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A1  
TVI

 	Duração: 00:02:03

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 86130856

 
23-04-2020 09:42

1 1 1

Turismo nos Açors afetado pelo Covid-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fe90a32e-1379-47d2-9dff-

21bfcba5f8df&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nos Açores, depois de um ano em que a hotelaria tradicional tinha ultrapassado os 2 milhões de
dormidas, os tempos agora são de grande incerteza. Os hoteleiros estimam quebras superiores a
80%.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-04-23 09:43
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A2  
Antena 1

 	Duração: 00:01:08

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 86129940

 
23-04-2020 09:03

Praias vão ter lotação máxima de banhistas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0667dd43-7a3d-4427-b285-

65a786747817&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Associação de Municípios do Algarve estranha que esteja a ser preparado um plano
para as praias sem que as autarquias sejam ouvidas. António Pina, que é também presidente da
Câmara de Olhão, não esconde o desconforto.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-04-23 10:02
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1 1 1

Em análise: Recuperação do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=64a3d3db-b872-425d-a62c-

3a93f6099cbc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo é um dos setores mais afetados pela crise provocada pelo Covid-19. Os hotéis estão
encerrados e ainda sem perspetiva de abertura, embora no setor haja quem acredite que em junho
será possível abrir algumas unidades. Para percebermos melhor este impacto e o que está a ser feito
está esta manhã connosco Margarida Almeida, CEO Amazing Evolution.
 
Repetições: SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-23 08:21
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Renascença

 	Duração: 00:00:27

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 86128654

 
23-04-2020 08:03

Regras para que portugueses e turistas possam ir à praia no Verão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=134c343d-fd63-4402-b445-

0c83a7ee0c1a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Para que portugueses e turistas possam ir à praia ainda este Verão, já há algumas regras definidas.
Os banhistas vão ter de respeitar uma distância mínima, cada praia será limitada a um máximo de
pessoas e o uso de máscaras será obrigatório em cafés e restaurantes, que terão de cumprir
protocolos de higiene. São algumas regras que saíram da reunião da Agência Portuguesa do Ambiente
e outras dez entidades, incluindo a Direção Geral da Saúde.
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A5  
Renascença

 	Duração: 00:00:31

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 86128097

 
23-04-2020 07:03

Coronavírus - Reabertura de praias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9e1ea50d-32ed-4fb2-bea3-

03ca99190cd3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Para que portugueses e turistas possam ir à praia ainda este Verão já há algumas regras definidas. Os
banhistas vão ter de respeitar uma distância mínima uns dos outros. Cada praia será limitada ao
número máximo de pessoas e o uso de máscara será obrigatório nos cafés e restaurantes que terão
de cumprir os protocolos de higiene.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-04-23 08:31
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Campos com receita zero
Estado de emergência e pandemia ditam quebra de receitas no golfe de 
90 milhões d No Algarve, um campo fechado pode gastar um milhão

EM Portugal, o golfe tem 

um impacto direto na 

economia que ascende a 

mil milhões de euros, 

emprega 16 mil trabalha-

dores e é responsável por uma re-

ceita fiscal de 140 milhões. Os nú-

meros são adiantados a A BOLA 

pelo presidente da Federação Por-

tuguesa de Golfe, Miguel Franco de 

Sousa. A propósito da pandemia e 

do impacto do estado de emer-

gência na modalidade, que decre-

tou o fecho dos campos, escreveu 

uma carta aos ministros da Eco-

nomia e da Educação, Pedro Siza 

Vieira e Tiago Brandão Rodrigues, 

respetivamente, a solicitar a aber-

tura dos campos quando verifi-

cadas medidas de alívio de conten-

ção, redução do IVA e integração 

dos clubes nas medidas de apoio 

ao turismo. 

«Em abril e maio, os campos 

vão ter receita zero. Em março, 

deve ter havido uma quebra de 

60%, face ao ano anterior. Esti-

mamos quebras nas receitas entre 

os 45% e 65%, em 2020, isto se se 

retomar a atividade em junho. No 

pior cenário, perdas de receita de 

90 milhões de euros. É um impac-

to devastador», alerta, sem reivin-

dicar regimes de exceção: «É fun-

damental que o golfe reabra portas 

e que esteja na primeira linha de 

modalidades a retomar a ativida-

de, acautelando a defesa da saúde 

pública. A modalidade não exige 

contacto físico entre os pratican-

tes», reforça. 

