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Julho com mais turistas e dormidas que em 2019
Hóspedes portugueses levaram número de turistas a superar números pré-pandemia em
julho. Visitantes estrangeiros foram os mesmos do que em 2019.

Hóspedes portugueses levaram número de turistas
a superar números pré-pandemia em julho.
Visitantes estrangeiros foram os mesmos do que
em 2019.
Julho de 2022 teve mais turistas e dormidas do que no mesmo mês de 2019. A atividade turística em
Portugal voltou a superar os números pré-pandemia no último mês, segundo números divulgados
nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em julho, houve um total de 3.029.146 hóspedes, mais 6,3% do que em julho de 2019.
Registaram-se 8.628.350 dormidas, crescimento de 4,8% face a igual período de 2019.

As dormidas em hotéis e nos espaços de turismo em espaço rural e de habitação também
aumentaram face a 2019, em 4,6% e 35,7%, respetivamente. Os estabelecimentos de
alojamento local tiveram um recuo de 0,8%.

Os turistas portugueses foram os que mais contribuíram para que o número de hóspedes
superasse os números de 2019: o mercado interno cresceu 15,8%. As dormidas dos turistas
estrangeiros cresceram 2,1%.

Algarve é exceção na subida
Praticamente todas as regiões de Portugal tiveram mais turistas a dormirem em julho face a
2019. O Algarve foi a única exceção, com uma descida de 4,5%: ainda assim, foi a região que
concentrou a maioria das dormidas (33,1%).

O maior aumento no número de dormidas verificou-se nas regiões da Madeira (+21%), Norte (+14,9%)
e Centro (+10,6%).
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Também foi na Madeira que os turistas ficaram mais tempo a dormir, com uma média de 4,92
noites, embora abaixo das 5,27 noites de julho de 2019. A média nacional de julho de 2022 foi de 2,85
noites, ligeiramente abaixo das 2,89 noites de julho de 2019.

Ingleses e espanhóis superam 2019
Nos mercados internacionais, o número de turistas do Reino Unido e de Espanha foi superior em
1% e 2,3%, respetivamente, face a julho de 2019. São os dois países que têm mais hóspedes em
Portugal.

O terceiro maior mercado, a Alemanha, está 4,7% abaixo dos números de julho de 2019.

Em sentido contrário, o crescimento de 35,9% colocou os Estados Unidos como o terceiro mercado
com mais turistas em Portugal no último mês.

Os dados das taxas de ocupação, proveitos e rendimento por quarto serão divulgados em 14 de
setembro.

(Notícia atualizada pela última vez às 11h40 com mais informação)

(Link)
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https://eco.sapo.pt/2022/08/31/julho-com-mais-turistas-e-dormidas-que-em-2019/
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Algarve: Ocupação hoteleira em agosto com valor recorde -
Rádio Comercial
Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve (AHET A) estima uma
taxa de ocupação próxima dos 95%.

O turismo do Algarve continua a crescer e a ocupação hoteleira na região terá batido em agosto o
recorde de 2019 (antes da pandemia de Covid-19).

Ainda não há dados finais, mas a taxa de ocupação pode ter chegado aos 95% no mês que hoje
termina.

"Ultrapassámos os dados de 2019 o que é excelente.Pode chegar a números na ordem dos 95% ou
94% de ocupação", explica o presidente Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA).

Os portugueses continuam a ser os principais turistas na região algarvia no tradicional mês de agosto,
seguindo-se os britânicos e o mercado norte-americano. Por outro lado, caiu o número de turistas
alemães que procura o Algarve.

Apesar do crescimento do turismo, as empresas hoteleiras não esperam grandes resultados nas
receitas, tendo em conta o forte aumento dos custos, como a energia.

Perante o cenário, o presidente da AHETA, Hélder Martins, pede ao governo um travão na escalada do
preço da energia porque "ninguem consegue trabalhar com um serviço que é fundamental que aumenta
de repente 100, 200 ou 300%".

Além dos elevados custosm o setor do turismo enfrenta ainda um problema da falta de mão de
obra. Hélder Martins diz que já está a trabalhar e a solução passa por ir buscar trabalhadores ao
estrangeiro, como Cabo Verde.
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Marcelo lembra que a TAP "custa muito dinheiro aos
portugueses" e requer exigência
A T ransportadora Aérea Portuguesa foi o tema de uma das 15 perguntas colocadas por
alunos da Universidade de Verão do PSD, que decorre em Castelo de Vide

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta terça-feira que se deve ser “muito
exigente na estratégia de recuperação” da TAP, porque é não só “um compromisso europeu” como
também “custa muito dinheiro aos portugueses”.

A Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) foi o tema de uma das 15 perguntas colocadas por alunos da
Universidade de Verão do PSD, que decorre em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, ao Presidente
da República, que lhes deu resposta através de videoconferência.

Um dos alunos sociais-democratas quis saber se Marcelo Rebelo de Sousa acha que Portugal deve
continuar “a subsidiar e a investir na TAP”, tendo o chefe de Estado começado por retorquir que “não há
respostas absolutas para isso”.

“As respostas dependem do momento histórico. A questão é: quais são as alternativas? Há uma
alternativa melhor?”, questionou de volta o Presidente da República. Atualmente, é “o Estado, todos nós,
os que pagamos impostos, [que] estamos a pagar a TAP e, por isso, deve-se ser muito exigentes na
estratégia de recuperação da TAP”, destacou.

“Porque é um compromisso europeu, porque custa muito dinheiro aos portugueses e porque tem razão
de ser porque estamos convencidos de que não há alternativa, porque se houvesse uma alternativa
melhor, para os portugueses e para Portugal, devia preferir-se a alternativa”, justificou.

Marcelo recuou ainda às “vésperas da pandemia”, altura em que “estava quase fechado um acordo com
uma grande companhia aérea europeia que permitiria, com a composição de capital que então existia,
novos voos para a TAP”. Mas “veio a pandemia [e] isso gorou-se”, disse, admitindo que, agora, “pode
ser que essa hipótese renasça, pode ser, se a reestruturação for bem feita e tiver bons resultados”.
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O objetivo nacional é que “deve ser prosseguido em cada momento, de acordo com aquilo que se
entende que é a melhor hipótese alternativa para o país”, defendeu. “Há uma melhor? Vai-se explorar a
melhor. Não há uma melhor? Então, tem que se fazer bem feito aquilo que se está a fazer”, avisou.

Porque, “se não é bem feito, é evidente que não consegue sequer salvaguardar uma parceria futura com
uma companhia europeia ou não europeia, preferencialmente europeia, que permita realmente sair do
impasse em que tem estado um número apreciável de companhias de aviação à escala europeia e
mundial”, rematou Marcelo Rebelo de Sousa.

A 18.ª edição da Universidade de Verão do PSD, que arrancou na segunda-feira, decorre até domingo,
numa iniciativa tradicional dos sociais-democratas que não se realizou em 2020 e 2021 devido à
pandemia de covid-19.
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Alimentação, habitação, energia, restaurantes e hotéis com
subidas de preços a dois dígitos
A alimentação, habitação e energia, restaurantes e hotéis são as classes de produtos e
serviços cujos preços mais aumentaram entre janeiro e julho, variando, respetivamente,
11,47%, 12,92% e 13,08%, segundo o Índice de preços do INE.

A alimentação, habitação e energia, restaurantes e hotéis são as classes de produtos e serviços cujos
preços mais aumentaram entre janeiro e julho, variando, respetivamente, 11,47%, 12,92% e 13,08%,
segundo o Índice de preços do INE.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quarta-feira a estimativa rápida da inflação em
agosto, que não contém dados ainda detalhados, sendo estes conhecidos em 12 de setembro.

Os dados relativos a julho revelaram que a inflação homóloga avançou para 9,1%, superando a subida
registada no mês anterior, sendo necessário recuar a novembro de 1992 para encontrar uma variação
mais elevada.

A análise do índice de preços do consumidor medida pelo INE indica que entre as 12 classes de produtos
de serviços que são consideradas, quatro registam variações de preços de dois dígitos na comparação
entre julho e o início do ano, nomeadamente, alimentação e bebidas não alcoólicas; habitação, água,
eletricidade e gás; transportes; e restaurantes e hotéis.

Na comparação homóloga, com julho de 2021, além destas categorias de produtos e serviços referidas,
há mais uma (a dos acessórios para o lar) com uma subida de dois dígitos.

O agravamento dos preços já vinha a sentir-se desde o ano passado, mas acentuou-se este ano, com o
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início da guerra na Ucrânia e a forte subida dos preços da energia.

Segundo os dados do INE, a variação homóloga dos preços dos produtos alimentares e bebidas não
alcoólicas avançou 14,0%, e 11,47% na comparação com o início do ano. Na habitação, água,
eletricidade e gás, o aumento ascende a 17,7%, face a julho de 2021 e a 12,92% face ao início do ano.

A contribuir para a subida dos preços nesta classe de produtos está a variação dos preços da eletricidade
(30,54% face a janeiro) e gás (23,54%).

