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Estima-se que o setor dos autocarros de turismo represen-
tou cerca de 150 milhões de faturação em 2019, emprega 
mais de 2000 pessoas, com a participação de praticamente 
250 empresas. 

Segundo Diogo Almeida, administrador da empresa Plane-
ta Tours e um dos subscritores da petição SOS Autocarros, 
“sem a intervenção destas empresas, o turismo nacional não 
teria promovido a recuperação da economia, durante a crise 
de 2008 a 2015. 

As redes de hotéis, restaurantes, comércio, museus e mo-
numentos portugueses, também não teriam registado um 
expressivo número de clientes, e grande parte das atrações 
turísticas do território nacional continuaria fora do roteiro 
dos turistas estrangeiros, se não fosse o trabalho capilar de 
transporte realizado pelas empresas de autocarros de tu-
rismo. Até agora, este trabalho de dinamização do turismo 
interno, foi desempenhado pelas empresas do nosso setor, 
sem qualquer apoio estatal”, destacou.

Travagem a fundo

Contudo, a inibição de circulação de pessoas face às medi-
das adotadas no Estado de Emergência nacional, colocou a 
maioria das empresas de autocarros de turismo de Portugal 
num cenário de pré-falência em apenas 2 meses, pois sem a 
normal circulação de pessoas e a total ausência de turismo 
interno, condicionam a capitação de receitas, que poderá 

registar uma quebra de até 90% do volume de negócios des-
te setor, previstos para 2020. 

“Não só estão em risco os milhares de postos de trabalho, 
mas também centenas de milhões de euros de receitas em 
impostos, agravando ainda mais o estado da nossa econo-
mia e, no fim da linha, a vida de muitos contribuintes”, lem-
brou o empresário Diogo Almeida.

“O fim do nosso setor resultará numa incapacidade estrutu-
ral das atividades do turismo nacional, por impossibilidade 
de transporte dos passageiros, em complemento dos aero-
portos e portos. Estão em causa também cerca de 15 mil 
milhões de euros de receitas anuais que advém do setor do 
turismo, valor imprescindível para o PIB nacional”, finalizou.

Em concreto, o setor considera necessário a ativação de 
plano de recuperação urgente, assente em 3 eixos funda-
mentais:  negociação com o Estado, banca e seguradoras 
dos custos financeiros das atividades de muitas empresas, 
pela ausência de turismo; recuperação de clientes e acesso a 
novos mercados e, ainda, a revisão legal do setor com maior 
valorização dos recursos humanos. 

Os empresários solicitam uma atuação imediata por parte 
do Governo, para que sejam encontradas soluções e toma-
das medidas de reativação do setor, antes que uma onda 
de falências se abata sobre as empresas de autocarros 
de turismo.

Setor dos autocarros de turismo pede 
ao Governo plano de recuperação
 Texto e fotos: Eduardo Gaspar     

           

PESADOS   Revista Automotive
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Recuo do Turismo internacional deverá ser de 40%

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f19aed31-d48b-4e42-9b84-

d668c6396c3e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal está entre os países europeus onde o turismo internacional deve cair mais este ano. Um
estudo da Oxford Economics revela que o recuo deverá ser de 40%.  Portugal deverá receber menos 7
milhões de visitantes estrangeiros, em comparação com 2019. Em termos percentuais só Itália e
Espanha é que terão uma redução maior.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-04-27 09:12
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-04-27 08:44
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-04-27 09:13

Página 3



A4 Covid.19:Carlos Gouveia Martins pede união de todos os deputados algarvios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/04/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3203b52d

 
Carlos Gouveia Martins apelou a todos os deputados eleitos pelo Algarve para se unirem e
encontrarem soluções comuns à resposta à Covid-19.
 
No âmbito das comemorações do 25 de Abril, o presidenten do PSD Portimão, apelou à liberdade dos
9 deputados eleitos pela região algarvia para reunirem e trabalharem em conjunto  para que, num
futuro próximo , possam fazer aprovar na Assembleia da República um pacote de medidas conjuntas
para apoiar os algarvios.
 
Carlos Gouveia Martins afirmou que: Vivemos um tempo excecional e é nestes períodos da história
que se encontra quem é superior a siglas e grupos, quem quer o bem comum, e creio que todos os
algarvios querem ver a classe política unida em torno de propostas que possam ser aprovadas e não a
navegar à volta de ideologias .
 
Ainda assim diz não entender,  o porquê de em 40 dias de confinamento e 38 de Estado de
Emergência já houve mais de 960 horas para se poder escolher um ou vários momentos para reunir
por videoconferência e trabalharem todos os 9 deputados nas bases de entendimento para dar
resposta aos operadores turísticos, às PME's da região, ao pequeno comércio local e mesmo às
atividades paralelas ao Turismo que temos .
 
