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A1  
CM TV

 	Duração: 00:02:58

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 86150570

 
24-04-2020 06:22

1 1 1

Coronavírus - Praias com regras

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b03ea632-599f-4e00-80fb-

1c6db19f9630&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os concessionários de praia do Algarve vão ter que reduzir o número de camas e de toldos para
conseguirem cumprir o distanciamento social entre os banhistas. Os empregados de mesa, de
restaurantes e bares de praia vão usar máscaras e viseiras.
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TURISMO 115 MILHÕES DE EUROS 

A secretária de Estado do Turismo, 
Rita Marques, anunciou que a linha 

de microcrédito gerida pelo Turismo de 
Portugal recebeu até ao momento 4700 
candidaturas, tendo sido pagos 15 mi-
lhões de um total de 43 milhões que fo-
ram solicitados. 

P. Alk 
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  Meio: Imprensa
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  Period.: Diária
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  Pág: 47

  Cores: Cor

  Área: 9,80 x 13,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 86148801 24-04-2020

DISCURSO DIRETO 

João Fernandes, presidente da Região de 
Turismo do Algarve, sobre o verão nas praias 

"ESTAMOS À ESPERA DOS 
PROTOCOLOS SANITÁRIOS" 
O CM- Como pers-
petiva o próximo 
verão nas praias 
algarvias? 
João Fernandes -
Esperamos que, até 
ao final deste mês, 
ter já protocolos sanitários 
para as concessões de praia, 
que a APA Agência Portu-
guesa do Ambiente está a 
definir e em que estamos 
empenhados em colaborar. 
Passarão pelo distancia-
mento social, higienização e 
desinfeção de espaços e 
proteção dos trabalhadores 
e visitantes. 
- Já se sabe qual o distancia-
mento no areal? 
- Não, mas fàla -se em dois 
metros de distância entre as  

toalhas. Mas há ou-
tras medidas que 
poderão vigorar, 
corno o regime de 
talceaway para res-
taurantes e bares de 
apoios de praia. E. 

também alguma limitação 
nos acessos - com redução 
da acessibilidade e locais de 
acesso, evitando assim uma 
concentração de pessoas que 
ultrapasse a capacidade de 
carga de cada praia face às 
restrições que possam vir a 
ser impostas. 
- Vai ser um verão difícil? 
- Será certamente um verão 
diferente. Numa perspetiva 
positiva, talvez até com 
maior qualidade para quem 
puder usufruir da praia. sA.P. 

ts,  
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Turismo 

Reembolso das 
viagens 

canceladas 
DEVOLUÇÃO 
Já foi publicado em 
Diário da República o 
decreto-lei que define as 
regras do regime 
extraordinário de 
reembolsos para os 
turistas que viram as 
suas viagens e reservas 
canceladas na 
sequência da pandemia 
de covid-19. O diploma 
prevê que os viajantes 
possam optar pela 
remarcação imediata 
das viagens ou pela 
emissão de um vale que 
pode ser utilizado até 31 
de dezembro de 2021, 
com direito a reembolso 
monetário caso não seja 
usado. Nos casos de 
reembolso, a agência de 
viagens deve efetuar 
a devolução no espaço 
de 14 dias. 

EXCEÇÕES 
O decreto-lei abrange as 
reservas feitas através 
de agências de viagens 
ou de estabelecimentos 
de alojamento, mas 
exclui as reservas 
efetuadas diretamente 
através das companhias 
aéreas. São abrangidas 
as viagens marcadas 
entre os dias 13 de 
março e 30 de setembro 
de 2020. 

FUNDO 
No caso de as agências 
de viagens não 
cumprirem estas 
normas, os viajantes 
podem ainda recorrer ao 
Fundo de Garantia de 
Viagens e Turismo, 
gerido pelo Turismo de 
Portugal, que tem uma 
dotação mínima de 
quatro milhões de 
euros. garantindo a 
devolução do valor. 
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  Corte: 1 de 1ID: 86147769 24-04-2020

Easyjet rejeita limite de passageiros 

O responsável pela Easyjet em Portugal, José Lopes, 
defendeu numa conferência online sobre turismo que 
a limitação de lugares nos aviões pode pôr em causa a 
retoma do setor. DR 
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Viajantes podem 
reagendar, pedir 
vale ou nalguns 
casos o reembolso 

Quem ficar desempregado ou não usar voucher 
até ao final de 2021 tem direito ao dinheiro 

TURISMO  Os direitos dos 
viajantes para as reservas e 
viagens entre 13 de março e 
30 de setembro foram pu-
blicados ontem em "Diário 
da República". Quem ficar 
desempregado pode pedir a 
devolução do dinheiro no 
prazo de 14 dias. 

As viagens organizadas 
por agências de viagens e 
turismo canceladas ou que 
ficarem por realizar "por 
facto imputável" à pande-
mia dão direito a receber 
"um vale igual ao pagamen-
to efetuado pelo viajante e 
válido até 31 de dezembro 
de 2021" ou o "reagenda-
mento da viagem até 31 de 
dezembro de 2021". Estas 
regras aplicam-se também 
às viagens de finalistas. 