A redução do IVA (23%), que se 

aplica somente aos jogadores es-

trangeiros (300 mil, no ano passa-

do) é outra das solicitações. «Mais 

do que nunca, importa analisar a 

hipótese de redução do IVA, à se-

melhança de alguns dos 

nossos prin-

Por 
MIGUEL MORGADO

cipais concorrentes. Retira com-

petitividade a Portugal enquan-

to destino de golfe. É importan-

te o governo atentar ao facto se 

é melhor ter um IVA mais baixo 

e maior geração de riqueza atra-

vés do golfe ou vice-versa», aler-

ta Miguel Franco de Sousa. 

Por fim, pede apoio para os 

clubes - «Associações sem fins 

lucrativos e, por isso, não abran-

gidos pelas medidas de apoio pre-

vistas para as empresas do setor 

do turismo» - e recorda ainda o 

lay-off na esmagadora maioria 

das instalações e os custos de 

manutenção, apesar dos cam-

pos estarem fechados: «Num 

campo de 18 buracos, ronda os 

750 mil euros. No Algarve, ul-

trapassa o milhão. Esta situação 

não é suportável por muito mais 

tempo», finaliza o responsável 

da FPG. 

D. R.

Apesar de fechados e do ‘lay-off’ na maioria, manter os campos de golfe portugueses com este aspeto não é suportável por muito tempo
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DISCURSODIRETO 

Elidérico Viegas. 
Associação dos 
Hotéis do Algarve 

"ABRIR 
HOTÉIS 
EM JUNHO" 
Cl Quais são as principais 
problemas atuais do setor 
turístico? 
- Principalmente o facto de 
as fronteiras terrestres e 
aéreas estarem encerradas 
e os hotéis não terem clien-
tes. Os turistas nacionais, 
que poderiam funcionar 
como alternativa ao mer-
cado estrangeiro, estão 
confinados aos concelhos 
de residência. Tem sido 
complicado pela redução 
substancial dos negócios. 
- Numa altura em que a 
época alta se aproxima... 
- Pensamos que muitos dos 
hotéis vão começar a abrir 
em junho e outros em ju-
lho. Estamos à espera que 
sejam definidas as restri-
ções em termos de distan-
ciamento social para que 
possamos definir e imple-
mentar manuais de boas-

 

-práticas para induzir con-
fiança nas pessoas. 
- Se as limitações dos voos 
turísticos continuarem, 
como vão recuperar o tu-
rismo este ano? 
- Agora estamos empenha-
dos em captar os fluxos tu-
rísticos do mercado nacio-
nal que, na altura da época 
alta, já é tradicionalmente 
muito importante. Ir 

111 
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A8 Covid-19: Aumento de pedidos de asilo obriga a alojamento fora de centros de
acolhimento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/04/2020

Meio: Informa+ Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a8933286

 
Lisboa, 22 abr 2020 (Lusa) - O Conselho Português para os Refugiados (CPR) admitiu hoje que o
aumento dos pedidos de asilo em Portugal provocou a sobrelotação dos seus centros, tendo de
recorrer a alojamento externo.
 
O aumento de pedidos passou de 442 em 2014 para 1.716 em 2019, o que provocou "a sobrelotação
dos centros do CPR, levando à necessidade de recorrer a alojamento externo (hostels, apartamentos e
quartos arrendados), também cada vez mais densificado e que nem sempre garante as condições
desejáveis", lê-se num comunicado do conselho.
 
Esta informação surge após o sucedido num hostel de Lisboa, onde estavam requerentes de asilo e
que foi evacuado no domingo depois de um dos 170 cidadãos estrangeiros ali residentes ter testado
positivo para covid-19, a que se seguiram mais de uma centena de casos positivos.
 
No caso específico dos locais de acolhimento, o CPR refere que as práticas de vida comunitária, como
a partilha de cozinha, quartos e de espaços comuns, "criam condições tendencialmente favoráveis ao
contágio, sobretudo em situações de sobrelotação".
 
Devido a esta situação, o CPR adianta que já enviou informação referente aos alojamentos e aos
beneficiários ao Ministério da Administração Interna, "pois considera prioritário proceder a uma análise
global da situação com vista à realização de testes a toda a população requerente de asilo".
 