Na classe que integra os restaurantes e hotéis, os dados do INE apontam para uma subida homóloga de
14,65% e 13,08% face ao início do ano, sendo esta explicada essencialmente pelos serviços de
alojamento, com uma variação de 61,21% (face a janeiro), enquanto o serviço de refeições em
restaurantes, cafés e similares subiu 4,38%.
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O ancestral tratamento de desfavor dado à região, só é
desculpável pelo masoquismo dos algarvios | Por Elidérico Viegas
- Postal do Algarve
Análise e perspetivas turísticas (9) | A opinião de Elidérico Viegas, empresário/gestor
hoteleiro. O  T urismo, a Saúde e o Hospital Central: “É parte da cura o desejo de ser
curado - Séneca”Análise e perspetivas turísticas (9) | A opinião de Elidérico Viegas,
empresário/gestor hoteleiro. O  T urismo, a Saúde e o Hospital Central: “É parte da cura o
desejo de ser curado - Séneca”

As fraquezas competitivas do Algarve manifestam-se em insuficiências de vária ordem, designadamente
no que se refere à prestação generalizada de serviços de saúde.

Esta fragilidade resulta do facto das infraestruturas hospitalares existentes se encontrarem
desactualizadas, mal dimensionadas, deficientemente equipadas e, sobretudo, sem os recursos humanos
necessários, especialmente ao nível de pessoal médico, enfermagem e outros.

Os Centros de Saúde concelhios estão ultrapassados, não dispõem das valências necessárias, nem de
capacidade efectiva para responder às procuras locais, quer das populações residentes, quer da
população flutuante, sobretudo em determinadas épocas do ano.

Estas debilidades têm-se agravado nos últimos anos, nomeadamente nas urgências dos hospitais
centrais de Faro e Portimão, uma consequência directa da falta de resposta das estruturas concelhias,
forçadas a desviar utentes para as unidades centrais de referência.

“O ancestral tratamento de desfavor dado à região, só é desculpável pelo masoquismo dos algarvios“

Não é difícil prever que, sem reformas profundas e urgentes, o chamado SNS irá ruir e colapsar sobre si
próprio no curto/médio prazos. Esta situação acentuou-se com a redução dos horários de trabalho da
função pública, sem que tenham sido contratados médicos, enfermeiros e auxiliares para suprir a
redução de postos de trabalho causada por esta medida.
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A falta de investimento estruturante no sector da saúde no Algarve, cujo exemplo mais marcante é o
eterno adiar da construção do novo Hospital Central, apesar do anúncio do concurso público feito pelo
primeiro-ministro Sócrates, em 2008, é uma realidade incontornável que as estatísticas oficiais não
desmentem.

O ancestral tratamento de desfavor dado à região, só é desculpável pelo masoquismo dos algarvios que,
confrontados com tais injustiças, não só não mostram indignação, como continuam a apoiar os
responsáveis por estas decisões – uma constatação evidente e preocupante -, consubstanciada na
recusa em construir o Hospital Central do Algarve, um verdadeiro atentado à paciência dos algarvios.

O pouco peso político da região, só por si, não justifica este comportamento dos sucessivos governos,
tanto mais que o contributo do Algarve para a riqueza do País não está em causa, conforme provam os
resultados económicos oficiais e mandam as mais elementares regras do interesse público.

Em nome de um complexo anti turismo, reinante nos corredores do poder, o Algarve tem sido ignorado,
quer nesta quer em outras matérias, quando comparado com outras regiões com maior peso eleitoral,
mas cujo contributo para a riqueza nacional é muito menor, dando razão àqueles que afirmam, a pés
juntos, que se os turistas votassem, este e outros problemas há muito que teriam sido resolvidos.

Os fundos públicos alocados à região não podem continuar a obedecer a uma distribuição equitativa,
tendo por base apenas a população oficial residente, pouco mais de 450 mil habitantes, mas antes
selectivamente, no respeito pelo princípio da importância económica do Algarve.

Ora, sendo o turismo um sector estratégico e prioritário da economia portuguesa, e o Algarve a maior e
mais importante região turística nacional, importa reconhecer que a saúde e o bem-estar associados ao
turismo são uma realidade que não pode continuar a ser menosprezada.

Existe hoje uma economia da saúde intimamente ligada à economia do turismo, devendo estes serviços
passar a ser entendidos como uma valorização do posicionamento competitivo do destino turístico
regional.

