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Restrições às viagens entre “Deus e o Diabo” | Ambitur
Este é o sentimento ambíguo que vários responsáveis turísticos nacionais transmitiram
em declarações a Ambitur.pt relativamente aos entraves da retoma de uma das principais
atividades económicas do país. Sempre que as restrições foram retiradas, desde a
pandemia de Covid-19, a procura dispara, demonstrando que o país continua com uma
notoriedade em alta. Mas, por outro lado, a disparidade de restrições nos países
europeus torna os circuitos nesta zona geográfica desaconselhada. Sendo assim, há um
ponto em comum nos intervenientes que ouvimos: a

Este é o sentimento ambíguo que vários responsáveis turísticos nacionais transmitiram em declarações
a Ambitur.pt relativamente aos entraves da retoma de uma das principais atividades económicas do
país. Sempre que as restrições foram retiradas, desde a pandemia de Covid-19, a procura dispara,
demonstrando que o país continua com uma notoriedade em alta. Mas, por outro lado, a disparidade de
restrições nos países europeus torna os circuitos nesta zona geográfica desaconselhada. Sendo assim,
há um ponto em comum nos intervenientes que ouvimos: a falta de uma estratégia da União Europeia é
o travão da retoma turística nacional.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, “todos temos este «Deus e Diabo» na
nossa cabeça a puxar pelo lado securitário ou pela economia. É muito importante lembrarmo-nos que
segurança é hoje sinónimo de atividade económica. Podemos baixar todas as guardas para que a
atividade económica se desenvolva, mas como dependemos de procura externa, se a perceção sobre a
nossa condição de segurança não for a mais adequada, podemos não ter a atividade que esperaríamos,
só por termos baixado a guarda”. No entanto, para o responsável, “concordo, há restrições que ainda
hoje temos que podíamos repensar, sobretudo considerando as caraterísticas desta última estirpe. Isso
tem sido feito, por exemplo, ao nível do período de confinamento para isolamento por contágio. Por
exemplo, ao nível do certificado por recuperação ainda não temos um match entre o período de 11 dias
para sete dias que podem vir a ser cinco”. O presidente do Turismo do Algarve destaca ainda que “tudo o
que fizermos em época baixa, para não termos um problema nas épocas intermédia e alta, é muito
relevante, já o vimos o ano passado. Olhando para o histórico, temos tido um desempenho acima da
média da Europa. Confio nas autoridades de saúde, embora ache que o equilíbrio da competitividade não
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pode ser alheio a estas decisões”.

Gonçalo Rebelo de Almeida

Para Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador da Vila Galé, “neste momento a única coisa que é
fundamental é a medida que está em vigor de exigência de teste à entrada do país, que desapareça em
fevereiro. Não há razão para que se mantenha mais tempo, deve ser terminada a 9 de fevereiro, período
até ao qual está em vigor. A maior parte dos destinos não estão a exigir teste à entrada. Nós temos que
retirar, é falso o tema da proteção sanitário. Quanto ao resto não tem grande impacto”.

Vítor Silva

Por seu turno, Vítor Silva, presidente do Turismo do Alentejo, refere que “dependemos (no Alentejo)
muito dos aeroportos (para o mercado internacional), em concreto do aeroporto de Lisboa. Aquilo que o
país exige hoje já não exige amanhã, em outros países acontece o mesmo. A União Europeia não teve
uma estratégia unificada relativamente à pandemia, mas não foi na linha do caos completo. Os governos
também têm de responder muito às suas opiniões públicas. O que espero é que quando chegarmos à
primavera o pior tenha passado”.

Bruno Matos

Bruno Matos, diretor comercial do PHC Hotels, foca que “as restrições são sempre um ponto que
nos preocupa, às viagens e nos hotéis. Acima de tudo o que nos preocupa é as medidas não serem
igualitárias em toda a Europa. Com as diferentes restrições que existem nos diferentes países da Europa
torna-se muito difícil os operadores trabalharem, porque muitos deles são multidestinos, têm
combinações entre Portugal/Espanha ou Portugal/França”.
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Miguel Cymbron

Por outro lado, Miguel Cymbron, diretor de vendas e marketing do Grupo Vip Hotels, indica que
“temos que estar sempre ao nível dos nossos mercados concorrentes, senão estaremos sempre em
desvantagem. Houve fases em que a comunicação portuguesa era muito má, no caso dos testes nos
restaurantes, e muito difícil de ser praticada pelos turistas. Não nos podemos esquecer que estes têm
que ir obrigatoriamente aos restaurantes, não são residentes. Obrigar os turistas a fazer testes de 48
em 48 horas e a pagar 25/30 euros, que é o que custa para um não residente, é uma violência. Estas
questões têm que ser mais simplificadas”.
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Passageiros multados em aeroportos portugueses
É obrigatório chegar a Portugal e apresentar teste negativo
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Entra hoje em vigor a nova norma europeia para viagens
Entra hoje em vigor a nova norma europeia para viagens

Entra hoje em vigor a nova norma europeia para viagens
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AHRESP pede que Estado reconheça rápido os comprovativos
vacinais extra-UE
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) é de opinião
que o Estado português deve acelerar o reconhecimento dos comprovativos vacinais fora
do espaço da UE, seguindo a recomendação do Conselho da Europa.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) é de opinião que o Estado
português deve acelerar o reconhecimento dos comprovativos vacinais fora do espaço da UE, seguindo
a recomendação do Conselho da Europa.

No seu boletim diário, a AHRESP não só enaltece a recomendação do Conselho da Europa como acredita
que chegou o momento de o Estado português acelerar o reconhecimento dos comprovativos vacinais
de fora do espaço da UE, tais como o Brasil, EUA desde que os cidadãos destes países façam prova que
foram imunizados com as vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

A AHRESP considera, no mesmo documento, que com a estabilização da situação pandémica e uma das
coberturas vacinais mais elevadas do globo, o nosso país poderá estar na dianteira da retoma da
actividade turística ao adpotar medidas de flexibilização das regras covid nas próximas semanas.

A associação chama ainda a atenção para o facto alguns dos Estados-membros da UE já estarem a
aplicar as medidas mas que em Portugal continua a ser exigido até dia 09 de Fevereiro,
independentemente do certificado digital, comprovativo de realização de teste laboratorial, medida que
deve ser levantada a partir de 01 de Fevereiro, quando entrará em vigor a recomendação.

