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Restauração. Quase metade com quebras acima de 40% em
janeiro
Setor pede três medidas prioritárias ao Governo: redução do IRC, apoios a fundo perdido
e mecanismos financeiros para novos investimentos.
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Situação económica na restauração e alojamento agrava-se, diz
a AHRESP
O jornal da indústria do Turismo

O ano 2022 “começou pior que 2021 para as empresas da restauração, similares e do alojamento
turístico”, alerta a AHRESP, que refere que, em janeiro, metade das empresas da restauração registaram
quebras acima dos 40% e um terço das de alojamento tiveram quebras acima dos 60%, ainda por
razões associadas ao fenómeno pandémico.

Esta é uma das conclusões do mais recente Inquérito AHRESP realizado no decorrer do mês de fevereiro,
e representativo dos setores da restauração, similares e do alojamento turístico, em todo o território
nacional. Segundo a Associação, as quebras na faturação resultam em muito dos efeitos diretos do pico
da quinta vaga da pandemia.

De acordo com o inquérito, 78% das empresas de restauração e similares e 37% das empresas de
alojamento já tinham tido trabalhadores infetados. 51% e 19%, respetivamente, tiveram mesmo de
encerrar por um período nunca inferior a sete dias por esse motivo.

Em consequência deste ambiente, o inquérito revelou, de novo, um aumento das intenções de
insolvência, chegando mesmo a duplicar nas empresas de restauração. Hoje, 31% das empresas de
restauração e similares ponderam mesmo encerrar definitivamente. A situação é menos gravosa no
alojamento, com 8% das empresas a referirem esta intenção.

Uma das preocupações sentidas nos últimos tempos tem sido a notória dificuldade de contratação de
profissionais para estes setores. Das empresas de restauração que tiveram necessidade em contratar
novos colaboradores, 90% tiveram fortes dificuldades em consegui-lo. As funções com maior dificuldade
de contratação foram 75% para profissionais de cozinha e 72% para profissionais de mesa/balcão.

Tais dificuldades também se fizeram sentir no alojamento, apresentando o inquérito que 78% das
empresas sentiram dificuldades na contratação, especialmente para as funções de limpeza, cozinha e
receção.

Muito relevante ainda é o facto de 52% das empresas da restauração e 28% do alojamento referirem
que tiveram de adiar investimentos por terem dificuldades em contratar recursos humanos.

A Associação espera que estes dados, registados neste último inquérito, “consigam chamar a atenção e
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sensibilizar o Governo para as medidas que apresentou recentemente” e que “são inevitáveis para
permitir às empresas acompanhar a esperada e desejada retoma da atividade económica”.

4/41



ECONOMIA ONLINE

08/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Mulheres representam menos de um terço dos cargos mais altos
das empresas
As disparidades entre os géneros agravam-se em empresas de grande dimensão, bem
como em setores como o tecnológico, da construção e da energia.

São 41,5% de um total de cerca de 2,8 milhões de empregos no universo das empresas comerciais em
Portugal, mas no que toca à liderança apenas 27% das mulheres ocupam esses cargos nas empresas
nacionais. As disparidades de género agravam-se em empresas de grande dimensão, bem como em
setores como o tecnológico, da construção e da energia.

“Nos cargos de direção [cargos de direção executiva: diretores de primeira linha], cargos de gestão
[órgãos sociais: órgãos de gestão, administração e gerência] e cargos de liderança [funções do primeiro
gestor: presidente do conselho de administração e gerente], a situação da participação feminina
praticamente não mostra evolução face a 2019, com a representação de mulheres nestes cargos a
registar, respetivamente, 28,3% (+0,1 p.p.), 29,7% (-0,2 p.p.) e 26,8% (+0,2 p.p.)”, avança a Informa
D&B no estudo “A Diversidade de Género nas Empresas em Portugal”.

Em 2021, nas quase 40 mil empresas criadas em Portugal, 27% têm liderança feminina, valor apenas
um ponto percentual superior ao de 2019. A presidência do conselho de administração das sociedades
anónimas são ocupadas por mulheres em apenas 16,4% dos casos, que corresponde aos mesmos
valores registados em 2019. E os cargos de direção-geral são ocupados por mulheres em apenas
13,1% dos casos, mais 1,7 p.p. do que em 2019.

Portanto, as mulheres — embora possuam os níveis mais elevados de escolaridade — representam
menos de um terço dos cargos mais altos das empresas. E a evolução registada parece não seguir um
trajetória rumo à paridade. Além disso, quanto maior é a dimensão da empresa em análise, menor a
paridade em cargos de alta responsabilidade.
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“A representatividade de mulheres em cargos de gestão é menor nas empresas de maior dimensão e
cresce à medida que as empresas diminuem de dimensão. Nas grandes empresas, apenas 19% dos
cargos de gestão são ocupados por mulheres, enquanto nas microempresas esse valor é de 31%”,
concluiu a Informa D&B.

Construção, energia e TIC são os setores mais desiguais

No que toca aos diferentes setores de atividade, é possível concluir que os serviços gerais; alojamento e
restauração; e retalho são os setores com maior percentagem de emprego feminino (os três com mais
de 50%) e são também aqueles onde há mais mulheres a ocupar cargos de gestão.

Ainda assim, nos serviços gerais, os cargos de gestão feminina não chegam sequer aos 50% e nos
restantes dois setores as mulheres representam apenas um terço dos cargos de alta responsabilidade e
visibilidade.

No extremo oposto está a construção, tecnologias de informação e comunicação, energia e ambiente.
Estes são os setores onde a presença de homens em cargos de gestão é maior, com, pelo menos, 82%
de representatividade, deixando uma pequena margem para mulheres desempenharem funções de
liderança.

Mas há empresas no setor tech onde essa não é a regra. A PeekMed é uma delas. A empresa conta com
uma equipa equilibrada (53% são homens, 47% mulheres), e as lideranças intermédias estão igualmente
repartidas pelo género feminino e masculino. Mas por trás da paridade alcançada está um trabalho
contínuo na criação de uma cultura de igualdade de oportunidades, de inclusão e de diversidade.

Sara Silva co-founder e chief quality and operations da PeekMed

“Temos de criar uma cultura de que a engenharia, a tecnologia e áreas semelhantes não são ‘coisas de
homem’. Muitas vezes estas distinções começam enquanto crianças: bonecas são para meninas e
carrinhos para os meninos. Devemos começar por aqui. Todas as crianças, independentemente do seu
género, devem ter a oportunidade de experienciar os mesmos estímulos. Isto irá contribuir para que
ambos os géneros partilhem áreas do mercado de trabalho que antes seriam ‘só de homens’ ou ‘só de
mulheres'”, acredita Sara Silva co-founder e chief quality and operations da PeekMed.

“Essa premissa já está diferente no ensino superior. Por exemplo, no meu curso de Engenharia
Biomédica na Universidade do Minho, em 2020, 72% dos candidatos foram mulheres (Dados DGES).
Brevemente essas estudantes vão chegar ao mercado o que também tornará mais fácil equilibrar ‘as
contas'”, continua.

Até lá, “temos de continuar a apostar nesse talento e a partilhar histórias de sucesso”.

Verónica Orvalho, fundadora e CEO da Didimo, defende que o ensino assume um papel “essencial” na
mudança de mentalidades. “O ensino, em todas as suas fases, deve ser prioritário e deve ser feito um
esforço para se conseguir aumentar a quantidade de raparigas jovens que escolhem seguir a área de
ciências e tecnologias, no secundário, e, posteriormente, os cursos de tecnologias de informação,
engenharias, ou tantos outros, na universidade”, considera.

E deixa algumas sugestões: “Há medidas que podem ser criadas, como por exemplo descontos só para
mulheres em cursos tecnológicos, ou promover momentos de debate e workshops com ‘women in
tech’. Acredito que pode ser feito um esforço para mostrar, realmente, exemplos de mulheres com
carreiras bem-sucedidas, na liderança de empresas e no setor tecnológico, e que consigam inspirar
outras jovens a seguir o mesmo caminho, a não ter medo de arriscar e a perceber que estar em tech
não deverá ser um ‘bicho de sete cabeças’.”

