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Domes Resort chega a Portugal e assume a gestão do The Lake
Spa Resort - Diário Imobiliário
O Domes Resorts, marca de hotéis de luxo, continua a sua expansão e assume a gestão
do T he Lake Spa Resort em Portugal, propriedade da HIP, o maior proprietário de hotéis
resort no sul da Europa.

O Domes Resorts, uma marca de hotéis de luxo de mais rápido crescimento no Mediterrâneo, continua a
sua forte expansão e assume a gestão do The Lake Spa Resort em Portugal, propriedade da HIP (Hotel
Investment Partners), o maior proprietário de hotéis resort no sul da Europa, através de fundos geridos
pela Blackstone.

O hotel de cinco estrelas com  192 quartos e com acesso direto à praia de Vilamoura, será totalmente
convertido numa propriedade da marca internacional Domes Resorts, reabrindo no dia 9 de Abril.

Após o ano de 2021 ter sido muito bem sucedido, com o reposicionamento e abertura do
projecto Domes of Corfu (nas ilhas gregas), completamente renovado, na categoria de Autograph
Collection, o Domes Resorts tem o prazer de, mais uma vez, se associar à HIP e reforçar a sua presença
na Europa com a tão esperada reabertura do The Lake Spa Resort, no Algarve, agora
denominado Domes Lake Algarve.

“Estamos muito felizes com esta entrada em Portugal e especialmente com este projecto em Vilamoura
que ganhou em 2021 o prémio Europe’s Leading Luxury Lifestyle Resort, nos World Travel Awards, um
dos prémios internacionais mais prestigiados do sector, afirma Vassilis Poravos, Brand &
Communications Manager no grupo Domes Resorts.

Com o seu exclusivo lago de água salgada e acesso privado à Praia da Falésia, quatro piscinas, um deck
de 1,2 km que estende pelos jardins em direção aos restaurantes e pérgulas de observação.

Conta ainda com o Soma Spa combina métodos gregos antigos e técnicas de cura contemporâneas,
com produtos orientados para resultados da ELEMIS, bem como da GODAGE Paris, que utiliza
ingredientes naturais activos para tratamentos mais personalizados.

Para as crianças existirá através do conceito KiEPOS, que visa fomentar um espírito eco-consciente e
convida os mais novos a plantar as suas próprias verduras, ervas e flores para uma experiência
interactiva e educativa, levando estas aprendizagem de volta a casa.
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Em termos de gastronomia, o Domes Lake Algarve terá refeições confecionadas com inspiração Neo-
Grega no restaurante Topos, ou através e um menu de 12 pratos com produtos frescos e sazonais
no Makris On The Lake, em harmonização com vinhos portugueses.
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ALGARVE RESIDENT
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Golf is not elephant in the room, says federation boss
Golf should not be blamed for Portugal’s severe drought and water management issues
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EXPRESSO

11/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2555

REACH: 58000

Altos & Baixos Economia - 11 mar 2022
João Pedro Matos Fernandes | Paulo Macedo | Ricardo Salgado | Michael O'Leary
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JORNAL I
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TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NACIONAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 14000

UE. Aviação pede fim das restrições
UE. Aviação pede fim das restrições
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JORNAL ECONÓMICO

11/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ECONOMIA &

POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

Patrões pedem linhas de crédito como as criadas para a
pandemia para compensar efeitos da guerra
Os parceiros sociais estão preocupados com os efeitos da guerra provocada pela invasão
russa da Ucrânia, nomeadamente com o aumento dos preços. Vai ser criado um grupo
para monitorizar, permanentemente, a situação.
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NOTÍCIAS AO MINUTO
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ALCANCE • NACIONAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4
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REACH: -1

Tribunal da Relação confirma condenação da Ryanair/Crewlink
O T ribunal da Relação confirmou a condenação da empresa de trabalho temporário
Crewlink, que presta serviços para a Ryanair, a reintegrar um tripulante despedido em
2019 bem como ao pagamento das retribuições devidas desde essa altura.

De acordo com o acórdão, a que a Lusa teve acesso, a Relação rejeitou um recurso da Crewlink,
reafirmando a decisão do tribunal de primeira instância e condenando a empresa e reintegrar o
trabalhador, "sem prejuízo da sua categoria e antiguidade".

A Relação veio assim concordar com a primeira decisão judicial, que declarou a ilicitude do despedimento
em causa e condenou a empresa a pagar ao trabalhador "todas as retribuições" que deixou de receber
desde a data do despedimento até ao trânsito em julgado da decisão, incluindo juros.