A AHRESP recomenda ainda que o próximo Governo promova um alinhamento estratégico com vista à
recuperação e desenvolvimento do tecido empresarial.

Entre as propostas estão mecanismos ou plataformas de apoio à contratação de recursos humanos que
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apoiem e facilitem a contratação de recursos humanos, nomeadamente a contratação organizada de
imigrantes, o incentivo à procura activa de emprego”, um programa de formação de curta duração ou
campanhas de valorização e dignificação das profissões do turismo.
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Prioridade do novo Governo deve ser "salvar as empresas", diz
AHRESP - Expresso
A associação da hotelaria e restauração defende que o novo executivo deverá
implementar "medidas fundamentais para o reforço da tesouraria" após a crise
relacionada com a covid-19

A associação da hotelaria e restauração defende que a “prioridade do novo Governo deve ser salvar as
empresas”, apoiando o reforço da tesouraria, e reclama um “apoio imediato a fundo perdido” pelos
“encerramentos involuntários” devido à variante Ómicron.

“Qualquer que seja a solução a resultar deste processo [de eleições legislativas do passado domingo, em
que o PS obteve a maioria absoluta], a AHRESP [Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal] considera que a prioridade de um novo executivo deve ser salvar as empresas, implementando
medidas fundamentais para o reforço da tesouraria das empresas”, sustenta a associação no seu
boletim diário, divulgado esta segunda-feira.

A este propósito, a AHRESP lembra ter recentemente enviado ao Governo e a todos os partidos políticos
um conjunto de 20 propostas para ajudar a recuperar empresas e a relançar a economia, baseadas em
cinco eixos fundamentais: incentivo ao consumo, fiscalidade, capitalização das empresas, qualificação e
dignificação do emprego, legislação laboral e contratação coletiva.

“Entre as propostas que fizemos está a aplicação da taxa reduzida do IVA a todo o serviço de
alimentação e bebidas durante o ano de 2022, o prolongamento do IVAucher e várias medidas fiscais
como a descida do IRC, IRS e o fim do pagamento especial por conta”, recorda.

No boletim desta segunda-feira, a associação defende ainda que o “encerramento involuntário” de
muitos estabelecimentos do setor que se tem vindo a verificar devido a infeções com covid-19 “deve ser
acompanhado por medidas de compensação”.

“Face à elevada taxa de transmissibilidade da variante Ómicron, as empresas da restauração e similares
e do alojamento turístico estão a ser obrigadas a proceder a encerramentos involuntários, devido à
ausência de trabalhadores que se encontram infetados com a covid-19 ou em isolamento profilático”,
refere.

Segundo explica a associação, “durante este período a empresa mantém a obrigação de assegurar o
pagamento por inteiro de todos os custos fixos, nomeadamente os salários dos trabalhadores que não
foram infetados nem se encontram em isolamento”.

“Perante estes graves constrangimentos, a AHRESP defende que deve ser atribuído um apoio específico a
fundo perdido, de atribuição simples e imediata, de modo a compensar todos os custos que as empresas
continuam a ter de suportar em períodos de ausência total de faturação, como resultado do
encerramento forçado de estabelecimentos”, reclama.

O PS alcançou a maioria absoluta nas legislativas de domingo e uma vantagem superior a 13 pontos
percentuais sobre o PSD, numa eleição que consagrou o Chega como a terceira força política do
parlamento.
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Covid-19: Certificado de vacinação da UE com validade de nove
meses a partir de terça-feira
O Certificado Digital Covid-19 da União Europeia (UE) tem, a partir de terça-feira, uma
validade oficial de nove meses para a vacinação, no contexto de viagens dentro do
espaço comunitário

O Certificado Digital Covid-19 da União Europeia (UE) tem, a partir de terça-feira, uma validade oficial de
nove meses para a vacinação, no contexto de viagens dentro do espaço comunitário, devendo também
incluir informação sobre doses de reforço.

Conforme proposto pela Comissão Europeia e acordado pelos Estados-membros da UE no Conselho, “a
partir de amanhã [terça-feira] começam a aplicar-se as novas regras sobre um período padrão de
aceitação de 270 dias para os Certificados Digitais Covid-19 da UE, na vertente da vacinação, utilizados
para viagens dentro da UE”, relembra o executivo comunitário em comunicado.

Assim, “os Estados-membros devem aceitar certificados de vacinação por um período de 270 dias –
nove meses – desde a conclusão da série de vacinação primária”, ou seja, após a segunda vacina de
duas doses ou de uma no caso de dose única, explica a instituição, lembrando que os países não devem
adotar prazos diferentes para fins de viagem dentro da UE.

Estas regras não se aplicam aos certificados relativos à vacina de reforço.

Ainda assim, os Certificados Digitais Covid-19 da UE devem oficialmente incluir a partir de terça-feira a
informação sobre essas doses adicionais, que estão a ser administradas à população adulta da UE em
vários países europeus.

A vacina de reforço deve ficar registada como 3/3 no caso de uma série primária de duas doses ou 2/1
no caso de uma dose única, segundo as regras comunitárias em vigor desde dezembro.

“Os certificados que foram emitidos de forma diferente antes dessa clarificação precisam de ser
corrigidos e emitidos novamente para garantir que as doses de reforço possam ser distinguidas do
estatuto de vacinação completa”, adianta a Comissão Europeia.

Citado pela nota, o comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, vinca que a nova validade de nove
meses para a série primária de vacinação “reflete a diminuição da proteção da vacina e sublinha a
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importância de se obter uma vacina de reforço”.

“Com o apoio dos peritos do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças e da Agência
Europeia de Medicamentos, a Comissão irá acompanhar de perto se são necessárias futuras adaptações
a esta regra”, conclui Didier Reynders.

Em causa está o Certificado Digital da UE, comprovativo da testagem (negativa), vacinação ou
recuperação do vírus SARS-CoV-2, que entrou em vigor na União no início de julho de 2021.

Na passada terça-feira, os Estados-membros da UE acordaram que pessoas com o Certificado Covid-19
válido, como vacinados ou recuperados, não devem ser alvo de restrições adicionais à livre circulação,
como testes ou quarentenas, para facilitar viagens dentro do espaço comunitário.

Na prática, isto significa que passará a haver uma abordagem baseada na pessoa, em vez das regiões de
origem das viagens, assente no estado de cada viajante face à vacinação, teste ou estado de
recuperação.