O líder do PSD de Portimão afirmou que não se trata de uma conduta partidária ou política e que nos
próximos dias tentará de forma informal chegar a todos os deputados  para apelar à sensibilidade de
cada um e ao espírito de missão regional .
 
Sobre a postura de união, afirmou que  já defendi isto mesmo na estrutura partidária local e na
estrutura distrital do PSD, já tive bom entendimento com os três deputados do PSD e inclusive já há
bons sinais a nível local com a Presidente de Câmara e o Presidente da Assembleia Municipal de
Portimão que são do PS. O foco é o mesmo: Os algarvios e não os partidos .
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DISCURSODIRETO 

João Fernandes, presidente da Região 
de Turismo do Algarve, sobre a queda no setor 

"PARA O ANO JÁ DEVERÁ 
HAVER UMA RETOMA" 

CM - Um estudo 
da Oxford Econo-

 

mies refere Portugal 
com um dos países 
europeus em que o 
turismo mais sofre 
devido à pandemia, 
com uma queda de 4O%. 
Pior do que nós só Espanha e 
Itália. Concorda? 
João Fernandes - É natural 
que um país onde o turismo 
tem um peso significativo m) 
PIB e no emprego seja afeta 
do pela menor mobilidade 
das pessoas, bem como pela 
menor confiança em viajar. 
No caso do Algarve, que é 
muito marcado pela sazona - 
lidade, a pandemia, ao afetar 
a época alta do turismo, im-
plica também com os mer  

cados externos, de 
onde vem a maioria 
dos nossos visitan-
tes. 
- Como deverá 
atuar a União Euro-
peia (UE)? 

- É expectável que a UE te-
nha em consideração no pa-
cote financeiro para a reto-
ma estas condicionantes, de 
forma a auxiliar o nosso país, 
que tem feito um esforço no 
tável de recuperação nos úl-
timos anos. 
- Para quando prevê a reto-
ma do setor? 
- No próximo ano, até por-
que a base deste ano será 
muito reduzida. Para o ano já 
deverá haver uma retoma 
progressiva. ®A,P. 
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O objetivo da iniciativa do Turismo do Centro é escolher os melhores vídeos e fazer um único filme
promocional da região, a apresentar em breve
 
O Turismo Centro de Portugal lançou uma nova iniciativa, na qual desafia os viajantes e todos os que
apreciam o território a ir ao arquivo no computador ou no telefone, e a enviarem os melhores vídeos
que filmaram, quando passaram pela região. O objetivo desta iniciativa, que leva o nome de a
"Juntos, Construímos o Futuro", que está inserida na campanha "Haverá Tempo!", é criar o maior
filme de viagens pelo Centro de Portugal.
 
Depois de recebidos, serão selecionados excertos dos melhores e mais sugestivos vídeos, que serão
editados num único filme final. Como no cinema, os nomes dos autores vão aparecer nos créditos do
vídeo final. O desafio foi publicado nas redes sociais do Turismo Centro de Portugal, bem como na
página oficial da entidade. "Aos mais curiosos, aventureiros e corajosos. A quem não desiste enquanto
não conhecer castelos, muralhas e fortes, mosteiros e conventos, praias, matas e florestas,
descobrindo, entretanto, tantos outros secretos e desconhecidos recantos... Para quem viajar é mais
do que uma paixão, é um modo de vida. A quem guarda, como tesouros, as mais belas recordações
desses momentos. E quem anseia, mais do que nunca, por voltar a redescobrir. Este desafio é para
si", lê-se no site do Turismo Centro de Portugal.
 
O Turismo Centro de Portugal já tinha lançado, a 19 de março, a campanha "Haverá Tempo!", onde
aponta caminhos para um futuro próximo, pós-pandemia COVID-19. A campanha dá nota de que
"haverá tempo" para os visitantes conhecerem ou regressarem ao Centro de Portugal. Anuncia
também que a região estará à espera dos visitantes quando a situação atual for ultrapassada. Para
participar, basta selecionar o vídeo e envia-lo para este endereço de e-mail, até ao dia 7 de maio.
 
"e-Noturismo, Tour pelas 5 regiões vitivinícolas da Região Centro"
 
Também para recordar que "Haverá Tempo!", a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal
lançou a campanha "e-Noturismo, Tour pelas 5 regiões vitivinícolas da Região Centro". Pretendem,
com esta campanha, dinamizar as Regiões Vitivinícolas que se inserem neste vasto e rico território,
também como forma de responder aos desafios da pandemia de COVID-19 e para fazer face ao
contexto atual.
 