Num comunicado, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) referiu que a
companhia foi novamente condenada, depois de um processo que remonta a 2018.

"Na altura, 14 tripulantes de cabine associados do SNPVAC foram alvos de um despedimento no âmbito
de uma greve europeia dos tripulantes da empresa", indicou, salientando que "desde então, entre
sentenças e acordos, onde naturalmente a empresa reconheceu a ilicitude do despedimento, foi possível
solucionar a situação de 13 trabalhadores".

"Na mais recente decisão, o Tribunal da Relação pronunciou-se sobre a sentença proferida pelo Tribunal
do Trabalho de Loures que decidiu, sem necessidade de julgamento, que o despedimento tinha sido ilícito,
começando logo por afirmar que a entidade que iniciou o processo nem sequer tinha legitimidade para o
fazer, pelo que faltando esse requisito nada mais haveria, sequer, a julgar", referiu a entidade.

O SNPVAC referiu que "como é habitual, a empresa recorreu da decisão mas o Tribunal Superior veio
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confirmar integralmente a sentença, ordenando a imediata reintegração do trabalhador, que ocorrerá nos
próximos dias".

O sindicato considerou que "apesar de tardia, esta decisão vem confirmar o que desde o início afirmou,
aquando da perpetuação dos despedimentos por parte da empresa, e espera o mesmo desfecho nos
processos ainda em curso, relativos aos despedimentos encapotados de cerca de 40 tripulantes nas
bases de Ponta Delgada, Porto e Lisboa, sendo certo que os despedimentos coletivos operados nas
bases de Lisboa e Porto já se encontram revertidos, com os trabalhadores que pretenderam regressar à
empresa, a voar normalmente".

A Lusa contactou a Ryanair sobre esta questão, mas não obteve resposta.

O sindicato recordou ainda que "esta decisão surge após uma chantagem pública contra o Estado
português do CEO [presidente executivo] da Ryanair, Michael O'Leary, com mais uma das suas táticas
para obter melhores taxas de lucro, afirmando sem pudor que se não fossem adjudicados os 'slots'
[faixas horárias] deixados pela TAP no aeroporto de Lisboa, iria ser forçado a despedir 150 trabalhadores
e a fechar 20 rotas".

"Mais uma vez assistimos a uma manipulação clara por parte da companhia, visto que muitos destes
trabalhadores não perderão os seus postos de trabalho, sendo transferidos para a base do Porto, onde
no final deste mês passarão a operar mais três aviões, perfazendo um total de 13", indicou, destacando
que outros tripulantes, "contratados a termo por seis meses, serão de facto dispensados".

"O SNPVAC lamenta que estes trabalhadores percam o seu posto de trabalho devido a táticas e jogadas
por parte da Ryanair, o que vem confirmar o 'modus operandi' seguido pela companhia", rematou.

O sindicato qualifica "tais afirmações e decisões como uma inqualificável tentativa de chantagem, e
espera que o Estado não ceda a esta vergonhosa pressão, pois o Governo e o país não podem ficar
reféns de uma empresa que não cumpre a legislação portuguesa".
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JORNAL ECONÓMICO

11/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL
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PROGRAMA • ET CETERA
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AVE: € 2600

REACH: 10000

AL SUD Palmares, todo o Algarve numa só dentada
Por: Nuno Miguel Silva
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POSTAL
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ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO
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REACH: -1

Rússia riscada dos programas turísticos, assim como viagens ao
Báltico e a países como Polónia ou Bulgária - Postal do Algarve
A braços com a incerteza gerada pela situação de guerra, os operadores turísticos estão
a reformular programas de viagens ao minuto. O  desvio de reservas dos portugueses
nota-se sobretudo para destinos de ‘refúgio’, como Madeira e Açores ou Cabo Verde.A
braços com a incerteza gerada pela situação de guerra, os operadores turísticos estão a
reformular programas de viagens ao minuto. O desvio de reservas dos portugueses nota-
se sobretudo para destinos de ‘refúgio’, como Madeira e Açores ou Cabo Verde.

Os operadores turísticos portugueses estão a cancelar programas de viagens que já estavam montados
para 2022, não só para a Rússia como também para países Bálticos, Polónia, Bulgária ou Roménia, pela
proximidade geográfica à situação de guerra na Ucrânia.