Numa altura de elevado ressurgimento de casos de infeção devido à variante Ómicron, a previsão dos
especialistas é que a maioria dos europeus ganhe imunidade natural pelo contágio ou proteção devido às
vacinas, pelo que os países começam agora a levantar imposições adicionais para viajantes vacinados da
UE.

É aos Estados-membros que cabe a decisão final sobre viagens.

ANE // HB
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Governo deve dar prioridade às empresas e reforçar papel da
Concertação Social - CTP
A Confederação do T urismo de Portugal (CT P) disse hoje esperar que o novo Governo dê
prioridade à economia e às empresas, defendendo a necessidade do reforço da
importância e do papel da Concertação Social.

Num comentário escrito enviado à Lusa sobre o resultado das eleições legislativas de domingo, o
presidente da CTP, Francisco Calheiros, começa por sublinhar que a confederação tem "defendido a
necessidade de estabilidade governativa como essencial ao desenvolvimento económico e social de
Portugal", pelo que "regista que tal condição se encontra cumprida".

"A CTP deseja agora que o novo Governo dê prioridade à economia e às empresas, para nos focarmos
no crescimento económico e social do país, sendo necessário o reforço da importância e do papel da
Concertação Social no âmbito de várias medidas estruturantes que são necessárias implementar", afirma
Francisco Calheiros.

Ao nível do setor do turismo, para a CTP as prioridades do Governo devem passar por "implementar na
prática os apoios à capitalização das empresas para fazer face às consequências da pandemia" porque,
segundo a confederação, "as empresas necessitam urgentemente de se recapitalizar para voltarem a
investir e criar emprego".

Francisco Calheiros disse que a CTP deseja ainda que seja tomada "uma decisão final sobre a construção
do novo aeroporto na região de Lisboa", considerando que "esta é uma das infraestruturas mais
necessárias para o desenvolvimento do país".

"A expectativa é de que o turismo regresse a índices de crescimento pré-pandemia" mas "não haverá
crescimento, se um aumento da procura do destino Portugal não for acompanhado por infraestruturas
que respondam a essa maior procura", afirma o líder da confederação.

O PS alcançou a maioria absoluta nas legislativas de domingo e uma vantagem superior a 13 pontos
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percentuais sobre o PSD, numa eleição que consagrou o Chega como a terceira força política do
parlamento.

Com 41,7% dos votos e 117 deputados no parlamento, quando estão ainda por atribuir os quatro
mandatos dos círculos da emigração, António Costa alcança a segunda maioria absoluta da história do
Partido Socialista, depois da de José Sócrates em 2005.

O PSD conseguiu 27,8% dos votos e 71 deputados sozinho, subindo para 76 com os mandatos obtidos
nas coligações da Madeira e dos Açores (com o CDS-PP nos dois casos e com o PPM nos Açores),
enquanto o Chega alcançou o terceiro lugar, com 7,15% e 12 deputados, a Iniciativa Liberal (IL) ficou
em quarto, com 5% e oito deputados, e o Bloco de Esquerda em sexto, com 4,46% e cinco deputados.

A CDU com 4,39% elegeu seis deputados, o PAN com 1,53% terá um deputado, e o Livre, com 1,28%
também um deputado. O CDS-PP alcançou 1,61% dos votos, mas não elegeu qualquer parlamentar.

A abstenção em território nacional desceu para os 42,04% depois de ter alcançado os 45,5% em 2019.
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Turistas estrangeiros voltaram a ficar abaixo dos portugueses
durante o ano passado
O turismo recuperou em 2021, mas está longe dos níveis pré-pandemia: ao todo, houve
14,5 milhões de hóspedes nos alojamentos
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Turismo ainda não recuperou da pandemia
Reino Unido manteve-se o principal país de origem dos turistas
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Atividade turística melhora em 2021 mas continua pela metade
dos níveis pré-pandemia
O jornal da indústria do Turismo

No ano passado, os estabelecimentos de alojamento turístico contabilizaram 14,5 milhões de hóspedes
e 37,5 milhões de dormidas, números que representam aumentos de 39,4% e 45,2% face a igual
período do ano passado mas que, face a 2019, o último ano antes da pandemia, continuam a traduzir
uma quebra que chega quase a metade, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística
(INE), que foram divulgados esta segunda-feira, 31 de janeiro.

Os dados divulgados pelo INE indicam que, face ao acumulado de janeiro a dezembro de 2019, o total
de hóspedes e dormidas continuam a apresentar quebras expressivas, que chegaram aos 46,4% e
46,6%, respetivamente, com destaque para os não residentes, que apresentaram uma descida de
62,0%, enquanto nos residentes a quebra foi de 10,9%.

Os dados do INE mostram ainda que, no ano passado, registaram-se “decréscimos nas dormidas em
todas as regiões”, numa comparação com 2019, o que se ficou a dever essencialmente à descida das
dormidas dos não residentes, ainda que as dormidas dos residentes tenham apresentado um
crescimento de relevo na Madeira e Algarve, que apresentaram subidas de 19,2% e 5,1%,
respetivamente.

“Entre janeiro e dezembro de 2021, as dormidas de residentes representaram 50,2% do
total,significativamente acima da quota verificada em 2019 (30,1% do total)”, aponta o INE na
estimativa rápida divulgada esta segunda-feira.

Já no que diz respeito a mercados, o Reino Unido manteve-se, no ano passado, como o principal
mercado emissor para Portugal, representando 16,6% das dormidas denão residentes, num aumento de
54,6% face ao ano anterior, seguindo-se os mercados espanhol, alemão e francês, com quotas de
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mercado que chegaram aos 14,3%, 11,9% e 11,8%, respetivamente.

“A totalidade dos dezassete principais mercados emissores registou aumentos em dezembro, tendo
representado 85,7% das dormidas de não residentes nos estabelecimentos de alojamento turístico
neste mês”, lê-se na informação divulgada pelo INE.

Os dados do INE mostram que, em 2021, os principais crescimentos registaram-se nos mercados
irlandês (+202,1%), polaco (+169,5%), norte americano (+141,3%) e suíço (+102,8%), enquanto os
mercados chinês (-55,6%), canadiano (-42,6%), russo (-24,2%) e brasileiro (-8,7%) se pautaram por
descidas.