Empresas que contrariam a regra

Num setor distinto, a Panidor é também uma das companhias que contrariam estes dados. Na empresa
de produção de pão e pastelaria ultracongelada, com sede em Monte Redondo, Leiria, 64% das
colaboradores são mulheres, e 65% ocupam cargos de liderança.
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Para atingir uma clara representação feminina na liderança da empresa, Marta Casimiro, administradora e
diretora de I&D da Panidor, diz que é preciso começar por “quebrar o preconceito”.

Um homem não faz um trabalho melhor que uma mulher, nem vice-versa, só pelo género. Marta
Casimiro Administradora e diretora de I&amp;D da Panidor

“Creio que nos últimos tempos se tem visto uma alteração de mentalidades. Tem havido várias
campanhas que promovem a paridade dentro e fora das empresas, mas, mais importante do que isso, é
a alteração de mentalidades. Um homem não faz um trabalho melhor que uma mulher, nem vice-versa,
só pelo género”, afirma a gestora à Pessoas.

Dentro da organização há várias formas de promover essa alteração de mindset. “Podemos fazê-lo a
jusante, defendendo melhores políticas em torno de partilha de licença de maternidade, apoios efetivos
para a conjugação das vidas pessoal e profissional, mas também a montante, com exemplos concretos,
como o nosso, onde 65% de cargos de liderança ocupados por mulheres.”

Independentemente do género, Marta Casimiro diz que a empresa procura “pessoas competentes e
dedicadas”. “Procuramos pessoas que vistam a camisola Panidor e que dêem o melhor de si, dando nós
também tudo para que se sintam bem e felizes a desempenharem as suas funções. Este é o ponto
fundamental, a par da quebra de preconceito”, defende.

Marta Casimiro, administradora e diretora de I&D da Panidor

Também a Sitel tem apostado cada vez mais em ter um maior número de mulheres em cargos de
liderança. Uma medida que, a par da promoção do desenvolvimento profissional e do bem-estar das
pessoas, faz parte da estratégia de crescimento da empresa que atua na área dos serviços de contact
center.

“A liderança no feminino é um tema sensível para um mundo empresarial que ainda é dominado pelo
sexo masculino, mas acredito que, estamos a conseguir mudar mentalidades e criar oportunidades para
mostrar a nossa capacidade de liderança. O Sitel Group já é uma exceção, pois é uma empresa que
oferece igualdade de oportunidades aos seus colaboradores, sejam eles do sexo masculino ou do sexo
feminino, em termos de progressão de carreira”, afirma Benedita Miranda, general manager da Sitel
Portugal, Espanha, Itália e Grécia.

Atualmente, 52% da população da região que Benedita Miranda lidera é do sexo feminino, e 50% dos
cargos diretivos da empresa são ocupados por mulheres.

“Somos claramente uma empresa que aposta na liderança no feminino e na igualdade de oportunidades,
tanto a nível local como mundial. Prova disso foi a distinção que o Sitel Group recebeu no final do ano
passado, onde de um total de 70.000 empresas dos Estados Unidos, foi distinguida com quatro prémios
atribuídos pelo ‘Comparably Awards’: Melhor Cultura de Empresa; Melhores Empresas para Mulheres;
Melhores Empresas para a Diversidade e Melhor CEO”, recorda.

Para que haja esta mudança de paradigma é importante que os processos e planos de carreira sejam
desenhados tendo em conta essas diferenças, o que implica que se abandonem planos de progressão de
carreira que estavam desenhados apenas para homens. Benedita Miranda General manager da Sitel
Portugal, Espanha, Itália e Grécia

Como mulher e, acima de tudo, como líder, Benedita Miranda considera que “as diferenças entre o sexo
feminino e masculino na liderança são reais” e que “têm de ser entendidas, aceites, valorizadas e
celebradas”.

“Para que haja esta mudança de paradigma é importante que os processos e planos de carreira sejam
desenhados tendo em conta essas diferenças, o que implica que se abandonem planos de progressão de
carreira que estavam desenhados apenas para homens. É importante oferecer condições, criar
oportunidades e customizar a função de liderança de forma adaptada (também) ao sexo feminino”,
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considera a gestora.

Para que as mulheres possam progredir nas suas carreiras e assumir funções de liderança, é necessário
ter em conta todas as outras frentes em que uma mulher está habitualmente envolvida no seu dia a dia.
“É fundamental que, ao nível da empresa, se conte com uma equipa que apoie e que confie nas nossas
competências e qualidades de liderança e que na vida familiar se tenha uma estrutura de apoio que
permita partilhar responsabilidades e tarefas.”

Benedita Miranda, general manager da Sitel Portugal, Espanha, Itália e Grécia.

No Sitel Group, o programa “WeLead – Women’s Empowerment Program” tem como objetivo promover
a liderança no feminino junto de mulheres que já têm um cargo de chefia intermédio. Através desta
iniciativa, a empresa disponibiliza ferramentas, workshops e sugestões para melhorar as capacidades de
liderança das chefias do sexo feminino, dando-lhes oportunidades de progressão de carreira e de
empowerment dentro da própria empresa.

Faltam mulheres na administração das cotadas. Mas 7 integram o Bloomberg 2022 GEI

Já entre as empresas cotadas em bolsa, apesar da lei de 2017 que prevê a representação equilibrada
entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades do setor público
empresarial e das empresas cotadas em bolsa, a representação de mulheres nos conselhos de
administração é de apenas 22,6%, revela o mesmo relatório da Informa D&B, que incluiu todas as
empresas nacionais ativas com, pelo menos, um gestor ou diretor executivo a 31 de dezembro de
2021.

Neste caso, os valores valores da representação feminina, ainda que não atinjam sequer um quarto da
representação, traduzem uma evolução positiva, já que há dez anos, em 2011, era de apenas 5,7%.

Este ano, a Sonae foi selecionada para integrar o Bloomberg 2022 Gender-Equality Index (GEI), que
inclui na edição deste ano um total de 418 empresas de meia centena de setores — o financeiro,
tecnológico e das utilities são os mais representados — e provenientes de 45 países e regiões, com uma
capitalização bolsista combinada de 16 biliões de dólares (14,2 biliões de euros).

O grupo nortenho liderado por Cláudia Azevedo juntou-se assim à NOS, à REN e a outras cotadas
portuguesas, como a Jerónimo Martins, a Galp, a EDP, a EDP Renováveis ou o BCP, que já faziam parte
da anterior edição deste índice que visa replicar o desempenho das empresas de capital aberto
comprometidas com a prestação de informação transparente sobre as suas práticas e políticas relativas
à igualdade de género.

Liderança feminina e pipeline de talento; igualdade de remuneração e paridade salarial; cultura inclusiva;
políticas de prevenção contra o assédio sexual; e ser uma marca pró-mulher são os cinco pilares de
desempenho avaliados no índice, num total superior a 70 indicadores, neste projeto da Bloomberg. Com
a multinacional de origem retalhista sediada na Maia a distinguir-se, em particular, nos três primeiros
indicadores e a alcançar uma pontuação global de 78%.

Assumimos o compromisso de 39% das posições de liderança serem ocupadas por mulheres até 2023.
Esta decisão implica agir no imediato em diferentes etapas da carreira das nossas colaboradoras. João
Günther Amaral Membro da comissão executiva da Sonae

Falando num “equilíbrio de direitos, liberdades e oportunidades”, João Günther Amaral, membro da
comissão executiva da Sonae, lembrou, na altura, que a companhia assumiu há três anos o
compromisso de ter 39% das posições de liderança ocupadas por mulheres até 2023 e que essa decisão
“implica agir no imediato em diferentes etapas da carreira das colaboradoras” do grupo.

“Integrar este índice de referência mundial é um reconhecimento importante do progresso que já
alcançámos e vem reforçar a nossa confiança em continuar este caminho pela igualdade”, acrescentou o
administrador da Sonae, citado num comunicado enviado às redações aquando da divulgação do
Bloomberg 2022 GEI.
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Entre as cotadas portuguesas representadas neste índice com as pontuações mais elevadas, o destaque
vai para o Millennium BCP, que o integra pelo terceiro ano consecutivo e é o único banco português na
lista. A instituição financeira sublinha que o compromisso com todos os critérios ESG (environmental,
social and corporate governance) está espelhado na evolução da classificação neste ranking: 77,79%
em 2020, 78,11% em 2021 e 80,76% em 2022.