Num ano que se perfila de recuperação no sector de viagens e turistas ansiosos por fazer férias no
exterior sem as restrições de apresentar testes à covid-19 ou cumprir quarentenas, a guerra na Europa
veio criar uma situação bipolar, mantendo-se as reservas em níveis elevados para destinos considerados
mais ‘seguros’.

Apesar de a Rússia não ser um dos principais destinos de férias dos portugueses, a situação mexeu com
a operação de uma série de agências e operadores turísticos nacionais, envolvendo inevitavelmente
prejuízos, até pela área alargada em que os cancelamentos se estão a verificar, estendendo-se aos
países da Europa de leste.

Entretanto, a Polónia já confirmou que vai estar presente na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a maior
feira do turismo português, que decorre na FIL de 16 a 20 de março.
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Uma das mais afetadas é a agência Pinto Lopes Viagens, que já cancelou, além da Rússia, todos os
programas previstos este ano para os países Bálticos, Polónia, Bulgária, Roménia ou Moldávia. “O
impacto é brutal, obrigou a cancelar cerca de 100 circuitos, estamos a falar de um impacto direto de
mais de 6 milhões de euros”, frisa Rui Pinto Lopes, administrador da agência.

Na Rússia, onde a Pinto Lopes Viagens movimentou em 2019 cerca de 40 grupos, a agência estava
“este ano a relançar a operação, que ia começar na Páscoa”, incluindo circuitos no Volga, no chamado
Anel Dourado, na Sibéria e na Mongólia. Esta era uma aposta da empresa, especializada em viagens
culturais e de autor, mas foi sumariamente excluída da operação, por tempo indeterminado. “Não iremos
operar na Rússia nos próximos tempos, por razões óbvias e por uma questão de princípio: não
concordamos com esta guerra, que ninguém pensava ser possível no séc. XXI em plena Europa”,
considera Rui Pinto Lopes.

Também as viagens para a Georgia ou o Azerbaijão, com partidas previstas para abril, foram canceladas
na Pinto Lopes. “Tudo isto, num ano normal, tinha um peso de 20% na nossa operação”, faz notar o
administrador. “Antes do conflito, os indicadores estavam muito favoráveis, e voltamos a ter um nível de
reservas muito baixo, o que para o turismo é dramático. As pessoas estão outra vez a retrair-se, e a
reservar mais para o sul da Europa e Americas”.

“De forma geral, a operação está a ser afetada pelo momento de incerteza, e o receio de que a guerra
ultrapasse as fronteiras das zonas em conflito”, explicita Rui Pinto Lopes. “Os cancelamentos atingem
outros destinos que não estão em guerra, porque as pessoas estão com receio de viajar e levar as suas
famílias para países de proximidade ao conflito. Voltamos ao velho refrão de que o turismo é a indústria
da paz”.

Na agência Abreu, líder em Portugal em viagens de lazer, circuitos como “A rota dos czares” deixaram de
fazer sentido e acabaram suspensos. “Retirámos toda a programação que incluía Rússia para onde
operamos, sobretudo em cruzeiros e em circuitos, onde tínhamos alguma oferta”, refere Pedro Quintela,
diretor de marketing e vendas.

“O impacto está a ser residual, porque os clientes não deixam de viajar. Optam, sim, por destinos
alternativos – alguns mantém o mesmo tipo de produto e escolhem outro itinerário, outros escolhem
outro tipo de viagem e destino, como por exemplo os EUA, que ganha protagonismo”, nota o
responsável da agência Abreu. “Existem também os destinos Escandinávia e Polónia, para onde as
vendas estão mais fracas, mas ainda se mantêm operacionais”.

A lidar com cancelamentos está também a Nortravel, conhecida pelos seus “circuitos culturais” na
Europa, que costumavam incluir Moscovo ou São Petersburgo. “Este ano, curiosamente, não tinhamos
nada previsto para a Rússia, tinhamos tomado anteriormente essa decisão, parece até que foi ‘feeling’”,
nota Emídio Santos, diretor regional deste operador turístico português.

Mas a situação de guerra “afetou os circuitos organizados para os países Bálticos, próximos da Rússia.
Em toda essa zona, incluindo a Polónia, as reservas até junho – 12 para o Báltico e outras 12 para a
Polónia – foram todas canceladas”, adianta.

“Na Europa central, em destinos como República Checa, Hungria ou Áustria, não temos perspetiva real
diária de cancelamentos, mas há o risco de também serem afetados, devido à proximidade. Quanto ao
resto da Europa, acredito que não vá ser tão afetada, falando de destinos como Grécia e Itália, a não ser
que haja uma escalada que ninguém deseja”, resume Emídio Santos.