No mês de dezembro, foram registados 1,1 milhões de hóspedes e 2,6 milhões de dormidas, o que, em
comparação com igual período de 2020, traduz subidas de 150,0% e 170,4%, respetivamente, ainda
que, face a 2019, se continuem a registar descidas de 28,9% nos hóspedes e 26,7% nas dormidas.

O mercado interno contribuiu, em dezembro, com 1,1 milhões de dormidas (+92,6%), enquanto os
mercados externos totalizaram 1,5 milhões (+292,5%), valores que, no entanto, também não
traduzem uma recuperação face a igual mês de 2019, já que as dormidasde residentes desceram
12,2%, enquanto as dos não residentes caíram 34,9%.

Em dezembro, as dormidas na hotelaria, que representaram 80,2% do total, apresentaram um 
aumento de 177,6%, ainda que, face a 2019, se continue a verificar uma descida de 28,5%, enquanto
as dormidas no Alojamento Local, que representaram 15,8% do total, cresceram 151,6%, mantendo
igualmente uma descida de 24,7% face ao último mês de 2019.

Já a estada média aumentou 8,1% em dezembro, passando para 2,30 noites, muito por culpa dos
residentes, onde este indicador aumentou 1,1%, fixando-se nas 1,73 noites, enquanto nos não
residentes houve uma descida de 9,7%, para 3,06 noites.

O INE apurou ainda que, em dezembro, 36,0% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram
encerrados ou não registaram movimento de hóspedes, valor que supera os 34,8% que estavam
encerrados em novembro.
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As 7 tecnologias que facilitarão o turismo sustentável
O turismo do futuro será marcado pela reinvenção do modelo de negócio em busca de
uma indústria mais consciente do ambiente.Ler mais

Neste processo, existem tecnologias que facilitarão o turismo sustentável e devem ser os nossos
principais aliados. Compreender isto é o que fará a diferença.

Para cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela Agenda 2030, é importante que
o modelo de negócio evolua. Agora que a digitalização é a ordem do dia, é preciso acelerar os seus
processos para otimizar recursos e criar cadeias de abastecimento sustentáveis.

Não é, portanto, de estranhar que estes dois conceitos, os da digitalização e da sustentabilidade, tenham
sido os mais repetidos nos últimos meses. Na Fitur eram os dois dos eixos em que os painéis giravam e
não parece que a situação se altere em breve.

A razão é óbvia, uma vez que são dois aspetos fundamentais para assegurar a sobrevivência do sector.
Contribuem para o reforço da segurança das viagens, melhorando a experiência do utilizador e
promovendo a sustentabilidade e eficiência.

Por isso, cada vez mais os hotéis procuram um futuro respeitador do ambiente e do ambiente e
implementam estas ideias. Para abraçar plenamente estas novas tendências, que serão fundamentais em
2022, há alguns pontos que são especialmente importantes.

1. Inteligência turística

As novas ferramentas que surgiram e que estão disponíveis para hotéis permitem a recolha e análise de
dados globais, que ajudam na tomada de decisões.

Desta forma, poupam tempo para os estabelecimentos, compilando informações de uma multiplicidade
de fontes e oferecendo dados em tempo real. Além das suas muitas vantagens, permite reduzir
significativamente a despesa em papel.

2.Grande tecnologia de dados

Através da sua utilização, é possível tomar melhores decisões, mais focadas nas necessidades e
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preferências do cliente. Esta é a razão pela qual este é um dos aspetos que estão cada vez mais
presentes nos hotéis.

Também através da recolha de dados, é possível fazer comparações muito úteis, que ajudam na gestão
dos rendimentos, permitindo ao estabelecimento antecipar as exigências ou tendências futuras.

3. Soluções «Contacless»

Covid-19 demonstrou a importância de apostar na digitalização em algumas áreas específicas. Mais
ecológica, rápida e segura, esta tendência estratégica para a recuperação do sector está cada vez mais
presente nos alojamentos.

É interessante porque, ao evitar o contacto, facilita o controlo do hotel, eliminando os tempos de espera.
Assim, a Easygoband, que desenvolveu este guia, apostou na implementação da sua aplicação Goguest,
que permite pagamentos sem numerário ao utilizador, mas também reserva qualquer serviço, solicitar
serviço de quarto ou aceder ao seu quarto.

4. Inteligência empresarial

A digitalização do hotel facilita a obtenção de informações detalhadas sobre os seus hóspedes. De forma
a identificar outros concorrentes e criar diferenças com um elevado valor acrescentado, permitem o
registo das ações do cliente, que são registadas.

Mais uma vez, este facto permite ao hotel conhecer os movimentos do utilizador e analisar os seus
hábitos de consumo, com a ideia de personalizar o menu de serviços, para que estes estejam à sua
maneira, e melhorar a experiência como um todo.

5. Destinos Turísticos Inteligentes (DTI)

Num sector tão competitivo, é relevante oferecer aos turistas serviços diferenciais e altamente
competitivos. Através da inovação tecnológica, assente numa infraestrutura de ponta, uma excelente
experiência e desenvolvimento sustentável do território turístico estão garantidos.

Como consequência, é garantida uma melhoria na qualidade de vida do residente e a fruição do hóspede,
uma vez que a melhor acessibilidade, interação e integração do visitante no ambiente tornam possível.

6. Aplicações “Eco”

Não é só que evitam o papel, é que as aplicações que fornecem experiências baseadas na
sustentabilidade são muito úteis. Alguns hotéis usam-nas como ferramentas para oferecer passeios a pé
completos.

Assim, a partir do alojamento promovem um turismo mais amigável com o meio ambiente, que cuida do
meio ambiente e ajuda os clientes a desfrutar em sua escapadela ao máximo.

7. Tecnologia inteligente

Finalmente, os hotéis podem impulsionar o e-commerce através de ferramentas como o ‘live streaming
eCommerce’, transmissões em direto através das redes sociais que podem ser usadas para promover
os seus próprios serviços. Também conseguem gerar uma comunicação bidirecional e interativa com o
futuro hóspede, o que pode ser muito interessante e incentivar o tratamento direto e personalizado.