Assim sendo, para além da necessidade de haver um reescalonamento salarial equilibrado e mais justo,
de forma a atrair profissionais de saúde qualificados para o Algarve, o governo deve, em colaboração
com as autarquias locais, proceder a uma reavaliação dos Centros de Saúde, modernizando-os e/ou
construindo novos onde tal se justifique, dotando-os dos meios técnicos e humanos capazes de
responder eficazmente às solicitações, melhor forma de libertar as urgências dos Hospitais Centrais.

O governo prepara-se para, pela “enésima” vez, anunciar um calendário para a construção do novo
Hospital Central. Mais do que anunciar calendários em que já ninguém acredita, importa avançar para a
sua construção no mais curto espaço de tempo, até porque a existência de infraestruturas e
equipamentos modernos constitui uma mais-valia na atracção de novos profissionais e competências
para uma região onde é agradável viver todo o ano.
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Banco de Portugal: exportações e importações de serviços de
turismo sobem 137% e 63% em julho e superam 2019
As exportações e importações de serviços de turismo de julho já superaram os valores
pré-pandemia, segundo o Banco de Portugal

As despesas de turistas estrangeiros em Portugal e de turistas portugueses em outros países
aumentaram 137% e 63%, respetivamente, em julho, em termos homólogos, superando os valores
registados no mesmo mês de 2019, divulgou esta terça-feira, 30 de agosto, o Banco de Portugal (BdP).

“Em julho de 2022, o indicador preliminar das viagens e turismo aponta para a manutenção de
crescimentos acentuados face ao mesmo período do ano passado, devido ao contexto de restrições à
movimentação internacional de pessoas que vigorava em 2021”, refere o BdP.

Segundo precisa, “o indicador sugere um crescimento das exportações de 137% face a julho de 2021
(após uma variação de 164% em junho) e um crescimento das importações de 63% (variação de 74%
em junho)”.

Os valores de julho situam-se também acima dos registados em 2019, o último ano pré-pandemia, com
as exportações a corresponderem a 120% e as importações a 121% dos respetivos valores observados
em julho de 2019.

Relativamente aos valores acumulados até julho de 2022, as exportações e importações superam
também os valores observados em igual período de 2019, correspondendo a 111% e 102% do valor
então registado.

As séries apresentadas esta terça-feira pelo BdP são valores preliminares para a taxa de variação
homóloga, tanto para as despesas de turistas estrangeiros em Portugal (também designadas por
exportações ou créditos), como para as despesas de residentes em Portugal quando se deslocam a
outros países (também designadas por importações ou débitos).

Conforme explica o banco central, “esta informação baseia-se num conjunto mais restrito de
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informação, predominantemente de cartões bancários, e não substitui as séries históricas de
exportações e importações de viagens e turismo publicadas no BPstat, que pode encontrar no domínio
das estatísticas externas | balança de pagamentos”.

O BdP atualiza o indicador preliminar das viagens e turismo da balança de pagamentos em 30 de
setembro.
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Ministro de férias no Algarve mandou abrir posto da PSP em
Lagos, diz sindicato
ASPP considera que este caso é exemplificativo “da política de puxar o cobertor de um
lado para o outro” e de “branquear a realidade de falta de efetivos”.
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O Posto de Turismo da PSP em Lagos foi reaberto depois de intervenção direta do ministro da
Administração Interna que estaria a passar férias na região, denuncia Paulo Santos, da Associação
Sindical de Profissionais de Polícia (ASPP), em declarações à Renascença.

O ministro José Luís Carneiro terá passado férias no Algarve e decidiu intervir, percebendo que os turistas
não tinham acesso a um balcão para queixas que existem nos postos de turismo mais urbanos.  

“Tivemos conhecimento de um episódio relacionado com o posto de turismo de Lagos, que estaria
encerrado devido à falta de efetivos e, ao que parece, o senhor ministro ter-se-á apercebido dessa
realidade e terá feito diligências no sentido de suprir essas deficiências. Imediatamente a PSP reagiu,
colocando polícias afetos à investigação criminal no Posto de Turismo”, diz à Renascença Paulo Santos,
dirigente da ASPP.

O sindicalista considera que este caso é exemplificativo “da política de puxar o cobertor de um lado para
o outro” e de “branquear a realidade de falta de efetivos e de envelhecimento dos efetivos”.  

Nestes declarações à Renascença, a Associação Sindical de Profissionais de Polícia revela que a valência
da investigação criminal tem sido desfalcada por diversas vezes para a resolução de situações deste
género, e o problema não ocorre só em Lagos.  