Entendem que o vinho conta histórias e transmite mensagens, e que os vinhos das Regiões do Dão, da
Bairrada, da Beira Interior, do Tejo e de Lisboa, são uma das melhores formas de se conhecer um
inigualável património histórico e cultural. A Região de Vinhos de Lisboa composta maioritariamente
por concelhos pertencentes ao Centro de Portugal, foi eleita pela revista de referência americana
"Wine Enthusiast", como um dos 10 melhores destinos vínicos no mundo, graças às características
únicas que potenciam a diversidade de castas.
 
A Bairrada, com quatro décadas de Região Demarcada, produz mais de 50% do espumante nacional,
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sendo o mercado nacional o seu maior consumidor, seguido do Brasil, Canadá e Estados Unidos da
América, e na Região do Dão, as uvas crescem nas montanhas, nomeadamente a Touriga Nacional, a
casta portuguesa por excelência, sendo a região da Beira Interior a mais alta região vitivinícola
portuguesa. No total, a Região Centro de Portugal produz milhões e milhões de litros de vinho de
excelência. Como tal, sugerem que se desfrute dos vinhos preferidos...em casa.
 
Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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I 

Zoom // Turismo 

Turismo. 
Portugal 
é um dos países 
europeus 
mais afetados 
pela pandemia 

Sem certezas em relação 
ao futuro do setor, 
os números de agora 
são claros: Portugal 
vai registar uma queda 
de cerca de 40% no número 
de visitantes, o que 
representa menos sete 
milhões de turistas 
internacionais. Ministros 
do Turismo europeus 
vão reunir-se hoje para 
debater o futuro e o PSD 
já avançou com 10 medidas 
para relançar o turismo, 
numa altura em que 
é revelado que, a nível 
europeu, vão ser precisos 
375 mil milhões para 
o setor recuperar. 

SóN1A PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt  

Apesar de ainda não haver qualquer 
garantia de quando os hotéis vão abrir 
portas -está prevista a reabertura fasea-
da das unidades e o melhor cenário será 
uma retoma já próxima da normalida-
de em julho, a desinfeção das malas dos 
clientes, a criação de selo de garantia de 
"hotel couid-free" e a oferta de máscaras 
aos clientes no cheek-in, entre outras 
medidas -, já há uma certeza: Portugal 
é dos países europeus onde o turismo 
internacional mais cai este ano devido 
à pandemia. A quebra ronda os 40% no 
número de visitantes, apenas superada 
por Espanha e Itália, de acordo com estu-
do da Oxford Economics. 

Segundo o mesmo documento, Portu-
gal deverá registar menos sete milhões 
de entradas internacionais este ano em 
comparação com 2019- uma questão que 
ganha maiores contornos já que somos 
um dos países onde o produto interno 
bruto (PIB) mais depende do turismo, 
num total de 16,5%, segundo o Conselho 
Mundial de Viagens e Turismo (CMVT). 

Já Itália deverá contar com menos 31 
milhões de visitantes (queda de 49%) e 
Espanha deverá ter menos 34 milhões 
(recuo de 42%). 

O sul da Europa é inclusive a região 
mais afetada pelo recuo do turismo inter-
nacional, caindo ao todo 40% em 2020, 
após um crescimento de 5% em 2019. E 
assumindo que a covid-19 afeta o turis-
mo europeu durante oito meses (feve-
reiro a setembro), entre alturas de con-
finamento e de levantamentos faseados 
das restrições, esta entidade estima uma 
queda de 39% nas viagens de turismo 
para toda a Europa em 2020, comparan-
do com o período homólogo anterior, o 
equivalente a menos 287 milhões de che-
gadas internacionais. 

Ainda assim, a Oxford Economics diz 
que "a duração potencial das proibições 
de viagem é ainda bastante incerta", pelo 
que os números poderão alterar-se e até 
piorar caso "as restrições de viagens con-
tinuem e atinjam o pico da época" turís-
tica, isto é, julho e agosto. 

O documento prevê, no entanto, uma 
rápida recuperação em 2021, mas não 
espera que "os níveis de viagens interna-
cionais registados em 2019 se restabele-
çam antes de 2023, uma vez que os efei-
tos prolongados sobre os rendimentos se 
repercutem" nos movimentos turísticos. 

INJETAR VERBA Para compensar estas 
perdas, a European Travel Commission 
(ETC), entidade europeia de turismo, fez  

as contas e chegou à conclusão de que 
osetor do turismo europeu necessite de 
375 mil milhões de euros para recupe-
rar da crise gerada pela covid-19 e para 
restabelecer as suas operações. 

