterrâneo na área do resort (380 hotéis, incluindo as parcerias); no Algarve
opera marcas como o Club Robinson ou TUI Blue.

Acresce que os OT também desenvolvem estratégias de co-brand com hoteleiros das regiões, ou seja,
contratam hotéis na região que se ajustam às suas marcas conceito (ex. TUI Family Life ou Sensimar)
visando melhor identificação com segmentos como as famílias ou adults only.

Além deste movimento, a hotelaria portuguesa na região, também apresenta alguma atividade na sua
inserção internacional através da participação em consórcios.

Estes são uma forma de hoteleiros independentes (ou mesmo das cadeias) colocarem determinadas
unidades hoteleiras de características especificas ao abrigo de marcas internacionais (alianças de
marketing) direcionadas a segmentos específicos da clientela internacional. Beneficiam do efeito rede da
marca (prestígio, cartão de pontos, base de dados, feiras internacionais, formação, assistência técnica,
etc), sendo por vezes bastante ativa nos mercados de que é originária.

São exemplos de consórcios presentes no Algarve a Relais et Chateaux (hotéis de luxo e com
gastronomia de assinatura), Leading hotels of the World (resorts de cinco estrelas/luxo), Small Luxury
Hotels of the World (hotéis em pousadas, palácios e edifícios históricos) ou Best Western (neste caso,
hotéis urbanos na esfera dos indivíduos em negócios).

Muito mais poderia ser dito sobre a internacionalização da hotelaria no Algarve.

De facto, até ao momento ainda não se conseguiu gerar uma cadeia própria da região com dimensão
internacional; porém a internacionalização no mercado está bem presente.

Hélder Carrasqueira | Professor da Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo da Universidade do
Algarve.

(Link)
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Acabou de sair para as livrarias o livro Hotelaria Internacional de
Hélder Carrasqueira, professor na Universidade do Algarve -
Postal do Algarve
Aumentar o conhecimento sobre a Hotelaria Internacional é, pois, o desafio que este livro
coloca aos atuais empresários, investidores, diretores hoteleiros, técnicos especializados,
investigadores, professores e estudantes.Aumentar o conhecimento sobre a Hotelaria
Internacional é, pois, o desafio que este livro coloca aos atuais empresários, investidores,
diretores hoteleiros, técnicos especializados, investigadores, professores e estudantes.

Numa edição Atual/Grupo Almedina, acaba de ser publicado o livro Hotelaria Internacional, da autoria de
Helder Carrasqueira, professor na Universidade do Algarve (Escola Superior de Gestão, Hotelaria e
Turismo) e investigador do CiTUR.

O livro (que contou com o apoio da FCT-Fundação para a Ciência e Tecnologia) apresenta o
funcionamento do mercado da hotelaria no contexto internacional, abordando aspetos como: as formas
de expansão no exterior e a inserção em redes de negócio, a distribuição pelos múltiplos canais diretos e
indiretos; a medição da performance através de indicadores de desempenho, o risco em negócios
internacionais e uma comparação da internacionalização das cadeias ibéricas.

Os desafios da competitividade no mercado hoteleiro e o posicionamento da hotelaria independente num
ambiente de crescente afirmação das marcas internacionais, constituem a outra vertente da análise,
acrescida de casos práticos como a aplicação da fórmula de Hubbart, cálculo do método do ponto critico
e análise marginal, cálculo de elasticidades ou a cobertura do risco cambial.
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Desenvolvido com a preocupação de apresentar o conteúdo numa perspetiva pedagógica e de leitura
acessível, enquadra-se maioritariamente nas áreas do Marketing Internacional e Gestão Estratégica
aplicada ao setor hoteleiro, colmatando uma lacuna existente no mercado.

O livro procura ultrapassar a lógica de uma visão demasiado concentrada nas vertentes “qualidade do
serviço e bem receber”. De facto, se nos quedarmos essencialmente concentrados no mercado interno
não seremos capazes de manter a competitividade a prazo. Sintomático o facto das principais cadeias
hoteleiras portuguesas deterem cerca de 80 hotéis no exterior, enquanto as homologas de Espanha
contabilizam mais de 1100.

Aumentar o conhecimento sobre a Hotelaria Internacional é, pois, o desafio que este livro coloca aos
atuais empresários, investidores, diretores hoteleiros, técnicos especializados, investigadores,
professores e estudantes: é necessário ter a ambição de sair da zona de conforto e apostar na
internacionalização de empresas, instituições, profissionais e do ensino.
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Turismo do Centro quer recuperar a confiança dos viajantes
O presidente da T urismo Centro de Portugal (T CP), Pedro Machado, disse hoje que as
prioridades deste ano na região para o setor passam por “restaurar a confiança” dos
viajantes, tanto portugueses como de outros países. “O grande desígnio que temos pela
frente é podermos recuperar a confiança do viajante”, declarou Pedro Machado à
agência Lusa, [...]