“Sermos referenciados à escala global numa matéria tão relevante é um orgulho para os profissionais do
Millennium BCP e constitui um claro sinal do empenho do banco em criar uma cultura empresarial que
promove a igualdade de oportunidades, premeia o mérito e a qualidade do trabalho em equipa”, salientou
na altura Miguel Maya, presidente do Millennium BCP, citado em comunicado.
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Procura emprego e gosta do sector do Turismo? Esta empresa
tem dezenas de vagas
Em preparação para a época alta e a esperada retoma do sector do turismo em 2022, a
Randstad tem dezenas de vagas em Hotelaria e Restauração disponíveis em Lisboa,
Porto, Algarve e Madeira.

Em preparação para a época alta e a esperada retoma do sector do turismo em 2022, a Randstad tem
dezenas de vagas em Hotelaria e Restauração disponíveis em Lisboa, Porto, Algarve e Madeira.

A empresa tem vagas em aberto para funções de cozinheiro, empregado de limpeza, empregado de
mesa.

Pode consultar e candidatar-se às vagas em aberto aqui.

«Apesar de ter sido fortemente impactado pela pandemia, o turismo é um sector dinâmico que está a
tentar recuperar os resultados do passado. Os números mais recentes indicam-nos um grande desafio,
subida de 42% nas vagas disponíveis, entre 2020 e 2021, e um aumento de 3% nos profissionais que
procuram emprego nesta área As vagas que temos disponíveis mostram-nos que o sector está
novamente na rota do crescimento. A formação e atracção de pessoas para o sector será imprescindível
para o sucesso», afirma David Ferreira, director de Staffing da Randstad Portugal.

A Randstad, durante a pandemia, lançou o Talento para Horeca, resultado de uma parceria com a Nestlé
Professional, que pretende ser um local de encontro entre empresas e profissionais para acelerar a
retoma da Hotelaria, Restauração e Cafetaria (canal horeca). Neste espaço, empresas e profissionais
fazem match, num serviço sem qualquer custo.

E, porque a formação e o desenvolvimento de competências são fundamentais para o talento, este
espaço disponibiliza também centenas de cursos específicos para os profissionais do canal horeca.
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Empresas já disponibilizaram mais de 13 mil ofertas de emprego
para refugiados vindos da Ucrânia
Plataforma do IEFP
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Roberta Medina é uma das oradoras da Conferência “Smart and
Green Tourism” da Ambitur | Ambitur
A Ambitur, em parceria com a Fundação AIP, vai realizar a conferência “Smart and Green
T ourism” no próximo dia 17 de março, entre as 10H30 e as 13H00, no auditório principal
da FIL. O  evento será o primeiro de um ciclo de conferências que terá lugar ao longo dos
primeiros dias da BTL 2022.

A Ambitur, em parceria com a Fundação AIP, vai realizar a conferência “Smart and Green Tourism” no
próximo dia 17 de março, entre as 10H30 e as 13H00, no auditório principal da FIL. O evento será o
primeiro de um ciclo de conferências que terá lugar ao longo dos primeiros dias da BTL 2022.

A conferência “Smart and Green Tourism” contará com duas mesas redondas para debater a importância
da sustentabilidade para o setor do turismo: “Como deve o turismo caminhar na busca de uma maior
sustentabilidade”, com moderação de Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal; e “Turismo:
inovação e consumidor e o papel da sustentabilidade”, moderada por Gonçalo Rebelo de Almeida,
administrador da Vila Galé.

Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, irá integrar o primeiro painel, juntamente com outros
oradores que iremos divulgar nos próximos dias.

Uma mulher de garra, decidida, com essência comunicativa, jovem e versátil. Estas são apenas algumas
das palavras para descrever Roberta Medina, a empresária que encanta com palavras fáceis e um olhar
apaixonado.

Em 2003, deixou o tropicalismo do Rio de Janeiro e adotou Portugal como novo lar. Sorte dos
portugueses, que tiveram a oportunidade de ter o Rock in Rio presente nas suas vidas desde 2004, em
parte graças à visão avant-garde e empreendedora da sua VP Executiva, que liderou o primeiro passo do
projeto de internacionalização do Rock in Rio.
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Há 17 anos que é a responsável por um projeto de sucesso, comandando as decisões estratégicas do
festival que se tornou no maior evento de música e entretenimento do mundo. “Executiva 360º”,
Roberta Medina foi também a responsável por adotar processos pioneiros de sustentabilidade no evento
– e na indústria.

Além do Rock in Rio, esteve à frente de outros projetos da Better World como a Maior Árvore de Natal
da Europa, que implementou em Portugal, na Polónia e na Roménia.

Para assistir à Conferência deverá inscrever-se aqui e adquirir o bilhete para entrada na BTL
em www.tickets.fil.pt.

Leia também: “Ambitur organiza conferência «Smart and Green Tourism» na BTL 2022”
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Feira de turismo regressa a Lisboa, com 60 destinos
representados - Expresso
A BT L volta à FIL de 16 a 20 de março, após dois anos sem se realizar por causa da
pandemia, prometendo este ano ser um espelho da “retoma rápida do sector”. Apesar da
guerra na Ucrânia, não houve cancelamentos

Estão a finalizar-se os preparativos para a realização da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a maior feira
do turismo português, que esteve dois anos suspensa devido à pandemia de covid-19, e este ano
promete um regresso em força, assumindo a “ambição de promover a retoma rápida do sector do
turismo”.

Organizada pela Fundação AIP, a BTL vai abrir na FIL (Parque das Nações) a 16 de março, para
profissionais, decorrendo a abertura ao público em geral a partir de 18 de março (sexta-feira) às 17
horas, o que se prolonga pelo fim-de-semana, 19 e 20 de março, das 12h às 23h.

Nesta edição de 2022 da BTL, vão estar representados 60 destinos internacionais, e segundo a
organização não se verificaram até ao momento cancelamentos de participantes internacionais ou
outros impactos associados à guerra que se vive na Europa. Como a Rússia não costumava estar
institucionalmente representada na feira de turismo em Lisboa, o que também é o caso da Ucrânia,
também não houve necessidade de reformular pavilhões neste evento na FIL.

A República Dominicana é o destino internacional convidado na feira de Lisboa, com cerca de 1400
expositores e que costuma movimentar mais de 70 mil visitantes, dos quais 35 mil são profissionais.

Num ano em que se prevê a recuperação do turismo e o levantar das restrições de viagens decorrentes
da pandemia, uma dos focos principais da BTL está nos ‘hosted buyers’ (compradores internacionais),
com espaços próprios para poderem negociar diretamente com as empresas portuguesas representadas
na feira. O programa em 2022 está a ser organizado pelo Turismo de Portugal e a TAP.

Promover os sete geoparques portugueses, e de forma mais alargada o turismo de natureza ou
associado à produção de vinhos, são outras das principais apostas da BTL – que também inclui um ciclo
de conferências a 17 e 18 de março, centradas em temas como as tendências a nível de inovação e
estratégia digital, a par de um turismo mais ‘verde’ e com menos impactos ambientais.

O Algarve vai apresentar-se este ano na BTL, no Pavilhão 1 da FIL, com um “stand mais tecnológico”,
totalizando 700 metros quadrados, e com a novidade de promover o “turismo industrial”, estando de
momento a estruturar a oferta que a região tem nesta área. “Exemplos práticos desta oferta são a mina
de sal-gema de Loulé, a produção e transformação de cortiça em São Brás de Alportel, a produção de
conservas em Lagoa ou o olivoturismo em Olhão”, explicita a Região de Turismo do Algarve, enfatizando
o objetivo de afirmar a região como “um destino multiprodutos” além do sol e mar.