O Conselho Português para os Refugiados assegura que permanece envolvido no processo de
acompanhamento da situação dos requerentes de proteção internacional que estavam naquele hostel
e em todas as situações em que o alojamento de requerentes se efetua de forma externa aos centros
de acolhimento do CPR.
 
O CPR acrescenta que presta acolhimento a mais de 950 requerentes de proteção internacional, em
diversas fases de tramitação processual.
 
Entretanto, 171 migrantes que estavam hospedados neste hostel foram transportados para a Base
Aérea da Ota, em Alenquer. Destes requerentes de asilo, 136 testaram positivo à presença do novo
coronavírus (SARS-CoV-2), sete com resultados inconclusivos e 26 com testes negativos.
 
Em Portugal, morreram 785 pessoas das 21.982 registadas como infetadas, de acordo com os últimos
dados da Direção-Geral da Saúde.
 
A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 181 mil
mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.
 
Mais de 593.500 doentes foram considerados curados.
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365 Algarve 
alargado 
até novembro 
CULTURA O programa 
365 Algarve alargou ex-
cecionalmente a sua 
temporada até 15 de no-
vembro, para poderem 
ser reagendados os even-
tos cancelados pelas me-
didas aplicadas no ãmbi-
to do combate à pande-
mia da Covid-19. O pro-
grama 365 Algarve pro-
move uma oferta cultu-
ral em toda a região, en-
tre outubro e maio, com 
o objetivo de combater a 
sazonalidade. 
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A10

Desempregados com direito a exigir reembolso total de viagens e estadias canceladas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/04/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: André Cabrita-Mendes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=73a16948

 
As novas regras dizem respeito a viagens organizadas por agências de viagens e turismo, viagens de
finalistas, ou reservas em empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local
marcadas por entre 3 de março de 2020 a 30 de setembro de 2020.
 
As regras para os reembolsos de viagens e estadias canceladas vão entrar em vigor a partir de
amanhã, sexta-feira, 24 de abril.
 
Com as novas regras de apoio ao consumidor, devido às viagens e estadias canceladas pela pandemia
da Covid-19, os desempregados têm o direito a exigir o reembolso total de viagens e estadias
canceladas.
 
Este regime específico é "dirigido às viagens organizadas por agências de viagens e turismo, ao
cancelamento de reservas em empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento e às
relações entre agências de viagens e turismo, operadores de animação turística e os empreendimentos
turísticos e os estabelecimentos de alojamento local", segundo o decreto-lei publicado hoje em Diário
da República.
 
As novas regras oferecem uma "tutela distinta para os consumidores que se encontrem em situação
de desemprego e, como tal, num estado de especial vulnerabilidade. Em alguns aspetos, os direitos
dos consumidores foram mesmo reforçados, oferecendo-lhes garantias não previstas expressamente
em condições normais de mercado", pode-se ler no documento.
 
No caso das viagens organizadas por agências de viagens e turismo, com data de realização entre 13
de março de 2020 a 30 de setembro de 2020, que não sejam efetuadas ou que sejam canceladas por
facto imputável ao surto da pandemia da doença Covid-19, os consumidores têm o direito de optar por
uma das modalidades:
emissão de um vale de igual valor ao pagamento efetuado pelo viajante e válido até 31 de dezembro
de 2021; reagendamento da viagem até 31 de dezembro de 2021.
No caso das viagens de finalistas ou similares, os viajantes que se encontrem em situação de
desemprego podem pedir o reembolso da totalidade do valor despendido, a efetuar no prazo de 14
dias.
 
No caso dos cancelamentos de reservas em empreendimentos turísticos e estabelecimentos de
alojamento local marcadas para o período de 13 de março de 2020 a 30 de setembro de 2020,
efetuadas pelo viajante ou através de plataformas em linha, que "não sejam efetuadas ou que sejam
canceladas por facto relacionado com a declaração de estado de emergência decretado no país de
origem ou em Portugal ou, ainda, com o encerramento de fronteiras imputável ao surto da pandemia
da doença Covid-19, na modalidade de não reembolso das quantias pagas, conferem, excecional e
temporariamente", aos hóspedes o direito de optar por:
emissão de um vale de igual valor ao pagamento efetuado pelo hóspede e válido até 31 de dezembro
de 2021;reagendamento da reserva do serviço de alojamento até 31 de dezembro de 2021, por
acordo entre o hóspede e o empreendimento turístico ou o estabelecimento de alojamento local.
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Também nas reservas em empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local, os
hóspedes que se encontrem em situação de desemprego podem pedir o reembolso da totalidade do
valor despendido, a efetuar no prazo de 14 dias, até ao dia 30 de setembro de 2020.
 