O presidente da Turismo Centro de Portugal (TCP), Pedro Machado, disse hoje que as prioridades deste
ano na região para o setor passam por “restaurar a confiança” dos viajantes, tanto portugueses como
de outros países.

“O grande desígnio que temos pela frente é podermos recuperar a confiança do viajante”, declarou Pedro
Machado à agência Lusa, antecipando as perspetivas da Entidade Regional de Turismo do Centro para
esta área de atividade em 2022.

Face ao impacto negativo da pandemia nos fluxos turísticos, entende que cabe ao Governo – o atual e o
que resultar das eleições legislativas de 30 de janeiro – prosseguir com as diferentes medidas de
combate à covid-19, designadamente ao nível da vacinação, da testagem e do controle de fronteiras e
aeroportos.

Importa também “restaurar a confiança do mercado interno”, sublinhou, para salientar que, no presente
contexto sanitário, “os portugueses redescobriram o seu próprio país em 2021”, optando por fazer mais
turismo em Portugal.

Além do “retorno da confiança dos mercados internacionais”, como o Brasil, Estados Unidos da América,
o Canadá e a Europa, entre outros, Pedro Machado defendeu a “consolidação do mercado interno”, para
que haja “mais portugueses e mais vezes ao longo do ano” no Centro.
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Na sua opinião, o esforço acrescido neste capítulo, com o país e o mundo ainda a braços, há mais de
dois anos, com os desenvolvimentos da pandemia, deve procurar atingir os níveis de desempenho de
2019, considerado “o melhor ano de referência” para o turismo na região.

A recuperação, segundo o presidente da TCP, deve abranger a diversificação dos produtos, mas também
apostas no turismo industrial, ecoturismo, turismo religioso, turismo ativo e turismo desportivo e
turismo literário.

“Devemos aproveitar as sinergias criadas com as candidaturas à Capital Europeia da Cultura 2027,
procurando maximizar o trabalho em rede que está a ser feito”, preconizou.

Para Pedro Machado, outra “prioridade absoluta” é a “recuperação e manutenção das empresas e se
possível a captação de novos investidores”.

“É necessário pugnarmos para que o próximo Governo mantenha os apoios” às empresas em vigor no
atual contexto, incluindo o programa Apoiar.PT, as ajudas às situações de “lay-off” e a prorrogação das
moratórias, referiu.

Por outro lado, Pedro Machado expressou “uma expectativa para que possam baixar impostos como o
IRC e o IRS”, tendo ainda defendido “novos instrumentos financeiros para a atividade o mercado de
emprego”.

“Se quisermos quadros competentes e aumentar a mão de obra, inevitavelmente vamos ter de mexer
na tabela salarial. Portugal paga em média baixos salários e temos de alterar esse quadro” do setor.

A falta de mão de obra nas áreas do turismo deve ser colmatada através de uma “aposta clara na
formação” e a “possibilidade de entrada de cidadãos estrangeiros”, com destaque para trabalhadores
oriundos dos países de língua portuguesa, concluiu.
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Os emergentes do cinema
Alguns dos talentos emergentes do cinema português que vão dar cartas em Portugal e
internacionalmente. Apostas para um ano em que o cinema nacional vai voltar aos
grandes festivais internacionais. Iris Cayatte, Rafael Morais, Gonçalo Galvão T eles, Joana
Peralta e Bruno Ferreira.

Parece uma evidência: o cinema português é bem exportável em festivais internacionais de lista A,
mesmo quando é invisível em muitos dos mercados e continua a ser ignorado na Academia de
Hollywood, valha o que isso valer... Em 2022 há pistas para acreditar que alguns dos novos filmes vão
ter uma boa vida lá fora. Nesse sentido, vale a pena tentar perceber quem são os talentos emergentes
deste ano. São muitos mais dos que aqui estão e podem, com alguma sorte, dar cartas
internacionalmente. Estes são talentos que este ano vão ter mais exposição, da realização à produção,
passando pela interpretação.

Começam a surgir cada vez mais nomes femininos na produção de filmes em Portugal. Joana Peralta, 30
anos, é parte dessa nova força, desse novo sangue jovem, capaz de pôr de pé projetos sem
financiamento considerável e apelar a um espírito de desenrasca. De certa maneira, é alguém que pode
vir a ter um peso na forma de produzir com criatividade. Em breve, um dos seus bebés, Simon Chama,
de Marta Sousa Ribeiro, deve ter ordem de estreia nas salas. Trata-se de um filme filmado ao longo do
tempo e narra o processo de crescimento de um adolescente na periferia de Lisboa. O Festival de San
Sebastián já reparou nele e selecionou-o em 2020.