O stand do Algarve terá ainda “apontamentos tecnológicos” como uma mesa interativa com ofertas
turísticas dos vários concelhos da região, ou um “dispositivo com efeitos holográficos que tornam o
ambiente mais acolhedor”, além de um programa de animação nos vários dias de feira com provas de
vinhos, de gastronomía ou mostras de artes e ofícios tradicionais. Para a Região de Turismo do Algarve,
“este ano já há sinais claros de recuperação”, havendo de momento “bons níveis de reservas para os
próximos meses, muito próximos dos de 2019, o melhor ano turístico de sempre”.
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Roadshow das Viagens do Publituris regressa de 29 a 31 de
março
O jornal da indústria do Turismo

Depois do sucesso da edição de 2021, o Roadshow das Viagens do Publituris regressa nos dias 29, 30 e
31 de março de 2022, mantendo a aposta na realização do evento no primeiro trimestre do ano e em
três cidades: Porto, Coimbra e Lisboa.

O arranque da 7.ª edição do Roadshow das Viagens do Publituris acontecerá na cidade do Porto, no dia
29 de março, com o workshop a decorrer no Pestana Douro Riverside – Urban Resort, seguido de um
jantar no Pestana Palácio do Freixo.

O segundo dia, 30 de março, terá como palco o Hotel Dona Inês Coimbra & Congress Center, para o
evento terminar no Pestana Palace Lisboa, no dia 31 de março.

Entre os 35 expositores já inscritos estão: Europcar, Tunisia Tourism Board, Bedsonline, Amazing
Evolution, Região de Turismo do Algarve, Grupo Açorsonho Hotels, Discovery Hotel Management, In
Azores – Tours & Transfers, HBD Principe, Hotels HUB, Mapfre, Hotéis Turim, HH Travel, Formentera
Tourism Board, Air France / KLM, Latam Airlines, Abreu Online, Madeira Promotion Bureau, Turismo da
Polónia, Grupo Pestana Hotels & Resorts, SGS Mediadora de Seguros, Mauritius Tourism Board, In Sure
Broker, Lusanova, WOW Company, Israel Tourism Board, Pestana Hotel Group Africa, Isla Magica, MSC
Cruzeiros, Avis, Avoris, Região de Turismo do Alentejo, Belive Hotels, TAP Air Portugal e Turismo do
Centro.

Dirigido aos agentes de viagens de todo o país, o evento é uma oportunidade para Operadores
Turísticos, Companhias Aéreas, GSA, Cruzeiros, Hotéis e Delegações Oficiais de Turismo mostrarem a
sua oferta num evento que potencia o conhecimento, o negócio e o networking.
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Além do habitual workshop, a 7.ª edição do Roadshow das Viagens do Publituris terá, também, um
programa social, com jantares exclusivos e animação que promovem o networking entre os
participantes.

Os workshops decorrem entre as 18h30 e 21h15, seguindo-se os jantares com os agentes de viagem
inscritos.

A 7.ª edição do Roadshow das Viagens do Publituris conta com o patrocínio do Turismo do Centro de
Portugal, a Iberobus e YVU como parceiros, além do apoio da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT).

Para participar ou saber informações sobre a 7.ª edição do Roadshow das Viagens do Publituris, contacte
Lídia Luís: [email protected]
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Por fim, Bali reabre com menos restrições e começa a receber
mais turistas
Meca turística da Indonésia alivia restrições à entrada. Mas apenas para viajantes
vacinados.

A ilha turística de Bali, na Indonésia, recebeu esta segunda-feira os seus primeiros turistas estrangeiros
após serem levantadas obrigações de quarentena e aliviadas algumas restrições relacionadas com a
pandemia. O plano é parte de uma flexibilização mais ampla agora que a situação tem vindo a melhorar
com uma diminuição continuada no número de infecções.

Célebre pelo surf, templos, quedas de água e vida nocturna, Bali atraiu 6,2 milhões de visitantes
estrangeiros em 2019, no ano anterior à declaração de pandemia. Mas desde que Bali começou a abrir-
se com muitas cautelas aos turistas estrangeiros em Outubro passado, os visitantes não regressaram
em massa, desencorajados pela necessidade de quarentena e outras regras.

Ao abrigo de um programa piloto, os turistas totalmente vacinados podem agora saltar a quarentena
obrigatória de três dias, embora necessitem de permanecer na ilha durante quatro dias.

“Penso que é bom para a ilha”, disse Jesse Rayman, 22 anos, um turista holandês que chegou ao
aeroporto de Bali na segunda-feira. “Espero que todos possam viajar em segurança no futuro e que o
coronavírus já não seja um problema assim tão grande”.

Com o turismo a representar normalmente mais de 50% da economia de Bali, muitos na ilha têm estado
desesperados por um regresso mais rápido dos turistas, particularmente à medida que alguns países
vizinhos se abriam mais rapidamente.

A Tailândia e as Filipinas já têm programas semelhantes sem quarentena para turistas estrangeiros.

Luhut Pandjaitan, um ministro que supervisiona a gestão da pandemia em Java e Bali, disse numa
conferência de imprensa na segunda-feira que se o programa piloto de Bali corresse bem, todos os
visitantes estrangeiros que entrassem na Indonésia deixariam de ser obrigados a permanecer em
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quarentena a partir de 1 de Abril ou antes.

O Turismo da Indonésia actualiza nesta página o que é necessário para entrar em Bali.
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Israel vai abrir área de testes para grupos no Aeroporto Ben
Gurion
O jornal da indústria do Turismo

Israel vai abrir, em breve, uma nova área no Aeroporto Ben Gurion para que os grupos que chegam ao
país através dos operadores turísticos possam realizar o teste PCR exigido à chegada ao país, informou
o Ministério do Turismo de Israel, em comunicado.

“Espera-se que isso reduza o tempo de espera em 25%”, indica a informação divulgada, com o
Ministério do Turismo de Israel a explicar que esta nova área para teste de grupos é “parte dos esforços
para melhorar o procedimento de entrada de turistas em Israel”.

De acordo com Yoel Razvozov, ministro do Turismo de Israel, que se dedicou pessoalmente a este
tema, esta área vai atender os grupos de turistas que chegam ao país através dos operadores turístico,
devendo “os receptivos informar a empresa que organiza os testes sobre a chegada prevista de um
grupo”.

“Esta etapa reduzirá significativamente o tempo de espera para testes de PCR na chegada ao Aeroporto
Ben Gurion. Nosso objetivo como governo é trazer o turismo de volta o mais rápido possível e
simplificar a entrada em Israel para todos os tipos de grupos”, explica o governante.

Recorde-se que, a 1 de março, Israel passou a permitir a entrada no país de turistas não vacinados
contra a COVID-19, bastando a apresentação de um teste PCR negativo realizado antes da viagem e a
realização de um novo teste na chegada a Israel.
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Todos os requisitos de entrada em Israel podem ser consultados através do site israelsafe.com, que já
foi atualizado com todas as mudanças introduzidas a 1 de março.
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O admirável mundo novo do turismo
Os turistas privilegiam cada vez mais o efeito de demonstração de experiências de
qualidade que permitam desfrutar de fatores de distinção como a natureza, a cultura e
outros atrativos interessantes.

Agora que aos poucos a abertura da nossa economia e sociedade começa a ser um facto, tempo para o
turismo e a hotelaria sinalizarem um contrato de confiança com o futuro. Este é um contrato que não se
faz por decreto, mas assenta num compromisso inteligente com as variáveis que farão a diferença no
futuro. As agendas do digital e da sustentabilidade, que dominam as prioridades a nível europeu e
nacional, terão também na área do turismo um laboratório experimental de iniciativas inovadoras e
focadas em novas soluções com impacto concreto no terreno – a realização de mais uma BTL em
Lisboa focada nestas agendas é um exemplo dessa aposta. Um verdadeiro sinal de confiança no futuro.

O setor do turismo teve um crescimento exponencial nos últimos anos, tendo vindo a representar antes
da pandemia cerca de 14% do PIB, com um contributo central em termos de emprego e de criação de
capital social básico em várias regiões do país. Para além das fortes campanhas de promoção em
mercados externos, o efeito da democratização do espaço aéreo – em particular com os fenómenos
das low costs – e o desenvolvimento de uma imagem de marca do país – assente em tendências fortes
como a da revista Monocle e outras afins – colocaram os nossos principais destinos nas grandes rotas
internacionais. Um pouco por todo o país a base hoteleira – quer de grandes cadeias internacionais e
nacionais quer de dimensão mais independente – cresceu de forma exponencial, passando a existir uma
oferta muito completa e variada em quantidade e qualidade.