Ler mais
 
André Cabrita-Mendes
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Turismo na Europa pode cair até 70% este ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/04/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/turismo-na-europa-pode-cair-ate-70-este-ano/

 
Início Opção Turismo Turismo na Europa pode cair até 70% este ano
 
Turismo na Europa pode cair até 70% este ano
 
Abril 23, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
É a convicção de Thierry Breton, comissário europeu responsável pelo Mercado Interno, para realçar
que, devido à pandemia da Covid-19, o sector do turismo estará entre os últimos a se recuperar.
 
Lembrando que o bloco formado por 27 países está a enfrentar seu maior desafio desde a sua criação,
o comissário europeu instou a União Europeia a tornar o turismo o primeiro sector a receber
assistência financeira para a pandemia, até porque há praias vazias, hotéis e companhias aéreas em
crise, não há viajantes nas ruas.
 
No entanto, a Europa não é a única que sofre os estragos do coronavírus, a África do Sul, o Egipto e a
América Latina também se ressentem.
 
Breton acrescentou que o sector na Europa compreende quase metade de todo o turismo no mundo,
acrescentando que com base em dados de organizações e associações, o sector de viagens e turismo
pode perder entre 275 mil e 400 mil milhões de euros devido à pandemia.
 
O comissário estima que o turismo internacional cairá cerca de 30% este ano e no geral entre 40 e
70%, enquanto a perda de receitas de hotéis poderá atingir os 50%, e agências de viagens,
operadores turísticos, companhias aéreas e de cruzeiros terão um decréscimo de 70%.
 
Por fim, comentou que um dos factores que agrava a situação é que muitos dos países europeus
afectados dependem do turismo para sustentar sua economia.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
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Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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A14

António Costa acredita que turismo em Portugal vai voltar a ser de ouro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/04/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a58e6e0

 
Início B1 António Costa acredita que turismo em Portugal vai voltar a ser de...
 
António Costa acredita que turismo em Portugal vai voltar a ser de ouro
 
Abril 23, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O primeiro-ministro, António Costa, participa no plenário do Conselho Economico e Social para debater
a Estratégia Nacional para Portugal pós-2020, na Assembleia da República, em Lisboa, 12 de setembro
de 2017. JOÃO RELVAS/LUSA
 
António Costa partilhou no seu Twitter que a reabertura do turismo deverá ser acompanhada por
exigências de segurança e de higiene.
 
O regresso à normalidade do turismo após o estado de pandemia, segundo o Primeiro-Ministro, vai
depender do factor confiança.
 
Esta posição foi transmitida por António Costa, esta terça-feira (21) na sua conta pessoal do Twitter,
após ter recebido em São Bento representantes das cadeias de hotéis Vila Galé, Porto Bay, Pestana e
Sana, dirigentes da AHP e da AHRESP.
 
Há pouco mais de um mês o turismo em Portugal crescia a 2 dígitos. A realidade mudou radicalmente
e estamos bem cientes das enormes dificuldades. O sector será uma das actividades económicas que
mais demorará a retomar, pois depende de um factor essencial: a confiança, realçou o chefe do
executivo.
 
Estas reuniões decorreram no âmbito dos encontros que António Costa iniciou na semana passada,
que começaram com as instituições responsáveis por projecções sobre a evolução da economia
portuguesa (Instituto Nacional de Estatística, Banco de Portugal e Conselho de Finanças Públicas), às
quais se seguiram audições com economistas e com os parceiros sociais.
 
No processo de gradual reabertura dos estabelecimentos turísticos, segundo António Costa, é
essencial que sejam criadas regras de modo a assegurar que todas as exigências de segurança e
higiene sejam cumpridas.
 
António Costa deixou ainda uma mensagem em relação ao futuro deste sector em Portugal. Envio uma
palavra de esperança e agradecimento a todos os que trabalham no sector do turismo. Bem sei que
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vivemos tempos de angústia, mas o turismo em Portugal vai voltar a ser de ouro.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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UE:pede-se plano de resgate para o turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/04/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/ue-pede-se-plano-de-resgate-para-o-turismo/

 
Início B2 UE: pede-se plano de resgate para o turismo
 
UE: pede-se plano de resgate para o turismo
 
Abril 23, 2020
 
 
A eurodeputada espanhola, Isabel García pediu esta quarta-feira (22) ao comissário para o Mercado
Interno, Thierry Breton, que elabore um plano de acção de resgate para o scetor de turismo devido à
pandemia da Covid-19.
 