"Trata-se de um filme com que qualquer um se pode facilmente identificar. Tanto com o Simon, um puto
a tentar descobrir-se longe do controlo da mãe ou com a relação problemática dos pais quando se
começam a relacionar, bem como por vermos a nossa mãe naquela mãe ou a nós próprios no pai que
está em constante fuga para ser livre", publicita assim este filme feito em espírito coletivo, tal como já
tinha acontecido com o muito falado e pouco visto Verão Danado, de Pedro Cabeleira, da produtora de
colegas da Escola de Cinema, a Videolotion. Aliás, Joana deu tudo por esta produtora que prometia uma
ideia de cinema "punk". A propósito de promessas, Joana garante que agora quer também realizar.

Para o futuro da internacionalização do cinema português, garante que o segredo é encontrar soluções
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para uma maior distribuição dos filmes: "Acho que passa muito pela união de forças. Quando comecei a
trabalhar percebi que era bastante raro as produtoras se juntarem ou sequer comunicarem entre si.
Agora, isso começa a mudar e penso que a solução passa pelas produtoras e associações do cinema se
juntarem e pensarem em planos de distribuição lá para fora". Vamos ouvir falar muito de Joana Peralta...

Outro caso de um produtor que é também cineasta. Alguém que foi formado entre Nova Iorque e Lisboa
e cujo nome talvez seja mais conhecido pelos telediscos que dirigiu para gente como os Paus, Youthless
ou Riding Panico, mas que já foi selecionado no Curtas Vila do Conde com Pas de Confetis, relato realista
de uma vivência de adolescência. Seja como for, o seu mais recente cartão de visita é Rastro, uma
curta-metragem rodada na zona de Setúbal sobre um guarda-redes de futebol que se insurge contra os
plásticos na praia. Um filme de mensagem ecológica mas com um punhado de ideias de cinema que não
são comuns em Portugal. Rastro tem também a particularidade de ser financiado pela Betclic. Uma
marca a financiar ficção cinematográfica? Bruno Ferreira obviamente não considera uma heresia: "Tenho
zero vergonha de o ter feito. Aliás, estou muito grato por isso. Fiz cinema com o dinheiro de uma
instituição que não me pediu nada em troca a não ser fazer arte. O que mais poderia pedir? Se estes
apoios vierem sem armadilhas para os realizadores e produtores, não vejo mal nenhum que as marcas
que queiram ter conteúdos apoiem financeiramente. Se é um processo transparente e claro parece-me
que todos têm a ganhar e, acima de tudo, quem ganha mais é o público que tem mais oferta e
diversidade de filmes para ver".

Em 2022, Bruno volta a trabalhar com personagens de um outro filme seu. Vai voltar a insistir nas curtas
e em formato de "spinoff" - está muito entusiasmado e sem pressas de chegar às longas, sobretudo
porque continua a ser um dos realizadores de publicidade mais desejados em Portugal através da sua
casa de produção, a Casper.

Como cineasta, tem um desejo: "Quero comunicar as pessoas. As diferenças delas e o que as faz reagir
de maneira tão diferente ao mesmo conflito. Quero comunicar música no cinema, comunicar dança e
coreografia. Misturar as pessoas e as artes no objecto visual que é um filme. Quero o surrealismo que é
viver a realidade."

2021 esteve para ser o seu ano mas a Ómicron trocou-lhe as voltas: Nunca Nada Aconteceu, a sua
primeira longa a solo só estreia em 2022. É um filme poderoso, com um calafrio de tragédia que rumina
num mal-estar lusitano. Gonçalo Galvão Teles já não é esperança, mas este é mesmo o seu primeiro
filme sozinho, depois de em Gelo ter coassinado a direção com o pai, Luís Galvão Teles e, mais
recentemente, ter dirigido a meias com Jorge Paixão da Costa Soldado Milhões.

"O Nunca Nada Aconteceu é o filme da minha vida. Por razões humanas, artísticas, pela dor da perda e a
alegria de ter conseguido fazer exatamente aquilo a que me propus - ou o ter superado, pela
contribuição de toda uma equipa que tornou o todo superior à soma das partes. E porque, mesmo com
27 anos de carreira e muito trabalho de que me orgulho é o meu primeiro filme a solo. É um filme que
me representa, e que espero que possa abrir portas a outros, sem que isso seja uma obsessão",
confessa. Para trás, está também uma curta que marcou a primeira década do cinema português, Antes
de Amanhã, precisamente com dois dos atores desta nova longa, Beatriz Batarda e o falecido Filipe
Duarte.