A forte regressão no movimento turístico e na mobilidade interna provocada pela pandemia veio alterar
dum momento para o outro o cenário e neste contexto de crise são muitos os desafios que se colocam
ao setor do alojamento – e em particular da pandemia – na preparação deste novo tempo que temos
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pela frente com o Next Normal. As unidades hoteleiras – em especial as mais independentes e localizadas
em zonas menos centrais – terão que se reposicionar para estar na linha da frente da capacidade
competitiva de atração de clientes internacionais e nacionais. Conforme muitos operadores já têm
demonstrado, importa fazer um compromisso inteligente entre a proposta de soluções de oferta
inovadora e a utilização do digital como um enabler de eficiência operacional.

Os turistas privilegiam cada vez mais o efeito de demonstração de experiências de qualidade que
permitam desfrutar de fatores de distinção como a natureza, a cultura e outros atrativos interessantes.
Os hotéis têm sabido responder a esta procura cada vez mais exigente e diversificada e quer nas cidades
quer nas zonas do interior as ofertas de qualidade têm surgido a um ritmo impressionante, potenciando
uma resposta estruturada com efeitos positivos nas economias locais e na sua base económica. Importa
por isso neste momento de mudança, e em linha com um benchmarking estratégico internacional
inteligente, proceder a um reposicionamento da cadeia de valor da oferta hoteleira, apoiada por uma
cultura de inovação aberta e de inteligência coletiva reforçada e sustentada.

As mudanças estratégicas ao nível do comportamento da oferta e da procura não se fazem por decreto.
Assentam antes num processo colaborativo e participado de reforço de uma cultura digital e de
promoção de uma agenda de inovação e valor capazes de mobilizar redes de conhecimento e de partilha
de boas práticas. A dinamização por parte da AHRESP da iniciativa Hotel 4.0 é um exemplo desse
contributo – de referir, neste contexto, o papel inovador dum Think Tank que integra especialistas e
responsáveis do setor que têm discutido os novos desafios que se colocam para o futuro e desta forma
dar um contributo para a sua melhoria competitiva.
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Região do Algarve promove-se como destino industrial e criativo
em novo stand na BTL
T al como João Fernandes, presidente do T urismo do Algarve, tinha avançado em
entrevista ao Publituris, a Região de T urismo do Algarve irá promover o turismo industrial
e criativo nos cinco dias de realização da BTL 2022

Tal como João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, tinha avançado em entrevista ao Publituris,
a Região de Turismo do Algarve irá promover o turismo industrial e criativo nos cinco dias de realização
da BTL 2022, que decorre na FIL entre 16 e 20 de março.

O Turismo do Algarve integra o Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial, liderado
pelo Turismo de Portugal, encontrando-se a estruturar a oferta da região associada à indústria viva e ao
património industrial. Exemplos práticos desta oferta são a mina de sal-gema de Loulé, a produção e
transformação de cortiça em São Brás de Alportel, a produção de conservas em Lagoa ou o olivoturismo
em Olhão. “O objetivo final é divulgar este segmento turístico e afirmar o Algarve como um destino
multiprodutos, com experiências de Sol e Mar, Golfe, Náutica, Cycling & Walking, Desporto, Cultura,
Gastronomia e Vinhos, Turismo Criativo e Turismo Industrial”, lê-se no comunicado.

A região do Algarve estreará, igualmente, um novo stand promocional de cerca de 700 metros
quadrados, no Pavilhão 1, onde estarão representados os 16 municípios da região e 18 unidades
hoteleiras e operadores turísticos. Com design moderno, o espaço Algarve tem apontamentos
tecnológicos que farão a diferença no contacto como visitante onde, numa mesa interativa, será possível
descobrir a oferta dos concelhos da região, além de contar com um dispositivo com efeitos holográficos
que tornam o ambiente mais acolhedor.

Para o certame, o Algarve programou um conjunto de iniciativas e momentos de animação que darão a
conhecer ao público e aos profissionais do setor a diversidade da oferta turística da região. O dia forte do
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Algarve na feira será, no entanto, a quinta-feira (dia 17), para a qual está agendada a apresentação das
novidades e da estratégia do Turismo do Algarve para este ano, a apresentação da candidatura a Cidade
Europeia do Vinho pelos municípios de Lagoa, Silves, Lagos e Albufeira e ainda uma demonstração
gastronómica e de artesanato no âmbito do projeto Algarve Craft & Food.

O turismo criativo, representado pelo Algarve Craft & Food, é precisamente uma das apostas do Turismo
do Algarve para os próximos anos.” A ideia é estimular o desenvolvimento e ainda a internacionalização
das indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos produtos alimentares locais do Algarve,
através da criação de 10 novos programas de turismo cultural e criativo na região”, refere a região em
comunicado.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, “a BTL será um palco privilegiado para a
promoção dos destinos e para o debate dos desafios do setor nos próximos tempos. Depois de dois
anos de pandemia, o perfil do turista sofreu alterações, as estratégias foram adaptadas e a dinâmica dos
mercados está diferente, portanto regressamos com expectativa ao certame que simboliza a previsão
de retoma que acreditamos ser possível já a partir de março”.

De recordar que em 2019 (ano pré-pandémico) o Algarve registou um crescimento no número de
hóspedes (+7,2%), nos proveitos totais (+7,2%) e nas dormidas (+2,5%) face a 2018, segundo o
Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já em 2021, e depois da quebra acentuada da atividade turística provocada pela pandemia, notou-se
uma retoma de julho a novembro, numa primeira fase impulsionada pelo mercado interno e depois
também pela procura de europeus. Este ano já há sinais claros de recuperação, indicando-se no
comunicado, que, neste momento, “o Algarve está com bons níveis de reservas para os próximos
meses, muito próximos dos de 2019, o melhor ano turístico de sempre”.

“Ainda que a recuperação seja gradual, o Algarve está entre as principais escolhas dos portugueses e dos
mercados externos da Europa. O regresso às feiras é essencial para colocarmos o destino no top of
mind dos turistas, daí a nossa presença na BTL, a qual esperamos que vá incrementar a já elevada
procura pelo destino”, conclui João Fernandes.
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BTL. Feira de turismo regressa a Lisboa: Algarve vai apresentar-
se com “stand mais tecnológico” - Postal do Algarve
A BT L volta à FIL de 16 a 20 de março, após dois anos sem se realizar por causa da
pandemia, prometendo este ano ser um espelho da “retoma rápida do sector”. Apesar da
guerra na Ucrânia, não houve cancelamentos.A BT L volta à FIL de 16 a 20 de março,
após dois anos sem se realizar por causa da pandemia, prometendo este ano ser um
espelho da “retoma rápida do sector”. Apesar da guerra na Ucrânia, não houve
cancelamentos.

Estão a finalizar-se os preparativos para a realização da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a maior feira
do turismo português, que esteve dois anos suspensa devido à pandemia de covid-19, e este ano
promete um regresso em força, assumindo a “ambição de promover a retoma rápida do sector do
turismo”.

Organizada pela Fundação AIP, a BTL vai abrir na FIL (Parque das Nações) a 16 de março, para
profissionais, decorrendo a abertura ao público em geral a partir de 18 de março (sexta-feira) às 17
horas, o que se prolonga pelo fim-de-semana, 19 e 20 de março, das 12h às 23h.

Nesta edição de 2022 da BTL, vão estar representados 60 destinos internacionais, e segundo a
organização não se verificaram até ao momento cancelamentos de participantes internacionais ou
outros impactos associados à guerra que se vive na Europa. Como a Rússia não costumava estar
institucionalmente representada na feira de turismo em Lisboa, o que também é o caso da Ucrânia,
também não houve necessidade de reformular pavilhões neste evento na FIL.

A República Dominicana é o destino internacional convidado na feira de Lisboa, com cerca de 1400
expositores e que costuma movimentar mais de 70 mil visitantes, dos quais 35 mil são profissionais.

Num ano em que se prevê a recuperação do turismo e o levantar das restrições de viagens decorrentes
da pandemia, uma dos focos principais da BTL está nos ‘hosted buyers’ (compradores internacionais),
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com espaços próprios para poderem negociar diretamente com as empresas portuguesas representadas
na feira. O programa em 2022 está a ser organizado pelo Turismo de Portugal e a TAP.