“Já há informações de que, a 1 de setembro, o Posto de Turismo do Porto vai estar com horário
reduzido fruto da ausência de efetivos. Este tipo de situações é constante e não pretendíamos que o
Governo e a Direção Nacional branqueassem estas situações que são diárias, queríamos que houvesse
uma Polícia com alguma perspetiva de resolver os seus problemas”, afirma Paulo Santos.  

A Renascença pediu esclarecimentos ao Ministério da Administração Interna, sobre a situação do Posto
de Turismo de Lagos, que remeteu para a Direção Nacional da PSP.

Link
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Entre obras de arte e surf, primeiro cinco estrelas de Aljezur tem
camas de pedra submersas na piscina
Fotogaleria: Saunas e lareiras, piscinas exteriores e interiores, gastronomia diversa e de
qualidade, obras de arte, acesso à Praia do Canal e o aromático Parque Natural sempre à
vista

Camas submersas na piscina infinita exterior

henrique seruca

Fotogaleria: Saunas e lareiras, piscinas exteriores
e interiores, gastronomia diversa e de qualidade,
obras de arte, acesso à Praia do Canal e o
aromático Parque Natural sempre à vista. A estreia
do grupo Leacock no continente faz-se com o
luxuoso Praia do Canal Nature Resort, para
“colocar Aljezur no mapa de turismo de excelência”
Pedalamos entre a vegetação até vislumbrar o vale que conduz à Praia do Canal. Alcançar esse refúgio
selvagem a Sul da Arrifana, rico em mato de zimbro, líquenes e escarpas, é desvendar um segredo
tranquilo e ficar a sós com o mar. Cedemos ao impulso de um banho cauteloso, de olho na Pedra da
Agulha. Acomoda-se a toalha o melhor que se pode, sobre o enredo de calhaus rolados que lembram os
da Madeira, berço das quintas da Casa Branca e Jardins do Lago, da Leacock Investimentos. Este
grupo escolheu Aljezur para lançar a sua primeira unidade no continente, e o primeiro hotel de cinco
estrelas do concelho.

 

Praia do Canal Nature Resort

henrique seruca

A energia elétrica das bicicletas ajuda a regressar ao Praia do Canal Nature Resort, que sugere quatro
percursos sinalizados para fazer no seu entorno, em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina. No F órum (edifício principal), um amplo lobby evidencia a madeira, móveis
restaurados e outros mais modernos, peças de cortiça a convocar o barrocal, uma lareira central e sofás
confortáveis, obras de arte, como um painel de azulejos com relevo de Maria Ana Vasco Costa, e raízes
de árvores servindo de bases para mesas ou suportes de candeeiros. A decoradora Constança de
Castro Fernandes quis “trazer a natureza para dentro” de portas e conjugar castanhos e verdes
com tons quentes que enganem o frio.

Camas submersas na piscina infinita exterior

henrique seruca

Camas de pedra submersas
Na loja Terra, vendem-se produtos de artesãos, artistas, designers e marcas portuguesas: “Contam
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histórias e emoções em cada peça, detalhe e textura”. A partir da esplanada Plaza, o resort de 220
hectares expande-se em blocos despojados e em tons terra, enquadrados pelos jardins e o prado. A
caminho do quarto, libertam-se os aromas dos pinheiros-mansos e bravos, medronheiros,
sobreiros, oliveiras e da esteva. São 56 alojamentos (desde €250) e cada bloco tem uma Júnior
Suite em baixo, com camas dossel e jardim virado para o vale, e em cima um Quarto Deluxe com
varanda - em muitos dá para ver o mar. A Grand Suite Rooftop e a Junior Suite Rooftop têm tanques
de mármore panorâmicos de água aquecida, chuveiro e espreguiçadeiras, e há ainda duas Suites
Familiares comunicantes com pequenas piscinas privadas.

ZIMBRO RESTAURANT TERRACE

henrique seruca

Com um forno a lenha e josper grill, o Restaurante/Bar Zimbro prepara sugestões leves, do peixe
fresco grelhado com vegetais da época aos bivalves e mariscos da costa abertos na grelha, e a pizas de
toque nacional. Este outlet funciona no verão e apoia a piscina exterior de 50 metros que tem uma
área para crianças e camas de pedra submersas. Sinta o corpo em semi-flutuação sobre a pedra e
aconchegue-se nas espreguiçadeiras e day-beds. Não se olha o relógio, urge descomprimir, esquecer
a agenda, ler um livro e escutar o pássaros. No Esteva Spa alterna-se entre o duche sensorial, o banho
turco, a sauna finlandesa a 90° e a sauna Bio a 70°, as piscinas interior e exterior aquecidas, a fonte de
gelo, o balde e tanque de água gelada. Complementa-se com as zonas relaxamento interior e exterior,
as duas salas de tratamentos e ginásio aberto 24h.