Como vimos, as 7 tecnologias que facilitarão o turismo sustentável são ferramentas úteis para enfrentar
os desafios e oportunidades do sector. É importante compreender o desafio colocado pela digitalização e
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adaptar o modelo de turismo ao mesmo, porque ajuda a melhorar os processos do setor hoteleiro, a
experiência do cliente e o cuidado com o meio ambiente.
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"As empresas portuguesas têm um nível de endividamento muito
alto face aos seus capitais próprios", diz CEO da Yunit
A consultora de gestão está a receber novas candidaturas de pequenas e médias
empresas que se tenham distinguido pelo seu exemplo de adversidade, sucesso,
digitalização, sustentabilidade ou geração de emprego e riqueza para o país. "Somos um
país pequeno, mas muito rico em histórias", garante Bernar

O diretor executivo da consultora de gestão Yunit considera que atualmente existe um conjunto de
instrumentos financeiros que as empresas devem aproveitar para se capitalizarem, no âmbito do Plano
de Recuperação e Resiliência (PRR) ou, numa lógica mais estrutural, dos fundos comunitários do Portugal
2030.

“É relevante para a solidez das empresas. O Banco de Fomento tem lançado algumas linhas para a
capitalização que podem ser uma oportunidade para as empresas tratarem aquilo que, historicamente, é
um problema: os seus capitais próprios. As empresas têm um nível de endividamento muito alto face
aquilo que é a estrutura de capitais próprios e estas ferramentas que estão agora a ser montadas, à
volta dos 3 milhões de euros, podem ser marcantes”, disse Bernardo Maciel ao Jornal Económico (JE).

O CEO da Yunit, que assessorou empresas com 700 milhões de investimentos do PT2020 nos últimos
sete ou oito anos, afiança que os aspetos burocráticos têm vindo a melhorar, nomeadamente em
termos das plataformas digitais que as entidades têm ao seu dispor e da capacidade de resposta às
empresas. É neste contexto que Bernardo Maciel acredita que 2022 é o ano para os gestores unirem-se
em clusters e voltarem a inspirar outros .
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Depois de um hiato de dois anos, a empresa relança mais uma edição – a quarta – dos seus galardões
“Heróis PME”, que pretendem dar visibilidade à história de empresas e empresários e aos seus
momentos de decisões importantes, dificuldades e sucessos. Este ano há até duas novas categorias:
prémio Factor S (sustentabilidade) e prémio transformação digital.

“Foram tempos complexos, com a primeira necessidade de responder ao problema da saúde pública em
relação aos colaboradores (foi perfeitamente ultrapassada), sectores muito fustigados (restauração,
hotelaria…) que tiveram de fazer um caminho de alguma transformação… Mas as empresas estão
oleadas pela crise do subprime e outras”, conta, remetendo para 2020 e 2021.  “Esta edição tem um
papel ainda mais preponderante porque acreditamos que teremos um conjunto de histórias mais ricas,
fruto do contexto da pandemia, que trará inspiração. As empresas portuguesas estão hoje com um
imperativo de investimento bastante relevante, seja pela pandemia seja pela necessidade de
capitalização e aumento de produtividade”, explica ao JE.

Numa primeira etapa é o público a votar nas PME heroínas e dessa votação sairão três finalistas
escolhidos pelos jurados, que serão representantes dos parceiros da Victoria Seguros, Softfinança, Sage,
Caixa Geral de Depósitos, Grosvenor, PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados, Oksofás e Câmara de
Comércio e Indústria Portuguesa.

“Somos um país pequeno, mas muito rico em histórias. Os empresários não têm é hábito de valorizar a
sua história. Mas vivem experiências muito diferentes das grandes empresas. Queremos também que
sirvam de inspiração a quem está a arrancar um negócio ou numa fase de mudança. Não estamos só
sucessos, mas também adversidades. É por isso que lhes damos esse estímulo de: afinal vale a pena dar
o salto”, garante Bernardo Maciel.

As candidaturas destinam-se a todas as PME, independentemente do seu sector de atividade ou da
região onde estão inseridas, e estão abertas até ao próximo dia 11 de fevereiro. O grande vencedor
desta iniciativa lançada em 2016 será conhecido numa gala que se realiza a 28 de abril. No ano passado
quem saiu vitorioso foi Rui Fonseca, CEO da Altronix, fabricante de rótulos e etiquetas.
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BTL: “Mais de 90% das inscrições transitaram da edição de 2020
para 2022” | Ambitur
A preparação da Bolsa de T urismo de Lisboa (BT L) está em marcha. Apesar do contexto
pandémico, tudo aponta para que, em meados de março, haja condições para a
realização “quase” em pleno da BT L. Recorde-se que, ainda há uma semana, a FIT UR
(Feira de T urismo de Madrid) realizou-se em Madrid. Em entrevista a Ambitur.pt, Dália
Palma, diretora gestora do certame, indica que “sentimos que existe uma grande
vontade, por parte das entidades públicas e privadas, que a BT L regresse àquilo que
sempre foi”, complementando que há um percentagem elevada de

A preparação da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) está em marcha. Apesar do contexto pandémico,
tudo aponta para que, em meados de março, haja condições para a realização “quase” em pleno da BTL.
Recorde-se que, ainda há uma semana, a FITUR (Feira de Turismo de Madrid) realizou-se em Madrid. Em
entrevista a Ambitur.pt, Dália Palma, diretora gestora do certame, indica que “sentimos que existe uma
grande vontade, por parte das entidades públicas e privadas, que a BTL regresse àquilo que sempre foi”,
complementando que há um percentagem elevada de inscrições que transitaram do certame de 2020,
cancelado devido à pandemia.

Durante a apresentação da BTL, o Comendador Rocha de Matos considerou que “a BTL vai ser uma feira
diferente, vamos tentar ajudar não só os empresários do sector, mas também a secretária de Estado do
Turismo, a voltar a colocar o turismo no sítio que merece e que tem direito”. Que BTL, ao dia de hoje, se
pode antever?

A BTL é a maior e mais importante feira do sector do turismo em Portugal, é o único evento que de
forma transversal promove o produto destino Portugal para o trade e consumidor final. É com este
enquadramento que pretendemos ajudar os empresários e a Secretaria de Estado do Turismo a colocar
o produto destino Portugal nos quatro cantos do mundo, através do programa de buyers para o
incoming e potenciar, igualmente, o consumo interno.
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Entre os vetores estratégicos da BTL 2022 fazia parte a internacionalização, com um objetivo de
“reforçar a qualidade e representatividade dos diferentes segmentos do programa de buyers da BTL”,
sendo que na apresentação da feira foi afirmado que “para isso precisamos de trabalhar em rede com
parceiros nacionais e internacionais, que nos ajudem a materializar este objetivo”. Qual o trabalho que
tem sido desenvolvido a este nível?