Promover os sete geoparques portugueses, e de forma mais alargada o turismo de natureza ou
associado à produção de vinhos, são outras das principais apostas da BTL – que também inclui um ciclo
de conferências a 17 e 18 de março, centradas em temas como as tendências a nível de inovação e
estratégia digital, a par de um turismo mais ‘verde’ e com menos impactos ambientais.

O Algarve vai apresentar-se este ano na BTL, no Pavilhão 1 da FIL, com um “stand mais tecnológico”,
totalizando 700 metros quadrados, e com a novidade de promover o “turismo industrial”, estando de
momento a estruturar a oferta que a região tem nesta área. “Exemplos práticos desta oferta são a mina
de sal-gema de Loulé, a produção e transformação de cortiça em São Brás de Alportel, a produção de
conservas em Lagoa ou o olivoturismo em Olhão”, explicita a Região de Turismo do Algarve, enfatizando
o objetivo de afirmar a região como “um destino multiprodutos” além do sol e mar.

O stand do Algarve terá ainda “apontamentos tecnológicos” como uma mesa interativa com ofertas
turísticas dos vários concelhos da região, ou um “dispositivo com efeitos holográficos que tornam o
ambiente mais acolhedor”, além de um programa de animação nos vários dias de feira com provas de
vinhos, de gastronomia ou mostras de artes e ofícios tradicionais. Para a Região de Turismo do Algarve,
“este ano já há sinais claros de recuperação”, havendo de momento “bons níveis de reservas para os
próximos meses, muito próximos dos de 2019, o melhor ano turístico de sempre”.
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Região do Algarve promove-se como destino industrial e criativo
em novo stand na BTL
A Região de T urismo do Algarve irá apostar na promoção do turismo industrial e criativo
nos cinco dias de realização da BT L 2022. T udo no stand novo, com 700 metros
quadrados onde estarão presentes 16 municípios da região e 18 unidades hoteleiras e
operadores turísticos.

Tal como João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, tinha avançado em entrevista ao Publituris,
a Região de Turismo do Algarve irá promover o turismo industrial e criativo nos cinco dias de realização
da BTL 2022, que decorre na FIL entre 16 e 20 de março.

O Turismo do Algarve integra o Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial, liderado
pelo Turismo de Portugal, encontrando-se a estruturar a oferta da região associada à indústria viva e ao
património industrial. Exemplos práticos desta oferta são a mina de sal-gema de Loulé, a produção e
transformação de cortiça em São Brás de Alportel, a produção de conservas em Lagoa ou o olivoturismo
em Olhão. “O objetivo final é divulgar este segmento turístico e afirmar o Algarve como um destino
multiprodutos, com experiências de Sol e Mar, Golfe, Náutica, Cycling & Walking, Desporto, Cultura,
Gastronomia e Vinhos, Turismo Criativo e Turismo Industrial”, lê-se no comunicado.

A região do Algarve estreará, igualmente, um novo stand promocional de cerca de 700 metros
quadrados, no Pavilhão 1, onde estarão representados os 16 municípios da região e 18 unidades
hoteleiras e operadores turísticos. Com design moderno, o espaço Algarve tem apontamentos
tecnológicos que farão a diferença no contacto como visitante onde, numa mesa interativa, será possível
descobrir a oferta dos concelhos da região, além de contar com um dispositivo com efeitos holográficos
que tornam o ambiente mais acolhedor.

Para o certame, o Algarve programou um conjunto de iniciativas e momentos de animação que darão a
conhecer ao público e aos profissionais do setor a diversidade da oferta turística da região. O dia forte do
Algarve na feira será, no entanto, a quinta-feira (dia 17), para a qual está agendada a apresentação das
novidades e da estratégia do Turismo do Algarve para este ano, a apresentação da candidatura a Cidade
Europeia do Vinho pelos municípios de Lagoa, Silves, Lagos e Albufeira e ainda uma demonstração
gastronómica e de artesanato no âmbito do projeto Algarve Craft & Food.

O turismo criativo, representado pelo Algarve Craft & Food, é precisamente uma das apostas do Turismo
do Algarve para os próximos anos.” A ideia é estimular o desenvolvimento e ainda a internacionalização
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das indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos produtos alimentares locais do Algarve,
através da criação de 10 novos programas de turismo cultural e criativo na região”, refere a região em
comunicado.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, “a BTL será um palco privilegiado para a
promoção dos destinos e para o debate dos desafios do setor nos próximos tempos. Depois de dois
anos de pandemia, o perfil do turista sofreu alterações, as estratégias foram adaptadas e a dinâmica dos
mercados está diferente, portanto regressamos com expectativa ao certame que simboliza a previsão
de retoma que acreditamos ser possível já a partir de março”.

De recordar que em 2019 (ano pré-pandémico) o Algarve registou um crescimento no número de
hóspedes (+7,2%), nos proveitos totais (+7,2%) e nas dormidas (+2,5%) face a 2018, segundo o
Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já em 2021, e depois da quebra acentuada da atividade turística provocada pela pandemia, notou-se
uma retoma de julho a novembro, numa primeira fase impulsionada pelo mercado interno e depois
também pela procura de europeus. Este ano já há sinais claros de recuperação, indicando-se no
comunicado, que, neste momento, “o Algarve está com bons níveis de reservas para os próximos
meses, muito próximos dos de 2019, o melhor ano turístico de sempre”.

“Ainda que a recuperação seja gradual, o Algarve está entre as principais escolhas dos portugueses e dos
mercados externos da Europa. O regresso às feiras é essencial para colocarmos o destino no top of
mind dos turistas, daí a nossa presença na BTL, a qual esperamos que vá incrementar a já elevada
procura pelo destino”, conclui João Fernandes.

Por: Publituris
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Município de Lagoa promove formação gratuita sobre os Vinhos
do Algarve
O Município de Lagoa, em parceria com a Escola de Hotelaria e T urismo de Portimão –
EHT P – e a Comissão Vitivinícola do Algarve – CVA, irá promover uma ação de formação
integrada no programa «Formação + Próxima» com o tema Vinhos do Algarve.

Com início a 21 de março, pelas 15h, a formação decorrerá ao longo de 4 sessões entre os meses de
março e abril. A participação é gratuita estando sujeita a inscrição obrigatória e ao limite de 25 vagas
disponíveis.

Esta formação foi cuidadosamente estruturada pela CVA para capacitar os participantes a identificar as
principais características dos Vinhos do Algarve, num programa de formação marcado por diferentes
dinâmicas, ritmos e ambientes onde se destaca a participação em masterclasses dinamizadas por
produtores de vinho lagoenses, visitas a adegas do concelho ou as diferentes provas de vinho ao longo
das sessões, entre muitas outras ações teóricas ou práticas.

Esta será a segunda formação que o Município de Lagoa dinamiza, no âmbito do protocolo celebrado
com o Turismo de Portugal, através da EHTP, para capacitar amplamente os colaboradores do sector de
turismo e de sectores conexos - em processos de upskilling e reskilling – contribuindo assim ativamente
para acrescentar valor aos recursos humanos do tecido empresarial local e valorizar a hospitalidade dos
lagoenses e do território.

Os interessados em participar na formação deverão estar registados na Academia Digital. Para inscrição
na ação de formação podem seguir o link no QR Code ou manifestar o interesse via e-mail para
tania.neves@escolas.turismodeportugal.pt ou turismo@cm-lagoa.pt, onde poderão também solicitar por
mais informações.
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Ombria Resort revestido com cortiça portuguesa - Diário
Imobiliário
O Ombria Resort localizado no Barrocal Algarvio, conta na sua construção com o
revestimento térmico Diathonite T hermactive da Diasen, à base de elementos como a
cortiça portuguesa e a cal.

O Ombria Resort localizado no Barrocal Algarvio, conta na sua construção com o revestimento térmico
Diathonite Thermactive da Diasen, reconhecida pela qualidade dos seus produtos ecológicos, naturais,
100% seguros, à base de elementos como a cortiça portuguesa e a cal.