“É um hotel destino e o desafio é colocar Aljezur no mapa de turismo de excelência em
Portugal. A pureza deste local é única. Há uma sensação de espaço, de paz e de sensibilidade
para com a natureza, os seus sons e cheiros. Uma sensação de liberdade que é raro conseguir
numa unidade hoteleira. A hotelaria deve proporcionar tempos de paragem para relaxarmos e
recarregarmos baterias e também quisemos trazer a tradição de bem receber da Madeira para
cá”, remata Alberto Reynolds.

Medronho Bar

henrique seruca

Experiências marcantes

Alinhamos numa prova de vinhos, de entre mais de 80 referências, sobretudo nacionais, bebendo o
último vinho no lounge exterior. Daí seguimos para o  Bar Medronho, com os seus grandes vidros,
troncos de cortiça embutidos no balcão, cadeiras e mesas de design e adaptações de antigas luminárias
madeirenses. Acede-se ao bar admirando o retrato que a artista Bárbara Gil fez de uma garça Imperial,
majestosa ave migratória em perigo de conservação que aparece voando “numa época de restrição da
liberdade”. Peça um chá ou cocktail, como o Vicentine Passion, e relaxe à lareira ao som de blues ou de
uma guitarra. “Precisávamos de cor, aconchego e harmonia, de detalhes como as lareiras para
as pessoas se sentirem em casa. É um hotel que dá para o verão e para o inverno”, comenta
Alberto Reynolds, do grupo Leacock. No bar provam-se ostras da Ria Formosa, pregos de cachaço de
porco preto, cachorros de polvo, queijos e enchidos do Alentejo, gyosas ou as alcagoitas em três
texturas.

O restaurante principal é o Azeitona, que privilegia “os produtos e sabores da região, dos peixes
frescos de mar ao melhor que a terra dá, adaptados à linha contemporânea do resort, mas mantendo a
essência”, explica o chef Marcelo Santos. A comida é um dos pilares da unidade, abraçando o Algarve e
o Alentejo. Enchidos e alcagoitas de Rogil e da serra de Monchique, queijos de Odemira, Serpa e Évora,
porco preto de Barrancos, bivalves e peixe de mar algarvios, serve-se de tudo. Prove os croquetes de
rabo de boi, o creme e texturas de ostra e o arroz Carolino do Sado com lingueirão, posta e barriga de
robalo.

Quarto Deluxe com vista oceano

henrique seruca

Refeições em promontórios, surf, SUP, avistamento de golfinhos e aves marítimas, visitas a
grutas, passeios a cavalo na praia, de BTT ou de barco na Arrifana, yoga, observação das
estrelas, aulas de culinária com o chef, explorar a Rota Vicentina, apanhar medronho e visitar
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uma destilaria ou adega são outras experiências possíveis a partir do Praia do Canal Nature Resort
(Vale dos Polvos, Valinhos, Aljezur, Tel. 282242400), que já produz mel e pretende produzir pinhão. O
hotel convida a explorar a Costa Vicentina e as suas praias de areia branca: Odeceixe, Amoreira, Monte
Clérigo, Arrifana, Vale Figueiras, Amado e Bordeira.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!

(Link)
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Lisboa entre os destinos que colaboram com a Airbnb para atrair
nómadas digitais – Magazine Imobiliário
A forma de como trabalhamos foi-se alterando ao longo dos anos. Foram aparecendo
inúmeras profissões que não precisam de um escritório, de um posto de trabalho fixo.
Desde que haja um computador e ligação à internet, o mundo inteiro pode tornar-se num
escritório.O  Bankinter Investment, Sonae Sierra e um grupo de investidores, clientes
Bankinter, anunciaram que compraram o emblemático edifício do Atrium Saldanha, em
Lisboa. O  grupo vendedor, Grupo Fibeira (Armando Martins), manterá 20% da nova
Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária portu

A forma de como trabalhamos foi-se alterando ao longo dos anos. Foram aparecendo inúmeras
profissões que não precisam de um escritório, de um posto de trabalho fixo. Desde que haja um
computador e ligação à internet, o mundo inteiro pode tornar-se num escritório.

A estas pessoas, chamamos de nómadas digitais. Não tem um poiso fixo, vão saltitando de cidade em
cidade, de país em país e ainda assim trabalhando, sem que isso signifique o patrão ou os clientes a
quem prestam serviço se encontrem nessa mesma cidade ou país.

