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Esperamos que em 2021 seja possível passar muitos momentos juntos, em forma de encontros virtuais 

ou, eventualmente, presenciais!Marc Nitschke e a equipe "Aliança nos Alpes"* speciAlps2 é financiado 

pelo Ministério Federal Alemão do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear.** 

Start-Alp é financiado pelo Ministério do Meio Ambiente e Defesa do Consumidor da Baviera. 

Com este relatório trimestral “Aliança nos Alpes” gostaria de informá-lo sobre as atividades recentes da 

rede. Em linha com o nosso princípio orientador "Comparação - compromisso - concretude", queremos 

colocar à sua disposição conhecimentos e competências para dotar o seu concelho de uma base sólida 

de adaptação aos desafios futuros. 

• Mais informações sobre nossos projetos e eventos também podem ser encontradas em Até 

alguns meses atrás, ser positivo era o objetivo de todos. 

• Hoje, como em outros tempos de propagação global do vírus, tornou-se um termo que deve ser 

evitado.  

Tão ruim que seria apropriado falar sobre "você sabe o quê". 
 Os fãs de Harry Potter vão me entender. Isso, complementado com uma pitada de notícias apocalípticas 

da mídia, fez as pessoas esquecerem completamente o otimismo. É difícil encontrá-lo, reconhecê-lo e 

mantê-lo ao longo do tempo, mais do que um diamante em uma mina. No entanto, não devemos 

esquecer que é de vital importância, especialmente em um momento como este.  

Obrigado, prótons <3Tomemos como exemplo o 

próton, que apesar de tudo permanece fiel à sua 

positividade.Pode parecer uma utopia para nós, mas 

posso garantir que não é.Por exemplo, sempre fui um 

menino otimista, mas o exercício diário de Bill permitiu 

que eu me acostumasse ainda mais a ver o copo meio 

cheio.  

Mesmo nos momentos mais sombrios. 
 O segredo está bem aí: se perdermos a luz da esperança e da razão, tateamos e quase certamente 

cairemos e nos machucaremos. Um pouco quando você bate o dedo mindinho contra a perna da mesa 

de cabeceira à noite. Por outro lado, se aprendermos a acender até mesmo uma pequena vela no 

escuro, poderemos ver a estrada com mais clareza.Mas como alcançar esse otimismo? 

1. Percebi que, especialmente no primeiro bloqueio, muitos conseguiram encontrá-lo graças ao 

entusiasmo dos coros das varandas ou às histórias de sucesso de vários heróis da ala. 

2. Nas últimas semanas, no entanto, parece ter desaparecido completamente.  

3. problema é que nos encontramos em uma condição em que nossa positividade depende 

exclusivamente das notícias do noticiário noturno. 

4. E isso é perigoso, porque permitimos que algo externo a nós nos influencie profundamente. 



Em vez disso, acredito que o otimismo e a positividade devem ser um exercício diário. Algo que vamos 

treinar a partir das pequenas coisas do dia a dia. Um pouco como a felicidade segundo o Pequeno 

Príncipe.  

André, você facilita...Pelo amor de Deus, não é nada fácil ficar de bom humor: nem todos os dias, nem 

todas as horas, e sobretudo não com o tempo deste período de outono em que as horas de luz são 

diretamente proporcionais ao número de neurônios em o cérebro dos negadores. 

É normal, é algo intrínseco à natureza humana que, mesmo quando tudo parece disparar, nos obriga a 

desviar a nossa mente para os problemas dos quais nunca podemos nos livrar.  

Mas isso não deve permitir que nos joguemos para baixo e pensemos em positividade apenas no 

sentido negativo referente ao Covid-19. Como você deve ter entendido lendo até aqui, não estou 

envolvido com ciência e meu objetivo certamente não era descrever a estrutura dessa pequena 

partícula subatômica onipresente.  

• objetivo deste artigo, assim como do cartoon acima publicado há algum tempo no Be like Bill, é 

ajudar pelo menos uma pessoa a se comportar como um próton.  

• Só isso já seria um ótimo resultado.  

A hospitalidade do futuro: todas as novas tecnologias de amanhãJulien  
Bauer15 de novembro de 2021Já imaginou como serão os hotéis do futuro? Em um setor em constante 

crescimento e transformação como o hoteleiro, é impossível pensar que as instalações e serviços 

permanecerão inalterados. 

Estamos na era da revolução tecnológica, onde a modernização está em pauta e as tendências mudam 

de forma fluida e constante.Por essas razões, a palavra “estático” não pode mais ser contemplada nos 

hotéis do futuro, tudo deve ser dinâmico, fluido, multifacetado.  

Cada espaço deve ser multifuncional, capaz de se transformar 

rapidamente: o quarto do hotel deixará de ser um mero espaço 

para pernoitar, mas também um escritório, uma área de bem-

estar psicofísico e um espaço social onde se pode encontrar com 

os amigos; a zona do restaurante irá facilmente transformar-se 

numa sala de eventos, bar e serviço 24h......  

E assim por diante, cada espaço da estrutura hoteleira será fluido 

e maleável de acordo com as necessidades dos hóspedes, mas não 

só... será influenciado também por características sociais, econômicas e ambientais. Imaginar que 

parece ficção científica, certo?  

Em vez disso, é o que destacou o relatório 

 2020 - elaborado pelo Gabetti Studio Office em colaboração com a Federalberghi e o patrocínio da 

ENIT, Assoimmobiliare e a Fundação Universitária Cà Foscari - "A hospitalidade do futuro: tendências, 

perspectivas e oportunidades em o setor hoteleiro na Itália". 

Mas hotéis e espaços mais dinâmicos não são tudo o que o futuro reserva, há muito mais reservado para 

empresários e viajantes de amanhã. 



 Você está pronto para descobrir? 
 Continue lendo e descubra todas as novas tecnologias para os hotéis do futuro!Hospitalidade do futuro: 

todas as novas tecnologias dos hotéis mais avançadosCom as inovações tecnológicas em constante 

crescimento, revelamos-lhe uma a uma todas as funcionalidades que em breve chegarão aos mais 

modernos hotéis! Você está pronto para transformar seu hotel em um hotel de vanguarda? 

 Então vamos começar! 

A estadia no hotel: uma nova experiência de 360 grausO próprio 

conceito de hotel muda: não mais uma estrutura para pernoites, 

mas um espaço multifuncional que combina trabalho e lazer, de 

forma a aproveitar os ambientes do hotel não só à noite, mas 

também durante o dia.Por isso, na Hotelaria do futuro, haverá 

mais categorias de estruturas segmentadas para satisfazer as 

necessidades e desejos dos viajantes do futuro. 

Sim, porque o tipo de viajante também está mudando. De facto, na sequência da crise pandémica, a 

chegada do smart working como forma de trabalho do futuro é agora uma certeza e o seu impacto na 

hotelaria já começa a ser sentido.  

Tomemos como exemplo o novo fenômeno que surgiu no verão de 2020, o chamado “Workation”: 

férias de verdade, mas em instalações hoteleiras com espaços equipados para trabalhar 

remotamente.Isso garante que o viajante aproveite sua estadia em 360 graus: ele pode trabalhar nas 

áreas de coworking, praticar esportes na academia do hotel e relaxar na piscina. 