A BTL em geral e o programa de buyers em especial têm sido trabalhados em rede, com parceiros onde
destacamos o Turismo de Portugal e a TAP, grupos hoteleiros, associações do setor e outros players do
setor do turismo. É importante este trabalho em rede e alargar a dimensão das parcerias para outros
mercados para que possamos reforçar a qualidade e a representatividade. Sempre com um objetivo
comum: criar networking e potenciar o negócio entre a oferta e os visitantes profissionais e público.
Estamos a trabalhar em colaboração com consultores internacionais especializados na área do turismo
que nos estão a ajudar a identificar buyers que possam trazer valor acrescentado ao mercado português
e que possam reforçar a abrangência geográfica (caso da América Latina) em sectores com potencial de
crescimento, como o enoturismo, turismo de natureza, etc.

Outro dos vetores estratégicos apontados para a BTL 2022 é o reforço da representação dos diversos
sectores da oferta nacional – enoturismo, turismo da natureza, saúde e bem-estar, meeting industry.
Este é um desígnio que poderá ser alcançado? De que forma estão a tentar cativar a presença de mais
agentes destes setores?

Este foi um desígnio que começamos a construir na BTL 2020, mas que pelas circunstâncias conhecidas
foi adiado. A reconfirmarem-se todas as inscrições de 2020, podemos considerar que essas serão as
áreas em destaque, não só pelo trajeto natural de crescimento antes da pandemia, mas também pelo
aumento exponencial da oferta e da procura deste segmento.

Relativamente ao Meeting Industry e ao Enoturismo, estamos a promover contactos por forma a
conseguirmos alguns dos buyers de referência destes sectores do mercado internacional a Portugal e
brevemente daremos mais informação.

A BTL, à semelhança de outras feiras internacionais, é a montra da oferta e das tendências do consumo
dos vários segmentos turísticos.

Ao nível da formação, que se pretende que continue a ser um dos pilares da BTL, Têm como ambição
estruturar de forma integrada com os parceiros uma amostra das ofertas de formação no turismo que
permita reforçar as qualificações dos trabalhadores do setor conjugando com a dinamização de uma
bolsa de empregabilidade e com participação de entidades de recursos humanos que possam, junto aos
trabalhadores e entidades patronais, evidenciar e mensurar o real impacto para a cadeia de valor da
aposta na formação profissional do setor do turismo. Já há uma ideia mais clara do que o certame
poderá apresentar este ano, ao nível desta temática?

Temos assistido a um crescimento da representatividade da Bolsa da empregabilidade nas últimas
edições da BTL. Nesta edição, o nosso principal objetivo é, juntamente com os nossos parceiros, ter um
programa um programa/mostra das ofertas de formação no setor do turismo que permita reforçar as
qualificações dos trabalhadores do setor, conjugado com a dinamização de uma bolsa de
empregabilidade e com a participação de consultoras de RH que possam, junto de trabalhadores e
entidades patronais, evidenciar e mensurar o impacto para a cadeia de valor da aposta na formação
profissional no sector do turismo

O que poderá ser a BTL Lab do certame deste ano?

A BTL LAB é a área onde se discute o presente e se projeta o futuro no que à inovação no setor do
turismo diz respeito. Representado por startups que trabalham com a ambição de virem a ser um dos
unicórnios até às empresas consolidadas no mercado, que prestam serviços ao setor do turismo, a BTL
LAB é o palco da inovação com um programa de pitchs, conferências e encontros de negócios.

De que forma pretendem reforçar a componente da oferta de venda direta ao cliente final dos dias de
público na BTL?

A BTL sempre teve uma forte componente de venda direta, nomeadamente no pavilhão internacional,
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onde apresentamos a oferta do outgoing através dos destinos internacionais e das agências de viagens.
A BTL é a plataforma que assume o mais importante peso, na venda de férias aos portugueses,
nomeadamente pacotes de viagens ao estrangeiro. Agora e com o objetivo de apoiar a estratégia do
Turismo de Portugal, pretendemos que a BTL seja também a plataforma de venda direta, aos
portugueses e estrangeiros, do produto destino Portugal oferta disponível nos restantes três pavilhões da
FIL, representados pelos vários players nos espaços das Entidades Regionais, CIM´s, grupos hoteleiros,
entre outras.

Como está a correr a adesão de entidades e empresas ao certame? De que forma têm dinamizado esta
dinâmica?

Sentimos que existe uma grande vontade, por parte das entidades públicas e privadas, que a BTL
regresse àquilo que sempre foi, o maior e mais importante evento do setor do turismo, realizado em
Portugal e isso tem sido expresso através da adesão destas mesmas entidades.

Estamos muito expectantes relativamente a esta edição, trabalhando com o objetivo que gerar valor e
criar as condições para potenciar negócio e promover o networking aos nossos clientes.

Qual o prazo para as inscrições do certame?

O prazo “oficial” de inscrição terminou em Outubro, um mês antes das adjudicações de espaço e mais de
90% das inscrições transitaram da edição de 2020 para 2022. Este é um resultado demonstrativo, quer
da resiliência do sector, quer do reconhecimento da BTL como a maior montra de oferta turística que se
realiza em Portugal, em particular o trade e para os agentes focados no público, nomeadamente a venda
direta. Estamos ainda a dinamizar novas áreas cuja comercialização ainda está a decorre, mas a um
bom ritmo.

Existem parcerias concretas que já possam divulgar e quais os seus objetivos, nos mais variados
âmbitos do certame?

Temos várias parcerias, nas mais diversas áreas, desde o Turismo de Portugal, a TAP, grupo Barraqueiro,
os Grupos hoteleiros, Fundação Calouste Gulbenkian, NEST, entre muitas outras entidades que apoiam
de forma transversal a programação e as iniciativas da BTL. Estão em fase de negociação outras
parcerias que serão anunciadas oportunamente.
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Preço das casas para arrendar volta a subir em janeiro. Açores,
Madeira e Alentejo lideram subida
O preço das casas para arrendar em Portugal registou uma subida de 0,9% em janeiro,
em comparação com o mês de dezembro de 2021. A Região Autónoma dos Açores, a
Região Autónoma da Madeira e o Alentejo

O preço das casas para arrendar em Portugal registou uma subida de 0,9% em janeiro, em comparação
com o mês de dezembro de 2021. A Região Autónoma dos Açores, a Região Autónoma da Madeira e o
Alentejo registam as maiores subidas.