Algumas das perguntas que surgem quase sempre quando se fala de nómadas digitais é: Onde vivem?
Compram casa por onde passam? Dormem na rua? Nada disso. Existem várias soluções para quem opta
por este estilo de vida, nomeadamente a Airbnb.

E é exactamente sobre a Airbnb e a cidade de Lisboa que lhe queremos falar, para lhe contar uma
novidade apresentada por esta empresa de gestão de apartamentos turísticos Lisboa.

Para dar uma resposta mais eficaz à comunidade nómada digital, a Airbnb seleccionou 20 locais
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espalhados um pouco por todo mundo, como as Canárias, Buenos Aires, a Cidade do Cabo e Bali para
implementar um novo projecto.

Este projecto abrange inúmeras iniciativas, sendo uma delas a criação de hubs nos quais as pessoas que
querem saber mais sobre como ser nómada digital em cada uma destas 20 localizações terão a acesso
a toda a informação indispensável.

A própria Airbnb desenvolveu políticas internas de recursos humanos para que os seus colaboradores
possam trabalhar remotamente. Uma semana após a publicação destas directrizes, o portal de
recrutamento foi acedido por mais de um milhão de visitantes.

Lisboa, amiga dos nómadas digitais

A boa notícia é que Lisboa foi um dos destinos seleccionados tendo em conta alguns factores que são
importantíssimos para os nómadas como a rede de transportes, as muitas opções de alojamento, a
oferta de serviços e a agenda cultural e de lazer.

Quem opta por este estilo de vida não quer apenas a liberdade de trabalhar em qualquer parte do
mundo, deseja igualmente conhecer a cultura, fazer a experiência de estar integrado nos costumes e
hábitos locais, ter mobilidade, mas também estar descansado de que o local tem infra-estruturas
capazes de fazer frente a qualquer imprevisto.

Iniciativas na cidade alfacinha

Desde o final do ano passado que a empresa de gestão de apartamentos turísticos Lisboa, Airbnb tem
desenvolvido variadíssimas iniciativas na nossa capital para recuperar as estadas perdidas com a
pandemia da Covid-19 e promover um modo de turismo mais sustentável.

A importância da comunidade nómada digital

A presença dos nómadas digitais e dos trabalhadores remotos tem um enorme impacto na economia de
uma cidade ou país, pelo menos assim dizem as conclusões de um estudo elaborado pela Escola de
Negócio de Harvard.

Estas comunidades, ao se formarem, promovem o empreendedorismo e ajudam a desenvolver núcleos
tecnológicos, que de outra forma estariam centralizados em meia dúzia de grandes cidades.

Pelo bem comum

Esta iniciativa da Airbnb traz benefícios para todos os que estão envolvidos na gestão de apartamentos
turísticos Lisboa, de forma directa e indirecta, já que um quando apartamento entra nesta plataforma
implica mais do que apenas o anfitrião e o hóspede.

Existe toda uma comunidade que de alguma forma também terá que lidar com esta questão.

Apoia os nómadas digitais a terem todas as condições que necessitam para aqui morar e continuar a
trabalhar normalmente de forma remota.

Cria formas de suporte aos anfitriões para que possam receber os hóspedes de forma responsável.

Insere os apartamentos turísticos na dinâmica e na vida do bairro, protegendo assim a vizinhança, e
ainda permite às autoridades autárquicas conhecer e potencializar os benefícios económicos do turismo
dentro das suas áreas.

DR Foto: Daria Shevtsova / Pexels.com

O Bankinter Investment, Sonae Sierra e um grupo de investidores, clientes Bankinter, anunciaram que
compraram o emblemático edifício do Atrium Saldanha, em Lisboa. O grupo vendedor, Grupo Fibeira
(Armando Martins), manterá 20% da nova Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária portuguesa
(SIGI).
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As rendas estiveram cerca de 40% mais altas em Agosto face ao ano passado, avança o barómetro do
portal imobiliário Imovirtual. Só num ano as rendas ficaram 400 euros (€) mais caras. Os valores de
arrendamento duplicaram em Castelo Branco, tendo-se registado também aumentos exponenciais acima
dos 65% em Faro e Beja, comparativamente a Agosto de 2021.