De recordar que o resort localizado a 7 km a norte de Loulé, tem por objectivo ser pioneiro de uma nova
geração de resorts de baixa densidade de construção, em que a sustentabilidade, o meio ambiente e o
apoio à natureza e património local são prioridades. A densidade total de construção do Ombria Resort é
extremamente baixa - cerca de 3,5% numa área total de 153 hectares, o que o torna num dos
empreendimentos com mais baixa densidade de construção na Europa.

O conceito e design de baixa densidade, a utilização das técnicas da arquitectura bioclimática para
aproveitar melhor as condições climáticas, o uso de fontes renováveis, a certificação energética e
ambiental e o respeito pelo ambiente e tradição local são os princípios fundamentais do Ombria Resort.

Neste conceito, a cortiça presente nos edifícios do Ombria Resort é extraída em Portugal, reconhecido
como o principal produtor mundial de cortiça, representando 50% da produção mundial e 60% das
exportações. A cortiça não se altera por efeito da humidade, evitando a formação de condensação e
abranda a propagação do som assegurando o isolamento acústico. Reduz, também, as trocas de calor,
tornando a casa mais fresca no verão e mais quente no inverno, ao replicar a genialidade dos processos
naturais que são a essência da “construção mediterrânica”. Devido à sua natureza enquanto casca
protectora, resiste ao fogo, aos insectos e ao mofo. Além disso, oferece requisitos extraordinários de
durabilidade e saúde dos ambientes domésticos: uma vez que não acumula cargas eléctricas, evita os
sedimentos de poeira causadores das alergias, cada vez mais generalizadas e omnipresentes.

“Ao escolher materiais naturais como a cortiça, o Ombria Resort está a trabalhar para garantir a
preservação do santuário em que vivemos, de forma que também as gerações vindouras possam
desfrutar desta experiência única. Temos uma das mais baixas densidades de construção (3,5%) e os
mais altos padrões de qualidade de construção de qualquer desenvolvimento na Europa (certificado
energético A ou A+)”, refere Júlio Delgado, CEO do Ombria Resort.
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“A este material natural com propriedades únicas, versátil e sustentável, juntam-se outros produtos, tal
como a cal, permitindo criar o melhor ambiente que o homem pode ter no espaço onde vive:
confortável, protegido da humidade, das oscilações térmicas e por isso potenciando a sua saúde e bem-
estar”, explica Júlio Delgado A cal é obtida através da cozedura da marga natural e endurece mesmo na
presença da água. Desta forma, o produto beneficia da presença de um único aglutinante capaz de
absorver e libertar humidade, desempenhando uma função de regulação em linha com a ideia moderna
de conforto habitacional.

As características “tradicionais” da cal tornam-na biocompatível e adequada para as edificações, usadas
centenariamente ao longo da história das construções algarvias, garantindo-lhes resistência mecânica,
ação antibacteriana, respirabilidade e resistência ao fogo.

Diathonite Thermactive.037 da Diasen é considerado actualmente o reboco com cortiça mais inovador e
eficiente

O Diathonite Thermactive.037 da Diasen é considerado actualmente o reboco com cortiça mais inovador
e eficiente no mercado (? = 0,037 W/mK) com durabilidade centenária e máxima segurança (reação ao
fogo classe A1). Este material é assim o resultado de uma combinação da natureza com a tecnologia
que deu origem a uma formulação capaz de melhorar exponencialmente o conforto das nossas casas,
assegurando o equilíbrio, a saúde, a harmonia e a durabilidade.

De acordo com a administração do empreendimento, a formulação de Diathonite Thermactive.037 é
fruto de uma intuição que vem de muito longe: projectar e realizar um reboco térmico inovador, capaz
de se diferenciar pela natureza e pelo método de aplicação e totalmente em linha com as estratégias de
sustentabilidade e baixo impacto ambiental das empresas.

O bem-estar dos ambientes provém também da dinâmica dos materiais. O “037” é o valor da
condutividade térmica. Isto permite-nos saber qual o nível de isolamento térmico fornecido por um
material, ou seja, em que medida o nosso ambiente está protegido do frio e do calor. Quanto menor o
lambda, maior a capacidade isolante do produto. O lambda 0,037 é um dos mais baixos do mundo dos
rebocos: o que é natural é belo, confortável e protetor.

Viceroy Residences Ombria Resort: “Melhor Projeto Residencial Sustentável em Portugal”

Situado no interior do concelho de Loulé, entre Querença e Tôr, o empreendimento de luxo Ombria
Resort viu distinguidas, em 2019, as Viceroy Residences como o “Melhor Projecto Residencial
Sustentável em Portugal”, pelo “European Property Awards”.

Esta categoria reflecte a importância da sustentabilidade no sector imobiliário, ao responsabilizar-se pelas
suas práticas em termos económicos, ambientais e sociais.

As “Viceroy Residences at Ombria Resort”, desenhadas à semelhança de uma aldeia algarvia,
perfeitamente inseridas nas colinas, apresentam uma visão única e sustentável. Constituídas por 65
apartamentos, a exploração turística é assegurada pela cadeia norte-americana Viceroy Hotels & Resorts
e integrados no hotel de 5 estrelas Viceroy at Ombria Resort.

Grupo Pontos vai investir um total de 260 milhões de euros

De recordar que até 2030 o Grupo Pontos vai investir um total de 260 milhões de euros ao longo de três
fases. Quando as três fases estiverem construídas, o Ombria Resort será composto por cerca de 380
imóveis (apartamentos, moradias geminadas ou em banda e moradias isoladas), um hotel de 5 estrelas
(actualmente em construção e com abertura prevista para o segundo semestre de 2022) e um campo
de golfe de 18 buracos (já construído).

Terá ainda um vasto conjunto de instalações de lazer e entretenimento, como área para agricultura
biológica, apicultura, observatório astronómico, piscinas aquecidas, caminhos/trilhos para passeios pela
natureza ou BTT e um clube de praia numa das praias próximas.
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1ª Corrida pela Diabetes doa bens essenciais à Ucrânia - Postal
do Algarve
Os participantes da corrida e a população em geral que se queira juntar podem fazer a
doação de bens no dia 12 de março, entre as 08:00 e as 11:00 em frente ao Centro de
Congressos do Hotel T ivoli Marina.Os participantes da corrida e a população em geral que
se queira juntar podem fazer a doação de bens no dia 12 de março, entre as 08:00 e as
11:00 em frente ao Centro de Congressos do Hotel T ivoli Marina.

A 1ª Corrida pela Diabetes, promovida pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia e o Abbott, em
parceria com a Diabetes Team Portugal, realiza-se já no próximo sábado, pelas 08:30, com saída do
Centro de Congressos do Hotel Tivoli Marina Vilamoura.

Para fazer face ao momento dramático vivido pelo povo ucraniano, a 1ª Corrida pela Diabetes associou-
se à Casa da Ucrânia – Associação Cultural e de Solidariedade Social para a doação de bens.

Os bens de primeira necessidade em falta são compressas, álcool, soro fisiológico, Betadine, ligaduras
elásticas, luvas, desinfetantes de superfícies, calçado, toalhitas, fraldas e brinquedos para as crianças. Os
participantes da corrida e a população em geral que se queira juntar podem fazer a doação de bens no
dia 12 de março, entre as 08:00 e as 11:00 em frente ao Centro de Congressos do Hotel Tivoli Marina.

A partida é dada no Centro de Congressos do Hotel Tivoli Marina Vilamoura, às 08:30, e segue a zona
pedonal da Marina de Vilamoura, atravessa a primeira ponte em direção à praia Rocha Baixinha Nascente,
seguindo mais uns metros e atravessa a segunda ponte pedonal em direção à Avenida Cerca da Vila,
segue-se a Av. Tivoli em direção ao Hotel Tivoli Marina Vilamoura. Pode ver aqui o circuito completo da
corrida.
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As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas aqui até ao próximo dia 10 de março. A todos os
participantes será entregue o kit de participante que inclui uma t-shirt, o dorsal e o chip de controlo de
tempo que será entregue no stand da 1ª Corrida pela Diabetes situado à entrada do Centro de
Congressos do Algarve, durante o dia 11 março até às 19:00.
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Grupo AP Hotels aposta no desenvolvimento e fidelização dos
seus colaboradores - Postal do Algarve
Grupo considera que "o mais importante é que quem colabora connosco se sinta bem-
vindo, integrado e valorizado, pois quando os colaboradores crescem, o grupo AP
também cresce".