Numa reunião com Breton, os eurodeputados da Comissão dos Transportes e do Turismo insistiram
em reforçar o apoio à indústria do turismo através de medidas específicas, financiamento,
coordenação reforçada a nível comunitário e um roteiro personalizado.
 
- Precisamos de medidas concretas que façam parte de um plano de resgate real e que levem em
consideração toda a cadeia de valor do sector de turismo, desde o transporte até a restauração, até
aos seus fornecedores, afirmou Garcia em comunicado à imprensa.
 
A eurodeputada enfatizou que as medidas económicas adoptadas pela UE e das quais os trabalhadores
e as PME podem se beneficiar são bem-vindas, mas insuficientes. Neste sentido, pediu medidas
específicas e, como fez após a falência do operador turístico Thomas Cook, instou o comissário a
estabelecer um mecanismo de previsão e gestão de crises no sector.
 
Também a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar considera que a Comissão Europeia não está a
fazer o suficiente para apoiar o turismo e exige ajudas directas para aquele que foi um dos mais
afectados pela pandemia da Covid-19, defendendo que as empresas do sector precisam de respostas
imediata, sobretudo as Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME), sob o risco de falências.
 
- A Comissão Europeia não está a fazer o suficiente. Esperávamos muito mais, referiu a eurodeputada
do PSD em debate na comissão dos Transportes e Turismo do Parlamento Europeu.
 
Cláudia Monteiro de Aguiar criticou a decisão e diz que "se não apresentarmos soluções agora e
aguardarmos por Setembro será o fim de muitas micro, pequenas e médias empresas. O sector
precisa de apoio directo, para o imediato.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
 
Carolina Morgado
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Alentejo tem tudo o que é preciso para atrair os turistas após a pandemia de Covid-
19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/04/2020

Meio: Renascença Online Autores: Ana Carrilho

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=30427e9f

 
A opinião foi manifestada por vários especialistas da área do turismo. Segundo estes, a segurança
sanitária ou os hotéis mais pequenos serão as prioridades dos turistas no futuro.
 
Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo
 
Segurança sanitária, zonas não massificadas, natureza, hotéis mais pequenos, boa gastronomia,
tradições e lugares onde se possam ter experiências únicas a preços justos, em que a qualidade
predomina sobre a quantidade. Serão estas as prioridades dos turistas no período pós-pandemia e a
que o Alentejo tem condições para responder.
 
É a opinião manifestada esta quarta-feira por vários especialistas da área do turismo nos Estados
Unidos, Brasil, Alemanha, Reino Unido e Espanha, que participaram numa videoconferência organizada
pela Associação de Promoção Turística do Alentejo.
 
É mais seguro ir ao Alentejo do que ao supermercado em Madrid
 
Espanha é o mercado mais próximo de Portugal e o Alentejo está logo ali ao lado. Os espanhóis estão
fartos do confinamento por causa da Covid -19, que já matou cerca de vinte e duas mil pessoas e
assim que puderem, vão viajar. "Em junho, julho, no Verão, seguramente", diz Maria Pereda, da
agência de comunicação New-link, para quem os madrilenos, por exemplo, não veem qualquer
problema em ir a Portugal.
 
"É mais seguro ir ao Alentejo do que ir, aqui, ao supermercado". E frisa que a região portuguesa tem
muito do que "nuestros hermanos" procuram: segurança, também sanitária (relacionada com a Covid-
19), proximidade, uma boa excelente relação qualidade/preço, boa gastronomia, contacto com a
natureza, tradições e simpatia.
 
Para a especialista espanhola em comunicação na área do turismo, é hora de escutar o consumidor,
transmitir segurança, apostar na digitalização, capitalizar os valores da marca "Alentejo", criar uma
campanha criativa e difundi-la.
 
Alentejo tem cada vez mais valor para o mercado alemão
 
A presença da região nas feiras de turismo de Estugarda e Munique, realizadas antes das restrições
impostas pela Covid-19 mostraram o crescente interesse dos alemães em fazer férias em Portugal e
em particular pelo Alentejo, revelou João Sampaio e Castro, consultor de turismo na Alemanha, na
videoconferência sobre "Turismo Externo no Alentejo: situação presente e expetativas dos principais
mercados emissores".
 