O cancelamento das operações da Nortravel no Báltico e na Polónia envolveu a suspensão de contratos
com companhias aéreas e hoteleiras, não resultando em prejuízo direto por os compromissos não
estarem ainda fechados.

“O prejuízo neste caso é o de não vender”, faz notar o diretor da Nortravel, adiantando haver um desvio
nas reservas de férias dos portugueses para destinos como Madeira e Açores, Porto Santo, Cabo Verde
ou ainda Djerba, na Tunísia. “As pessoas estão a optar por outros destinos, mais longe do conflito, e
estão a ir muito para as ilhas portuguesas, por oferecerem maior segurança”, adianta.

Relativamente à evolução da situação da covid, há “expectativas bastante positivas especialmente para a
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Europa, contamos este ano já ter uma boa dinâmica na venda de viagens, sem ser ainda aos níveis de
2019”, salienta o diretor da Nortravel.

Apesar das incertezas que de alguma forma também contagiam a Europa central, o operador Lusanova
decidiu manter o circuito de oito dias das ‘grandes cidades imperiais’, passando por Viena, Budapeste e
Praga, com partidas em maio, apesar de ter tido alguns cancelamentosm “que não foram significativos”,
como adianta o administrador, Luis Lourenço.

“Suspendemos o destino Rússia, que não tinha muito peso, mas nos últimos anos começava a vender
bem devido à oferta de voos da TAP, permitindo fazer combinados de Moscovo e São Petersburgo, ou
com extensão à Escandinávia”.
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SIC
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Os empresários do Turismo do Norte do país estão disponíveis
para dar trabalho a refugiados ucranianos
Os empresários do T urismo do Norte do país estão disponíveis para dar trabalho a
refugiados ucranianos

Os empresários do Turismo do Norte do país estão disponíveis para dar trabalho a refugiados ucranianos
é uma forma de ajudar claro e, ao mesmo tempo de resolver o problema da falta de mão de obra em
restaurantes e hotéis. Este hotel em Chaves tem vindo a registar um número crescente de turistas.
Muito à boleia do quilómetro 0 da nacional 2, onde muitos começam a viagem até Faro aqui trabalham
27 pessoas e precisavam de contratar, pelo menos mais 10. Vamos insistir em colocação de anúncios,
no , entanto, existe escassez de mão de obra qualificada aqui na na região na área da receção da parte
do FMI aqui, portanto, mesa bar funcionários de mesa bar inclusivamente cozinha. Do Alto Tâmega e o
Douro, as unidades hoteleiras começam a recuperar a atividade muito afetada pela pandemia todos
querem mostrar o melhor que tem para oferecer e apostam em fins de semana gastronómicos o
problema agora. E a falta de recursos humanos, nós tentamos mesmo assim, dar ordenados acima da
média e mesmo assim, nem sempre é fácil as pessoas não querem muitas vezes por causa dos horários
ou porque, porque é , longe, há sempre uma condicionante e que se torna difícil para nós pedimos já país
de membros da União Europeia que, ao fim de semana já optaram por começar a fechar porque a mão
de obra ao sábado e ao domingo, as pessoas já não querem trabalhar, Portugal não vai ser exceção
daqui por uns anos, podemos correr esse risco também não temos . mão de obra. Ao fim de semana.
Perante a vaga de refugiados ucranianos o setor do turismo mostra-se disponível para empregar quem
chega a Portugal o apelo das entidades responsáveis e para os empresários registarem as vagas de
trabalho. O Instituto de Emprego e Formação Profissional está a gerir esta questão. E conseguimos
desta forma encontrar soluções e essas soluções podem ser em diversas áreas pode ser nas áreas das
tecnologias do mar tem de ser mais vocacionado para ou housekeeping. Limpeza manutenção para a
restauração para a cozinha para o atendimento são muito trabalhadores e dedicados e se se . aparecer.
Alguém do povo ucraniano queira trabalhar connosco, nós aceitamos com todo o gosto e gostava muito
dos problemas e a ser a língua, mas, claro que basicamente falamos inglês e um começou na era de
também de instruir e formar pessoas na hotelaria, um se via com bons olhos ter alguém da eu e eu
podia de uma forma ou de outra ajudar a formar pessoas para trabalhar na restauração. É uma forma
de ajudar os ucranianos numa altura em que também se apela à reflexão sobre os salários a pagar o
setor que precisa de profissionais qualificados.
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