O grupo AP Hotels & Resorts, grupo hoteleiro pertencente à Madre Turismo, investe e tenta corresponder
com as expectativas dos seus colaboradores ao implementar uma política de benefícios e incentivos, dar
a possibilidade de progressão de carreira e melhorar as condições de trabalho.

“No grupo, procuramos envolver os colaboradores, zelando pela satisfação e realização profissional.
Acreditamos que cada elemento traz consigo ideias únicas que marcarão a diferença no serviço de
excelência pelo qual o grupo se rege diariamente”, explica em comunicado, acrescentando que “o mais
importante é que quem colabora connosco se sinta bem-vindo, integrado e valorizado, pois quando os
colaboradores crescem, o grupo AP também cresce”.

Com uma aposta constante no desenvolvimento das competências dos seus colaboradores, quer a nível
profissional como pessoal, o grupo oferece “diversas condições para quem se fideliza, nomeadamente
vouchers de aniversário, antiguidade, apoio financeiro em formação superior, em compras nas lojas da
Sonae, programas de estágios de curta, média e longa duração (remunerados), acessos aos seus
produtos e serviços a valor reduzido, apoio à natalidade, entre outros”.

O grupo AP Hotels & Resorts, conta neste momento com 6 unidades hoteleiras de 4*, adaptadas às
necessidades de cada cliente, oferecendo “excelência e melhoria constante no serviço, segurança,
otimização de custos, eficiência nos processos internos e uma forte preocupação com a
sustentabilidade”.

O grupo AP Hotels & Resorts foi criado em 2015 e pertence à Madre Turismo, detida por António Parente
com o objetivo de ser uma referência no mercado hoteleiro algarvio, assumindo como principal objetivo
a criação de emprego e de valor na região.

Atualmente é composto por seis unidades hoteleiras: o AP Adriana Beach Resort, conceito familiar All
Inclusive em Albufeira; o AP Victoria Sports & Beach, na praia da Falésia – Albufeira, um hotel
apartamento de excelência para famílias e também focado no desporto com opção de tudo incluído; o
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AP Eva Senses, excelente escolha para quem procura combinar trabalho e lazer, no centro de Faro; o AP
Maria Nova Lounge, em Tavira; o AP Oriental Beach, na Praia da Rocha, Portimão. Os dois últimos têm
um conceito Adults Friendly, em que se privilegia o conforto e o descanso, numa atmosfera de elegância
e sofisticação.

O grupo detém ainda um novo hotel, o AP Cabanas Beach & Nature, em Cabanas de Tavira, com um
conceito inovador no mercado português e sobretudo no Algarve: um Adults friendly, recomendado para
adultos e para pessoas acima dos 14 anos, que disponibiliza estadias em regime de alojamento e
pequeno-almoço ou em regime de tudo incluído com uma forte ligação à natureza e sustentabilidade.

Mais informações em: www.ap-hotelsresorts.com.
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Faro2027 pode «ser o caminho de metamorfose do Algarve»
A candidatura (bidbook) de Faro2027, Capital Europeia da Cultura foi apresentada, em
formato de talkshow e com vários convidados.

A candidatura (bidbook) de Faro2027, Capital Europeia da
Cultura foi apresentada, em formato de talkshow e com vários
convidados.
«Este novo caminho está traçado. Creio que este processo já deu os passos fundamentais para vir a
tornar-se uma realidade. A cultura é a essência de qualquer território. Tudo pode ter a ver com cultura,
desde a água, às alterações climáticas. E é isso que esta candidatura é. Acredito firmemente que temos
condições para que Faro possa ser o caminho de metamorfose do nosso Algarve», disse Alexandra
Rodrigues Gonçalves, diretora da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do
Algarve (UAlg), na cerimónia que decorreu na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, no palco do Teatro das
Figuras.
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«Esta capitalidade cultural que Faro pode gerar» será feita «com os 16 municípios, com as euroregiões
Alentejo e Andaluzia, com um público visitante que ultrapassa anualmente os cinco milhões [de pessoas]
e também através da dimensão digital que o projeto também tem», acrescentou.

«Cada um de nós tem de dar o seu melhor para que isto aconteça». Por sua vez, Luís Vicente,
responsável pela ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve, sublinhou que «esta é uma conversa
extraordinariamente importante» porque vai muito além dos eventos culturais, pondo em questão temas
como a mobilidade, o urbanismo e os acessos à cidade. «Tudo tem de ser muito bem visto, pois
«estamos no tempo de corrigir [as coisas erradas] e de tornarmos esta nossa cidade e esta nossa
região numa entidade cosmopolita que faça a diferença em Portugal e na Europa».
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Além disso, é também uma oportunidade para mudar mentalidades. «Venho de um tempo em que nos
chamavam subsídiodependentes, até que apareceu um diretor geral das Artes [Jorge Barreto Xavier,
mais tarde secretário de estado da Cultura e hoje responsável pela candidatura rival de Oeiras] que
acabou com essa conversa com números concretos no contexto da Europa. A cultura não é
subsidiodependente de área de atividade nenhuma. É uma área de atividade económica absolutamente
fundamental», frisou.

Bruno Inácio, coordenador da equipa Faro2027, explicou que a relação da região e da cidade com a água
é a temática principal da candidatura, em torno da qual derivam outras problemáticas como a
multiculturalidade e a massificação turística.
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«Faro colocou a cultura e a criatividade no centro da sua ação política. A reflexão sobre o nosso
território e sobre o papel que a cultura deve ter no seu desenvolvimento leva-nos mais longe. Vai ao
âmago da nossa sociedade. Fala-nos do passado e das suas feridas escondidas pelo glamour do turismo,
sector fundamental para a nossa região ao longo das últimas décadas, mas cuja concentração massiva,
em determinadas zonas, tem deixado marcas indeléveis no nosso tecido social e económico. Enquanto
região, precisamos de estabelecer uma nova relação com o turismo e com os turistas, privilegiando cada
vez mais o respeito pelo território, pela natureza e pelas pessoas. Isto não nos exclui da nossa condição
de europeus, sentimento que por estes dias, infelizmente, nos congrega pensamentos de forma
dolorosa», sintetizou o autarca Rogério Bacalhau.
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Houve ainda uma performance de Petr Gdsoon e dos alunos do 1º ano do Curso Profissional de
Intérprete de Dança Contemporânea da Escola Secundária Tomás Cabreira. Estiveram ainda presentes
responsáveis de várias entidades como Rogério Bacalhau e Paulo Santos (executivo da Câmara Municipal
de Faro), António Miguel Pina (AMAL), João Fernandes (Turismo do Algarve), José Apolinário (CDDR
Algarve), Paulo Águas (UAlg) e Adriana Nogueira (Diretora Regional de Cultura do Algarve).

(Link)
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Incêndio em embarcação de recreio com cinco pessoas a bordo
na marina de Vilamoura - Postal do Algarve
Os tripulantes conseguiram sair do barco pelos seus próprios meios, mas três
apresentavam sinais de intoxicação devido à inalação de fumo.Os tripulantes
conseguiram sair do barco pelos seus próprios meios, mas três apresentavam sinais de
intoxicação devido à inalação de fumo.

Um incêndio deflagrou na tarde desta segunda-feira numa embarcação de recreio, com cinco tripulantes
a bordo, que se encontrava atracada na marina de Vilamoura, no concelho de Loulé.

O alerta foi recebido cerca das 13:15, tendo sido ativados para o local elementos do Comando-local da
Polícia Marítima de Faro, bem como elementos dos Bombeiros Municipais de Loulé, da Cruz Vermelha
Portuguesa e da GNR.

“À chegada ao local, constatou-se que os cinco tripulantes tinham conseguido sair da embarcação pelos
seus próprios meios, sendo que três dos quais apresentavam sinais de intoxicação devido à inalação de
fumo, tendo sido auxiliados e transportados pelos elementos da Cruz Vermelha Portuguesa para uma
unidade hospitalar”, explica a Autoridade Marítima Nacional em comunicado.

O incêndio foi controlado e extinto pelos Bombeiros Municipais de Loulé, desconhecendo-se as causas
que estiveram na sua origem.

Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Faro tomaram conta da ocorrência.
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