No entanto, este ano as férias de Verão dificilmente serão passadas no exterior. Ainda ontem o
Governo alemão o desaconselhou, gerando protestos imediatos da associação nacional de agências de
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viagens.
 
"Mas outubro, altura das férias escolares na Alemanha, seria uma excelente oportunidade para o
Alentejo", diz João Castro, lembrando que este é um dos meses mais fortes para o destino Portugal.
 
O Alentejo transmite uma sensação de segurança, contacto com a ruralidade, calma. Prioridades que
os alemães valorizam. "Mas para já, estão mais preocupados com a evolução da pandemia no país",
frisa João Castro.
 
É importante mostrar o Alentejo como ele é
 
A curto prazo, no pós-pandemia, os brasileiros deverão apostar no turismo interno e a seguir na
América do Sul. A longo prazo, vão recomeçar a viajar para a Europa, embora não tanto como antes.
E Portugal é um destino muito forte, vaticina Fábio Torres, da AFT Comunicação, no Brasil.
 
"É muito provável que o turista queira revisitar os lugares em que já viveu grandes momentos, antes
de viajar para novos destinos", pelo que Fábio Torres aconselha os responsáveis da Agência de
Promoção Turística do Alentejo a "resgatar e a comunicar com os muitos brasileiros que já passaram
pela região".
 
Lugares com consciência social e ambiental, abertos, com mais natureza e menos multidões, com
hotéis pequenos e quase familiares vão ser, na opinião do especialista, os escolhidos pelos turistas. O
Alentejo preenche os critérios.
 
As pesquisas pelo destino vão aumentar e "é importante mostrar o Alentejo como ele é, mas
humanizar mais essa comunicação". Para Fábio Torres, é preciso redesenhar serviços, a rede de
apoios e contatos e pensar como inovar neste período de crise. "É hora de arriscar!"
 
Entre Lisboa e o Algarve há algo sensacional que é o Alentejo
 
O ano passado, 1,2 milhões de americanos fizeram turismo em Portugal e este é o 4.º maior mercado
emissor para o Alentejo. Em 2019 cresceu 26%.
 
Apesar dos mais de 22 milhões de desempregados nos EUA e da grave crise económica, quem viaja
não tem problemas de dinheiro.
 
A curto prazo, as viagens serão curtas, até dentro do país, mas a longo prazo, "os americanos vão
procurar destinos mais calmos, lugares sem multidões e fazer voos mais pequenos", diz Jayme
Simões, vice-presidente da Louis Karno&Communications, nos Estados Unidos. Ora, "Portugal é o país
da Europa mais próximo da América, Nova Iorque está a 6-7h de Lisboa e Boston, a 4h de Ponta
Delgada".
 
Os primeiros a querer viajar deverão ser os mais novos. Além disso, há muita gente a querer mudar-
se para Portugal, revela Jayme Simões. Pessoas de 40-50 anos, fartos da política americana, da
instabilidade, da insegurança, que procuram uma vida mais calma e com condições, nomeadamente,
ao nível da saúde. "Portugal está no topo e também vão olhar para o Alentejo".
 
No entanto, considera que é preciso encontrar novas formas de comunicar a marca porque muitos
americanos conhecem Lisboa, Porto e o Algarve , mas é preciso que saibam que "entre Lisboa e o
Porto há algo sensacional, que é o Alentejo".
 
Jayme Simões alerta também para a prática de preços justos, "não fazer saldos mas sim, dar mais
valor à experiência. Apostar na qualidade e não tanto na quantidade porque "quem vive da quantidade
não vai sobreviver no setor do turismo pós-pandemia. Pensar no mercado americano é um bom
investimento".
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Viajar vai custar mais dinheiro
 
"Estamos a entrar numa recessão económica a nível mundial que não tem qualquer comparação com o
passado recente e teremos que olhar para o futuro como um novo recomeço", considera Ricardo Dinis,
diretor regional da TAP para o Reino Unido e Irlanda.
 
A segurança vai estar no topo das prioridades dos turistas pós Covid-19. Continuará a haver procura,
mas será diferente e as empresas e organismos têm que se adaptar. "Tão depressa não voltaremos a
ver praias apinhadas, resorts cheios, filas intermináveis para ver um museu, festivais ou eventos
desportivos com grandes ajuntamentos".
 