VÁRIAS POSSIBILIDADES 
Se o cliente optar pelo vale 
e realizar a mesma viagem, 
mas em data diferente, 
mantém-se o seguro contra-
tado na aquisição inicial. Se 
o vale não for utilizado até 
31 de dezembro de 2021, "o 
viajante tem direito ao 
reembolso a efetuar no pra-
zo de 14 dias". 

Caso o cliente não consiga 
efetuar o reagendamento 
da viagem até ao final de 
2021, "tem direito ao reem-
bolso, a efetuar no prazo de 
14 dias". 

Se as agências não cumpri-
rem com as regras, os via-

  

jantes podem acionar o fun-
do de garantia de viagens e 
turismo. 

Os viajantes "que se en-
contrem em situação de de-
semprego" até 30 de setem-
bro de 2020 "podem pedir o 
reembolso da totalidade do 
valor despendido, a efetuar 
no prazo de 14 dias". 

No caso de reservas de dor-
mida em empreendimen-
tos turísticos e estabeleci-
mento de alojamento local 
em Portugal, o cliente tam-
bém pode pedir um vale ou 
o reagendamento da reser-
va..  DIOGO FIGLREIRA NUNES 

STF 
dias é o prazo que os hóspe-
des no desemprego até 3o 
de setembro de 2020 têm 
para pedir o reembolso do 
valor da reserva de dormida 

DETALHE 

Regras para agências 
O diploma inclui as reservas 
de dormidas feitas por agên-
cias de viagens e operadores 
de animação turística que, 
em condições normais, não 
seriam reembolsáveis. 

S
N

3O
V

IN
I 

Vales, reagendamento ou devolução são as soluções 
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A7 "Tsunami: é preciso dar tempo às empresas para reembolsar viagens", admite
presidente da associação das agências de viagens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/04/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5981412a

 
Presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, Pedro Costa Ferreira, diz
que há falta de liquidez para reembolsar já os clientes
 
Observador
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Portugal acredita estar pronto para receber turistas no Verão em segurança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/04/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ada0cc42

 
Início Destaques Portugal acredita estar pronto para receber turistas no Verão em segurança
 
Portugal acredita estar pronto para receber turistas no Verão em segurança
 
Abril 24, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A secretária de Estado do Turismo, Rira Marques, disse que o país está pronto para que os viajantes
recomecem a viajar a Portugal em segurança este Verão.
 
Numa web-conferência promovida pela Deloitte esta quinta-feira (23) sobre as formas como o sector
prevê o relançamento do sector com o Covid-19, a governante lembrou, no entanto, que a operação
aérea vai ser fundamental nesta fase de retoma gradual do sector.
 
Por outro lado, o administrador da ANA - Aeroportos, Francisco Pita garantiu que os aeroportos
também estão prontos. Neste momento o grande objectivo é o de podermos preparar a retoma tão
rápido quanto possível, mas estamos conscientes que não podemos deitar tudo a perder, Portugal tem
sido um 'case-study' na forma como está a controlar a crise sanitária, o que também vai ser muito
importante no período da retoma. Mas, tudo irá depender da duração das restrições que estão a ser
feitas às viagens e do ritmo a que irá decorrer a reabertura das fronteiras.
 
O executivo realçou que, para além dos aeroportos portugueses, toda a cadeia de turismo tem de se
apresentar como segura, desde táxis a hotéis e restaurantes.
 
Rita Marques frisou que não teremos um ano de 2020 fantástico, prevemos choques de 50% na
receita face ao ano passado, mas ainda assim podemos ter uma trajectória de retoma. E o que nos
levou a ser considerados o melhor destino do mundo não foi beliscado com a pandemia.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
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Carolina Morgado
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A10

Turismo quer que seja o TP a gerir todas as linhas de crédito do sector
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/04/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9ad9b245

 
Início B1 Turismo quer que seja o TP a gerir todas as linhas de...
 
Turismo quer que seja o TP a gerir todas as linhas de crédito do sector
 
Abril 24, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
DINHEIRO REAIS REAL
 
Os agentes de turismo querem que seja o Turismo de Portugal a gerir as linhas de crédito para o
sector, uma vez que consideram que os pedidos são rapidamente analisados e aprovados.
 
Durante o Smart Portugal Webinar, organizado pela Nova Cidade - Urban Analytics Lab, o laboratório
de inteligência urbana da Nova Information Management School, o presidente da CTP (Confederação
do Turismo de Portugal), Francisco Calheiros elogiou a forma como o Turismo de Portugal está a gerir
a linha de 60 milhões de euros que tem para apoiar o turismo devido à pandemia de Covid-19.
 
Calheiros recordou que as linhas específicas de 1,7 mil milhões de euros para o turismo, precisam de
pelo menos 17 documentos para serem aprovadas pelas pequenas e médias empresas.
 
Considerou que a linha do Turismo de Portugal é muito acessível e os seus associados pedem que
passem todas as linhas para este organismo, adiantando que os pedidos, neste caso, são rapidamente
analisados e aprovados.
 