Quanto à internacionalização do filme, GGT, assim é chamado pelos seus alunos de cinema na Lusófona,
assume: "A internacionalização do cinema português é um facto, atestado pelo sucesso em festivais.
Este filme aposta claramente nesse objetivo, não só no esforço de qualidade artística e técnica, mas
também na universalidade de uma história, bem portuguesa sim, mas com ecos que podem chegar a
todos na sua simplicidade - uma família que perdeu a capacidade de comunicar. Se há uma coisa que os
últimos tempos nos veio relembrar é que sofremos todos com as mesmas coisas e de formas
semelhantes, e que uma boa história bem contada com fundo local pode ter apelo global".

Estudou em Londres e está neste momento em todo o lado. Os mais atentos já tinham reparado em Iris
Cayate, atriz de uma fragilidade que é ao mesmo tempo potente. Quem a viu em Caminhos Magnétikos,
de Edgar Pêra já tinha percebido que aquela voz dura dava para muito. E é muito que ela nos deu o ano
passado na curta-metragem de Ana Moreira, Cassandra Bitter Tongue. Mas é este ano que de revelação
passará para confirmação. Tem Evadidos, de Bruno Gascon, onde é uma espécie de vilã, e em Sombras
Brancas, de Fernando Vendrell, é uma das filhas de Cardoso Pires num admirável filme sobre a
recuperação de um AVC de um grande da Literatura portuguesa. Em Hollywood, mas via Algarve, local
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das filmagens de The Infernal Machine, thriller onde dá réplica a Guy Pearce, também vai ser notada, isto
depois de ter sido uma das protagonistas de Kamikaze, série nórdica para ser vista quando a HBO Max
por cá chegar.

O segredo para aqui chegar? Acreditar e olhar para este ano sem se preocupar muito com o dia de
amanhã: "Claro que sofro quando não tenho terra à vista. Há sempre aquela questão: desisto agora ou
acredito que vai sempre aparecer qualquer coisa? A moeda de troca de qualquer artista é acreditar, ter
esperança". Iris tem um rosto fascinante, mas mais fascinante é o seu espírito, como se percebe quando
é confrontada pela gravidade do som da voz: "Pois, isso de ter a voz assim faz com que muitas vezes
seja "typed cast" - nunca me escolhem para princesa doce. Aliás, não sei se isso me interessaria... Tinha
de ser uma princesa fixe. A verdade é que brinco mais com a tonalidade da voz em inglês". A boa notícia
é que mesmo com os apelos lá de fora, Iris quererá sempre voltar ao cinema português, por entre self
tapes e castings em vídeo...

Outro dos atores nacionais em rota internacional, mas este ano, o ator que foi descoberto por Marco
Martins em Como Desenhar um Círculo Perfeito, parece estar cativo dos nossos cineastas. É o seu ano,
depois de uma participação ainda fresca em Glória, a primeira série portuguesa da Netflix. Um ator capaz
de atingir o pleno da periferia do detalhe para conseguir algo mais vasto. Aguarda-se com expectativa
como se porta como Amadeo de Sousa-Cardozo em Amadeo, biopic de Vicente Alves do Ó sobre o
artista português. Pelas primeiras imagens vistas, pode ser um dos papéis da sua vida. Ele próprio fala
em enorme responsabilidade e diz como foi a pesquisa para o papel: "Foi ver e ler tudo o que há para
ver e ler sobre o Amadeo mas também, e acima de tudo, as cartas incríveis que ele escreveu a Lucie e à
sua familia. Foi aí que onde consegui ter uma ideia mais clara e pessoal de quem realmente era este
homem para além do artista. As suas ambições, mas também os seus receios e a sua constante
ansiedade por ser um pioneiro num país que não estava de todo recetivo à sua genialidade. A Marta
Soares, investigadora, historiadora e curadora especializada na obra de Amadeo foi uma ajuda preciosa
no processo, assim como a Fundação Gulbenkian".

Entre Los Angeles e Portugal, tem também na carteira papéis secundários em Evadidos, de Bruno
Gascon, e no muito esperado Mal Viver, de João Canijo. E como não gosta de estar quieto, foi com o
irmão gémeo Edgar para a Albânia para protagonizarem A Cup of Coffee and New Shoes, de Gentian
Coçi, onde teve de aprender linguagem gestual.

Sobre essa verdade irrecusável de que os atores portugueses são uma "trend" do "acting" internacional,
não tem dúvidas e expressa o seu sentimento como vê tudo isso: "Com entusiasmo. Talento sempre
existiu em Portugal, mas infelizmente a pouca quantidade de filmes e séries produzidas em Portugal faz
com que a possibilidade de visibilidade para além de festivais de cinema seja muito reduzida. Acho que
uma das grandes vantagens dos serviços de streaming é precisamente essa, a visibilidade". A seguir ao
cinema, vem a ficção televisiva e em breve estará ao lado de Beatriz Batarda, Nuno Lopes ou Anabela
Moreira em Hotel do Rio...

dnot@dn.pt
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