Para o representante da companhia aérea nacional no Reino Unido, a expetativa é que, primeiro, se
assista a um crescimento do turismo interno, em detrimento do externo. E que depois, seja intra-
europeu, pelas melhores condições que os países podem oferecer, nomeadamente, a nível de saúde. E
lembra que, com a pandemia, houve pessoas que ficaram "fechadas" em países fora da Europa,
gerando o pânico.
 
A curto prazo, já em maio, poderão ser retomadas as ligações aéreas entre o Reino Unido e Portugal.
British Airways, Easyjet, Ryanair e TAP já têm planos. A companhia portuguesa deverá reiniciar os
voos duas vezes por semana, a 7 de maio e a partir de 17, efetuar uma ligação por dia.
 
Quanto à abertura de rotas, Ricardo Dinis, frisa que vai ser um processo lento, conforme a procura e
"algumas não serão retomadas porque não eram rentáveis".
 
Ainda à espera da definição a nível internacional, o representante da TAP, não tem dúvidas que a
necessidade de cumprir distanciamento e limitação de lugares ocupados nos aparelhos, vai implicar o
aumento das tarifas de avião. "O que tem sido falado entre as companhias aéreas é que, por exemplo,
o lugar do meio pode ficar vazio para garantir o distanciamento entre passageiros. Mas, para manter a
rentabilidade, os bilhetes têm que ser mais caros".
 
Um enorme desafio
 
"Temos que nos reinventar na maneira como nos vamos apresentar ao mundo sem deixarmos de ser o
que é o Alentejo", conclui Vitor Silva, presidente da Associação de Promoção Turística do Alentejo,
depois de ouvir os participantes na videoconferência sobre o Turismo Externo na região.
 
O Alentejo já é considerado o destino mais seguro de Portugal e o país, assume o 3º lugar, a nível
mundial. "Agora também temos que nos apresentar seguros a nível sanitário", diz Vitor Silva,
manifestando preocupação com a forma como se irá gerir as limitações de ocupação em restaurantes,
hotéis e espaços lúdicos. "Temos que ser inteligentes a compatibilizar a segurança com o desfrute. É
um enorme desafio".
 
O presidente da associação responsável pela promoção da região frisa que há muito tempo que o
Alentejo apostou na qualidade e garante que os preços praticados não vão baixar, "não nos podemos
vender a preço de saldo, teremos que praticar um preço justo".
 
[Additional Text]:
Costa considera que retoma económica do turismo depende do fator confiança
Bispo de Beja: "As pessoas estão a levar muito a sério a pandemia"
 
Ana Carrilho
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Covid-19: Programa 365 Algarve estendido até novembro para reagendar eventos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/04/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a49d0a11

 
O programa 365 Algarve alargou excecionalmente a sua temporada até 15 de novembro, para
poderem ser reagendados os eventos cancelados pelas medidas aplicadas no âmbito do estado de
emergência de combate à pandemia da covid-19.
 
"Solicitámos aos promotores o reagendamento das ações que não tinham sido realizadas e que
poderão ainda acontecer entre 15 julho e 15 de novembro. Entretanto foram pagas todas as ações
executadas", afirmou à agência Lusa a comissária do Programa Cultural 365 Algarve.
 
Anabela Afonso revelou que, das quatro dezenas de eventos programados, "pouco mais de uma
centena ainda não tinha acontecido", entre eles o Festival Ventania, o Festival Internacional de
Cinema e Literatura de Olhão, o Festival do Contrabando e os Encontros do Devir, que podem agora
ser reagendados.
 
O programa 365 Algarve promove uma oferta cultural em todo o Algarve, entre outubro e maio, com o
objetivo de combater a sazonalidade e mostrar que a oferta cultural também pode ser um elemento
de atração para quem visita o Algarve fora da época alta.
 
Parte da programação da 4.ª edição ainda não tinha acontecido, quando entraram em vigor as
primeiras restrições, seguidas do estado de emergência, em vigor desde 19 de março, no âmbito do
combate à pandemia. Por isso, este ano foi criada uma extensão extraordinária ao festival.
 
O financiamento dos agentes culturais foi uma preocupação revelada pela entidade gestora, revelando
que os contratos estabelecidos dentro do programa "permitem o adiantamento de 30% da verba para
fazer face a algumas despesas", e a comissária realçou que está a ser feito "o levantamento das
despesas de cancelamento já assumidas pelas estruturas, para que não fiquem com esse ónus".
 