De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Idealista, o índice de preços do portal
imobiliário revela que arrendar casa tinha um custo de 10,8 euros por metro quadrado (euros/m2) no
final do mês de janeiro deste ano, tendo em conta o valor mediano.

As regiões que registaram maiores subidas foram a Região Autónoma dos Açores (8,4%), a Região
Autónoma da Madeira (7,4%) e o Alentejo (3%). Seguem-se o Norte (2,1%), o Algarve (1%), a Área
Metropolitana de Lisboa (0,7%) e Centro (0,6%).

Na área metropolitana de Lisboa o metro quadrado está avaliado em 12,5 euros, mantendo-se como a
região mais cara. À zona da capital seguem-se o Algarve (9,9 euros/m2), Norte (9,3 euros/m2) e
Região Autónoma da Madeira (9,2 euros/m2). Do lado oposto da tabela encontram-se o Centro (6,5
euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (7,1 euros/m2) e o Alentejo (7,2 euros/m2) que são as
regiões mais baratas.

Os dados do Idealista revelam ainda que Lisboa e Porto lideram como distritos onde é mais caro arrendar
casa, com valores por metro quadrado de 12,8 e 10,1 euros, respetivamente.
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TAP vai operar uma Ponte Aérea entre Lisboa e Barcelona -
Kiosque da Aviação
A Aena, empresa responsável pela administração do Aeroporto de Barcelona, informou a
T AP Air Portugal pretende operar uma Ponte Aérea entre Lisboa e Barcelona, durante o
próximo verão. Além de Barcelona a companhia também deverá reforçar a sua operação
para Madrid. A Ponte Aérea entre Lisboa e Barcelona deverá contar inicialmente com seis
voos diários, operados com equipamento da família A320neo. Os voos à partida do
Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto também deverão ser reforçado através da
operação da TAP Express. Kiosque da Aviação

A Aena, empresa responsável pela administração do Aeroporto de Barcelona, informou a TAP Air Portugal
pretende operar uma Ponte Aérea entre Lisboa e Barcelona, durante o próximo verão.

Além de Barcelona a companhia também deverá reforçar a sua operação para Madrid.

A Ponte Aérea entre Lisboa e Barcelona deverá contar inicialmente com seis voos diários, operados com
equipamento da família A320neo.

Os voos à partida do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto também deverão ser reforçado através
da operação da TAP Express.
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Madeira termina com testagem massiva e desativa centros nos
aeroportos
A testagem massiva semanal gratuita para a covid-19 deixa de ser obrigatória na
Madeira a partir de terça-feira, 1 de fevereiro.

A testagem massiva semanal gratuita para a covid-19 deixa de ser obrigatória na Madeira a partir de
terça-feira, 1 de fevereiro, anunciou esta segunda-feira o Governo Regional, indicando também que
serão desativados os centros de teste nos portos e aeroportos do arquipélago.

"O Governo Regional, conjuntamente com as autoridades regionais de saúde, entende que estão
reunidas as condições para haja uma nova alteração das medidas em vigor e que terminam em 31 de
janeiro de 2022", afirmou o secretário da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, em conferência de
imprensa, no Funchal.

A partir de terça-feira, passa a ser exigido apenas certificado de vacinação completa ou de recuperação
da doença para aceder à maioria dos recintos públicos e privados e também para entrar no território da
região autónoma.

Os testes rápidos antigénio continuam a ser gratuitos somente para quem apresentar sintomas de covid-
19, nomeadamente febre superior a 38º.

Pedro Ramos disse que se mantém obrigatório o uso de máscara em todos os espaços e explicou que
para frequentar restaurantes, bares e discotecas, ginásios, atividades desportivas, culturais, sociais e
similares é necessário ter esquema de vacinação completo e dose de reforço com 14 dias de evolução
ou apresentar certificado de recuperação.

"Em caso de vacinação incompleta, [o cidadão] terá de apresentar teste rápido de antigénio semanal
pago pelo próprio", disse.

A medida aplica-se também aos viajantes nos aeroportos, portos e marinas, a quem será exigido
certificado de vacinação completa com três doses, ou certificado de vacinação incompleta e de
recuperado até 180 dias, ou certificado de recuperado até 180 dias.
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O governante explicou que nenhum cidadão será impedido de entrar na região no caso de não
apresentar nenhum destes documentos, mas ficará obrigado a realizar teste antigénio semanal, pago
pelo próprio, para ter acesso aos recintos durante a sua permanência.

O isolamento de positivos é de cinco dias, com alta sem realização de teste, para crianças e adultos.

Já para os contactos, as crianças não estão sujeitas a isolamento, o mesmo acontecendo com os
adultos com esquema de vacinal completo, ao passo que os adultos com vacinação incompleta não
fazem isolamento, mas são obrigados a realizar teste ao quinto dia.

"Nas áreas da Educação, do Social, dos Lares e da Saúde, em casos de vacinação completa com
reforço, profissionais ou visitas, não necessitam de fazer isolamento se forem contactos, e, se forem
positivos, fazem isolamento de cinco dias e tem alta sem teste", explicou Pedro Ramos.

O governante insular apelou à continuação da vacinação a partir dos 5 anos, num momento em que a
taxa total na região é já de 89%, e indicou que a quarta dose será administrada a todos os maiores de
16 anos imunodeprimidos, com doenças oncológicas, doentes de diálise e transplantados.

Pedro Ramos disse também que será implementada a testagem sentinela de sintomáticos nas áreas
sensíveis e de assintomáticos na comunidade em geral, de forma a monitorizar a evolução da pandemia
por amostragem.

Governo Regional vai passar a divulgar o boletim epidemiológico de vigilância uma vez por mês e vai
limitar o boletim diário ao número de internamentos hospitalares, internamentos em unidades covid-19 e
em unidades de cuidados intensivos.

"Estão reunidas as condições para que se possam tomar estas medidas no contexto atual da pandemia
na Região Autónoma da Madeira", disse Pedro Ramos, sublinhando que o índice de transmissibilidade é
agora o mais baixo do país (0.96).