Para Francisco Calheiros, a grande oportunidade para o sector é, neste momento, o mercado interno,
mas para isso, é preciso manter a oferta e abrir quando possível hotéis, agências de viagens, rent-a-
car e outros negócios do sector, bem como retomar o processo do aeroporto do Montijo.
 
No mesmo webinar, Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, falou também no mercado
interno, uma aposta que será transversal à maioria dos países afectados, referiu.
 
O responsável acredita que a estratégia nacional deve passar depois por atrair espanhóis, ingleses,
franceses e alemães, reconhecendo que para países mais distantes pode demorar mais tempo.
 
- É preciso mantermo-nos na cabeça dos nossos consumidores, Portugal está a marcar pontos. O facto
de o país estar a conseguir controlar a pandemia ajuda muito a recuperar a confiança dos
consumidores, disse.
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O presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, adianta que a 29 de Abril
haverá uma nova reunião com António Costa e as autoridades de saúde para actualizar o que poderá
ser a retoma da actividade para o Verão.
 
- Para o Verão a aposta será sobretudo no mercado português e espanhol, 2020 é um ano
praticamente perdido para o turismo, 2021 poderá ser um pouco melhor, mas só em 2020 poderemos
ter os resultados a que nos habituámos, vamos sobreviver um dia de cada vez, considera Calheiros.
 
O presidente da CTP sustenta que devemos abrir de forma calma, segura, criativa, que permita a
segurança às pessoas, antevendo que no regresso da actividade tenha de haver horários faseados
para os trabalhadores do turismo, de forma a evitar concentrações, e neste sentido devemos pensar
em voltar ao banco de horas individual.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Turismo: ´´Dinheiro que chegou às empresas serviu para mais de 12 mil postos de
trabalho´´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/04/2020

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b8c96ab3

 
Entrevista a Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal.
 
Por causa da Covid-19, a linha de microcrédito do turismo já recebeu 4.700 candidaturas e pagou 15
milhões de euros às empresas agetadas pela pandemia. O Turismo de Portugal diz que foram
solicitados no total 43 milhões.
 
A secretária de Estado diz que metade dos pedidos são candidaturas promovidas por microempresas.
O Governo está ciente de que este é um ano muito difícil para o setor, que contribuiu com quase 9%
do Produto Interno Bruto.
 
No entanto, o Executivo acredita que no próximo ano pode retomar a atividade turística. Luís Aráujo,
Presidente do Turismo de Portugal, disse que essa retoma já está a ser preparada, principalmente,
junto dos mercados tradicionais, nomeadamente, em países como o Reino Unido, França e Espanha.
 
SIC Notícias
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SIC

 	Duração: 00:02:47

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 86144477

 
23-04-2020 21:03

1 1 1

Viagens canceladas: Clientes queixam-se de falta de respostas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6a88bb9f-8d88-467b-9f39-

3b6a2d46ba75&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O decreto-lei aprovado pelo Governo vai pôr ordem às viagens organizadas pelas agências mas nada
diz sobre os pacotes comprados nas plataformas eletrónicas ou diretamente às companhias aéreas.
Declarações de Tiago Almeida, cliente EDreams, Miriam Gonçalves, cliente Ryanair.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-04-23 21:03
 SIC - Edição da Manhã , 2020-04-24 08:51
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-24 08:51
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-24 09:27
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RTP Madeira

 	Duração: 00:02:28

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 86146509

 
23-04-2020 21:00

1 1 1

Subsídio a voos na TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=864f7352-d0d1-4d96-9121-

5ea5d1737b59&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A retoma do turismo pode começar dentro do próprio país e com apoios de mobilidade do Estado à
TAP. A ideia é defendida pelo presidente do Governo Regional da Madeira numa carta enviada ao
primeiro-ministro.
Comentários de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira.
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CM TV

 	Duração: 00:01:32

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 86145683

 
23-04-2020 20:19

1 1 1

Nadadores-salvadores do Algarve apreensivos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=16eeccd0-c373-42b6-a4ba-

707fe5150d3a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os nadadores-salvadores do Algarve estão apreensivos. Está a aproximar-se a abertura da época
balnear e é preciso esclarecer as regras de segurança.
Comentários de Vítor Santo, Mar Seguro.

 
Repetições: CM TV - Notícias CM , 2020-04-24 06:25
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RTP 3

 	Duração: 00:02:51

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 86143383

 
23-04-2020 19:00

1 1 1

Conselho Europeu aprovou três linhas de crédito para financiar as empresas e um fundo de
recuperação

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c26e5fcb-dacf-4f70-8039-

ddd960d33bfc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Conselho Europeu aprovou três linhas de crédito para financiar as empresas e um fundo de
recuperação, o primeiro-ministro diz que falta definir se o fundo será disponibilizado por subvenção ou
empréstimos. António Costa diz que não será uma "fisga para a economia", mas falta perceber se é
uma "pressão de ar ou uma bazuca".
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