A reabertura das atividades é ainda uma incerteza e as indicações das autoridades de saúde "irão ditar
'o quando' e a forma como as atividades culturais irão funcionar" quando forem levantadas as
restrições, no entanto "muitas das atividades do 365 Algarve são realizadas ao ar livre, o que pode vir
a facilitar", adiantou.
 
No final do mês de fevereiro, a associação DeVIR, sediada em Faro, lançou um abaixo-assinado na
defesa do apoio financeiro do Governo aos programas culturais no Algarve, temendo que o 365
Algarve terminasse este ano. Destacavam, entre outras, o facto de a abertura para as candidaturas a
uma nova temporada ainda não ter acontecido, algo que costumava ocorrer logo no início do ano.
 
Questionada pela Lusa, Anabela Afonso afirmou que "não há ainda qualquer indicação" sobre a
existência ou não de uma próxima edição deste programa.
 
Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o
decreto presidencial que prolongou a medida até 02 de maio prevê a possibilidade de uma "abertura
gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".
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A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 178 mil
mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.
 
Portugal, segundo o boletim hoje divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia,
regista 785 mortos associados à covid-19 em 21.982 casos confirmados de infeção. Relativamente ao
dia anterior, há mais 23 mortos (+3%) e mais 603 casos de infeção (+2,8%).
 
Por: Lusa
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Coronavírus - Reabertura de praias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ad842d5e-9880-4d6a-913a-

65aca55a6c17&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As praias portuguesas vão estar abertas aos banhistas no Verão mas com restrições. Até 6 de maio
vai ser elaborado um manual para a época balnear e já se sabe que cada praia terá um número
máximo de pessoas.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-04-22 21:01
 SIC - Edição da Manhã , 2020-04-23 06:25
 SIC - Edição da Manhã , 2020-04-23 07:25
 SIC - Edição da Manhã , 2020-04-23 08:19
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-23 08:20
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-23 06:26
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-23 07:26
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-23 09:02
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-04-22 01:49
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-04-22 03:34
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-04-22 04:54
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-04-22 05:54
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Turismo e a pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ca23ddc8-d003-4e7b-9c60-

ec227245065b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo admite os cenários de crise mais pesados para o turismo e afirma que este é o setor que
vai ter a retoma também mais lenta. Para os que trabalham no turismo, 2020 é já decididamente um
ano perdido. O setor representa 8,8% do PIB em Portugal. Em 2019 produziu receitas de 18400
milhões de euros. Os últimos dados disponíveis de 2017 mostram que criou pelo menos 488 mil
postos de trabalho.

 
Repetições: RTP 3 - Edição Especial , 2020-04-22 02:27
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Renascença
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22-04-2020 19:06

Regime de lay-off simplificado

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f31d0eb1-f28b-4c5a-b817-

ad8d5cc6d70f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Desde que o Governo criou este regime de lay-off têm havido sucessivas alterações ao diploma, com
novas exigências que são colocadas às empresas, o que as deixa numa situação de enorme indefinição
quanto ao futuro, num quadro em que as dúvidas se avolumam.
Declarações de João Santos, advogado; João Vieira Lopes, CCP.
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Trabalhadores imigrantes no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fca21afc-0dfa-4ff6-9d02-

c68a376e34d1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Tavira, os imigrantes que trabalham no setor agrícola foram convidados a participar numa ação de
sensibilização e esclarecimento no âmbito da Covid-19. Com o setor do turismo parado, a ministra da
Agricultura lembra que as sementeiras estão à porta e é tempo de quem está em lay-off ou
desempregado se juntar aos habituais trabalhadores agrícolas normalmente vindos de países como o
Nepal ou a Índia.
Declarações de Eduardo Cabrita e de Maria do Céu Albuquerque.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-04-23 08:53
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-04-23 08:53
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Hotéis esperam reabrir em junho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3d9fbbb0-4a82-4568-91cb-

90dcae0d0646&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E no Algarve, há esperança que alguns hotéis a possam reabrir pelo menos em junho. A região aposta
agora em medidas para reconquistar a confiança dos turistas.
Declarações de João Soares, Associação da Hotelaria de Portugal - Algarve.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-04-23 09:40
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-04-23 09:40
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