De acordo com os dados mais recentes da Direção Regional de Saúde, o arquipélago da Madeira, com
cerca de 250.000 habitantes, regista 7.485 casos ativos de covid-19, num total de 63.952 confirmados
desde o início da pandemia, sinalizando também 162 óbitos associados à doença. 
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A VOZ DO @LGARVE
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FAV: 4
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Lagoa: Concerto da Orquestra de Jazz do Algarve no Auditório
Carlos do Carmo
Em fevereiro, a Orquestra de Jazz do Algarve traz o espetáculo «100s T oots & Ellis» até
ao palco do Auditório Carlos do Carmo. O  concerto será no dia 19 de fevereiro, pelas
19h00 e, conta ainda com a participação dos convidados Gonçalo Sousa e Luanda Cozetti.

Sinopse: Toots Thielemans, o belga mago da harmónica no Jazz, completaria este ano o centenário do
seu nascimento, data que queremos assim assinalar, e que Gonçalo Sousa (harmónica) não deixará por
mãos alheias. Toots teve uma longa carreira, com muitas oportunidades e colaborações.

Decorriam os áureos anos 60's da Bossa Nova, e Toots como muitos músicos da área do Jazz, fizeram
questão de também passar por ela. Stan Getz será talvez o maior exemplo, mas houve muitos outros.

Das maiores colaborações que Toots teve, foi com essa grande voz da Bossa, Ellis Regina. Neste
concerto o nosso segundo convidado é Luanda Cozetti, que assim dará a voz do Brasil a este programa
que pretende celebrar todas estas linguagens e fusões por que Toots Thielemans passou e viveu.
Desafinado, Corcovado, Bluesette, Stardust ou Chega de Saudade, serão alguns dos temas assim
revisitados, em arranjos da Época.

Os bilhetes custam €8 (20% desconto c/ passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do
Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do Município de Lagoa) e já se encontram à venda em:
https://ticketline.sapo.pt/evento/100-s-toots-ellis-goncalosousa-luanda-cozet-61358 e ainda na Fnac,
Worten e nas bilheteiras do Auditório Carlos do Carmo e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Um espetáculo com a chancela da Orquestra de Jazz do Algarve com os convidados Gonçalo Sousa e
Luanda Cozetti, no Auditório Carlos do Carmo, são motivos que fazem deste, um concerto ao qual não
vai querer faltar.
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Desporto, música e os sabores típicos da região convidam a
visitar o Algarve em fevereiro | Ambitur
A edição de fevereiro do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões e
atividades que prometem energia positiva para ajudar a aquecer os dias mais frios deste
mês.

A edição de fevereiro do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões e atividades que
prometem energia positiva para ajudar a aquecer os dias mais frios deste mês.

O desporto é o maior destaque do mês. De 16 a 20 de fevereiro, realiza-se a 48.ª edição da Volta ao
Algarve em bicicleta, dividida por cinco etapas espalhadas por diferentes localidades algarvias e
alentejanas. A prova começará dia 16, em Portimão, seguindo para Albufeira, Almodôvar, Vila Real de
Santo António e Lagoa. Esta edição contará com um percurso renovado, mas partilha o mesmo conceito
das restantes edições e promete «etapas para todos os perfis de corredores», estando já anunciadas
uma dezena de equipas da primeira divisão do ciclismo mundial.

De 18 a 20 de fevereiro tem lugar a 6.ª edição da Mostra Silves – Capital da Laranja, em Silves. Durante
três dias, a Câmara Municipal organiza um evento que tem como objetivo a promoção da laranja e de
outros produtos cítricos e respetivos produtores, promovendo, igualmente, o território do concelho. O
evento será pautado pela presença de diferentes atristas musicais, entre os quais Jorge Palma, no dia
19.

Em destaque está ainda a 22.ª edição do Festival de Música Al-Mutamid, que decorre nos fins de
semana, entre os dias 19 de fevereiro e 5 de março, em diversas localidades. Este festival evoca a
música que, durante séculos, se ouviu pelo Gharb Al-Andalus, oferecendo assim uma viagem musical que
começa nas músicas afro-arábicas (dia 19 em Albufeira), passa pelas árabe-andalusí (dia 26, em Lagoa),
continua pelas melodias do Al-Andalus (dias 04 e 05, em Silves e Lagos, respetivamente) e termina com
músicas e danças do Médio Oriente e Magrebe (dia 05, em Loulé).
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Ainda no panorama musical, Pedro Abrunhosa apresenta-se no dia 12 no Teatro das Figuras, em Faro.
Assinalando o lançamento do seu 9.º álbum de originais, Pedro Abrunhosa sobe ao palco acompanhado
pelos Comité Caviar e pela Orquestra Clássica do Sul, convidando a audiência a envolver-se por um
realismo-mágico. Rodrigo Leão e o Coro Juvenil de Loulé apresentam-se no primeiro dia do mês no
Cineteatro Louletano, em Loulé. O concerto contará com vários dos temas clássicos do artista,
presentes nos três discos editados em 2020 e 2021.

Entre os dias 24 e 26 de fevereiro, poderá assistir no Teatro das Figuras, em Faro, a uma comédia
romântica intitulada Intimidade Indecente, uma história de amor com Eliane Giardini e Marcos Caruso. Dia
12, no Centro Cultural – Auditório Duval Pestana, em Lagos, poderá assistir à peça Perfeitos
Desconhecidos, com Ana Guiomar, Cláudia Semedo, Filipe Vargas, Jorge Mourato, Martinho Silva, Rita
Brutt e Samuel Alves.

20 anos depois da estreia do espetáculo O corpo, hoje, o farense Teatro das Figuras é o palco para a
sequela de ananeto, integrada num Ciclo Emergente, no dia 03 de fevereiro.

E é em Albufeira que se funde o gosto pela história com o da pintura através da Exposição de Pintura
Mundos Antigos, de Bem Helmink, entre os dias 04 e 26 de fevereiro. A exposição conta com um
conjunto de pinturas a óleo e acrílico, inspiradas na influência da arquitetura antiga da Grécia e da
arquitetura da Itália romana.

No mês de fevereiro há muitas outras opções para quem quer ocupar os tempos livres. Basta consultar
toda a programação no «Guia Algarve», uma publicação bilingue (português e inglês) dirigida a residentes
e turistas. Tem uma tiragem de 30 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens,
postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.
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