A ACTEP – Associação de Turismo Chinês em Portugal anunciou que vai levar uma comitiva portuguesa à
Feira Internacional de Comércio e Serviços da China, que decorre, entre 1 e 5 de Setembro, em Pequim.
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Cumpriu-se na Praia da Manta Rota no Algarve, a tradição do
banho Santo
Cumpriu-se na Praia da Manta Rota no Algarve, a tradição do banho Santo

Cumpriu-se na Praia da Manta Rota no Algarve, a tradição do banho Santo
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#Osmelhoreshotéisparasetrabalhar: Martinhal aposta em manter
uma equipa estável e competente | Ambitur
O tema dos Recursos Humanos nunca foi tão “quente” como nos dias de hoje. E a
hotelaria é um dos segmentos do turismo que mais sente na pele a escassez de pessoal,
sobretudo depois de dois anos em que uma pandemia veio alterar as ambições e
possibilidades profissionais de muitos que poderiam depositar neste setor o seu talento.
Ambitur falou com oito das principais cadeias hoteleiras em Portugal e com quatro
prestigiadas unidades independentes, e quis saber de que forma estão a lidar com as
dificuldades de captar e reter talento. É a vez de Chi

O tema dos Recursos Humanos nunca foi tão “quente” como nos dias de hoje. E a hotelaria é um dos
segmentos do turismo que mais sente na pele a escassez de pessoal, sobretudo depois de dois anos em
que uma pandemia veio alterar as ambições e possibilidades profissionais de muitos que poderiam
depositar neste setor o seu talento. Ambitur falou com oito das principais cadeias hoteleiras em Portugal
e com quatro prestigiadas unidades independentes, e quis saber de que forma estão a lidar com as
dificuldades de captar e reter talento. É a vez de Chitra Stern, fundadora e proprietária do Martinhal
Family Hotels and Resorts, nos contar o que se tem feito neste grupo hoteleiro.

Manter uma equipa equilibrada na sua dimensão e competências é a política adotada pelo Martinhal
Family Hotels and Resorts, que não esquece porém que existe “uma grande falta de pessoas com
interesse ou disponíveis para a hotelaria”, diz Chitra Stern. A fundadora e proprietária do grupo indica que
foram feitos esforços orçamentais para permitir revisões salariais com maior impacto nas categorias
mais operacionais, além de se definirem objetivos premiando os resultados obtidos. Outra estratégia foi
manter e aumentar a capacidade de alojamento dos trabalhadores, permitindo assim a sua mobilidade e
potenciando a atratividade do emprego. E procura-se sempre “sensibilizar as estruturas da organização
sobre a importância da partilha da informação e dados para a tomada de decisão”, ressalva.

Em termos de recrutamento, os Martinhal Family Hotels and Resorts optaram por reforçar as equipas
até junho, podendo atingir os 650 trabalhadores dos cerca de 525 trabalhadores contratados, dos quais
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80 em outsourcing ou trabalho temporário). Estes seriam já números muito idênticos a 2019 e até
superiores, admite Chitra Stern, explicando que, face a 2021, o pessoal cresceu 30% e que este ano
“começou muito bem” com o reforço “da nossa equipa anual de referência (cerca de 300 pessoas para
as quatro unidades) mais cedo do que o habitual, possibilitando assim um maior número de meses nos
contratos de trabalho sazonais”. A empresária reconhece a dificuldade em recrutar profissionais
qualificados ou com experiência, sendo que neste momento, além da falta de candidatos para as áreas
da cozinha e pastelaria, verifica-se o mesmo nas áreas da receção onde, “não há muito tempo, era das
áreas em que mais candidatos existiam”.

No Martinhal Family Hotels and Resorts também se aposta na formação que, neste caso, é feita em
contexto real de trabalho e representa cerca de 1% da massa salarial do grupo. Chitra Stern explica que
“um novo trabalhador precisa que a equipa que o recebe consiga ensinar algumas competências,
sobretudo técnicas, mas também sobre a cultura da empresa”. Há pois que manter uma equipa estável e
competente para que possa, rapidamente, receber um novo elemento e colocá-lo confiante para
desempenhar a nova função, adianta a empresária. Depois é claro necessário ir acompanhando as novas
tendências e, por isso, a cadeia hoteleira estimula a presença em conferências, workshops e experiências
para perceber novos conceitos.

No que se refere à relação com o ambiente académico, o grupo tem protocolos com escolas
profissionais e universidades para estágios dos alunos pois Chitra Stern considera importante envolver
estas instituições nos processos de formação e cultivar as relações entre estas e as empresas. No atual
momento em que “a procura em Portugal excede largamente o número de profissionais qualificados por
instituições académicas de Turismo e Hotelaria, as instituições de formação são fundamentais e devem
contribuir para a atratividade do setor e aumentar a capacidade para dar resposta às necessidades das
empresas hoteleiras”, defende.

O que oferece o Martinhal Family Hotels and Resorts
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