"As estimativas da União Europeia [UE] 
são à volta de 255 mil milhões de euros 
para ajudar os Estados-membros a recu-
perar a indústria e mais cerca de 120 mil 
milhões de euros para investimento extra, 
para ajudar os empreendedores e ope-
radores a restabelecerem as suas opera-
ções", afirma à Lusa o diretor executivo 
da ETC, Eduardo Santander. 

Com o turismo europeu estagnado devi-
do às medidas restritivas adotadas pelos 
Estados-membros da UE para tentar con-
ter a propagação da pandemia, incluin-
do limitações nas viagens entre países, 
o responsável assinala que "o turismo 
passou dc [uma atividade de] 100% para 
zero" e está hoje "reduzido a praticamen-
te 10% do que era". dadas as perdas totais. 

"Desde as empresas de cruzeiros, pas-
sando por outros operadores e, em par-
ticular, pelas companhias aéreas, todos 
têm enormes perdas, com quedas entre 
45% para as transportadoras aéreas -
que fazem alguns outros serviços além 
de passageiros - e os 70% para hotéis e 
restaurantes", precisa o responsável 
espanhol. Página 8
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Estudo da Oxford Economics 
prevê que Portugal receba 
menos sete milhões 
de turistas. Pior que 
nós, só Espanha e Itália 
blAl'ALDA til.):41ES 

Eduardo Santander chama ainda a aten-
ção para situações em que "há agrega-
dos familiares que dependem do turis-
mo, de forma direta ou indireta", dando 
como exemplo Portugal e Espanha. Daí 
considerar que esta crise "se reflita num 
elevado desemprego" no setor a nível 
europeu. 

MEDIDAS PARA RELANÇAR SETOR A pen-
sar no relançamento do turismo a cur-
to, médio e longo prazo, a eurodeputa-
da do PSD Cláudia Aguiar enviou uma 
carta aberta ao ministro da Economia 
e ao primeiro-ministro com dez medi-
das para relançar o turismo, na véspe-
ra do encontro dos ministros do Turis-
mo europeus. 

Como medidas de apoio a curto pra-
zo, a eurodeputada propõe a criação de 
um selo europeu de certificação de qua-
lidade sanitária e de orientações para 
os Estados-membros, de forma a trans-
mitir confiança ao consumidor (turis-
ta), e a definição de um plano de repa-
triamento de turistas em caso de novo 
surto. Propõe também a clarificação em 
matéria de direitos dos passageiros e 
das viagens organizadas (clarificação de 
reembolsos e vouchers) e o apoio finan-
ceiro direto aos Estados-membros mais 
afetados com base no critério do impac-

  

to do turismo no produto interno bru-
to (PIB), para apoiar, entre outros, as 
medidas de segurança sanitária nos 
transportes e turismo. Recentrar o finan-
ciamento de campanhas promocionais 
do destino Europa para o mercado inter-
no é outra das medidas propostas na 
carta aberta. 

Em relação às medidas de apoio a médio 
e longo prazo, é proposto que seja garan-
tido que o novo Quadro Financeiro Plu-
rianual (2021-2027) contemple uma linha 
de orçamento para o setor, tal como apro-
vada, e que haja o estabelecimento de 
um mecanismo permanente de gestão 
de crises na União Europeia É ainda suge-
rida a elaboração da Estratégia Europeia 
para o Turismo, a cinco anos. 

"Em Portugal, o setor do turismo e via-
gens, em 2019, empregou aproximada-
mente um milhão de pessoas, ou seja, 
18,6% do total de emprego nacional. Só 
em 2019, o setor representou 23,5% do 
total de exportações, ou seja, 22 mil 
milhões de euros", diz a carta, acrescen-
tando que "infelizmente, esta pandemia 
permitiu expor inúmeras fragilidades 
do setor, bem como a falta de resposta 
europeia coordenada em matéria de boas 
práticas, linhas de orientação ou apoio 
direto a empresas em momento de cri-
se a 27 (países)". 

51 novos 
projetos 
suspensos 

Num total de cinco 
mil camas. Abertura 
adiada "até situação 
estar resolvida", 
diz a AHP 

Os efeitos deste abrandamento 
do turismo já são visíveis em 
Portugal. A maioria dos proje-
tos hoteleiros com abertura pre-
vista para este ano estão cance-
lados. A garantia foi dada ao SOL 
pelo presidente da Associação 
da Hotelaria de Portugal (AHP). 
Em causa estava a abertura de 
51 novas unidades, num total de 
cinco mil quartos. "Muitos dos 
hotéis que previsivelmente iriam 
abrir este ano adiaram a sua 
abertura e só irão abrir quando 
esta situação estiver resolvida, 
o que é natural, dado que temos 
praticamente todos os hotéis 
encerrados em todo o país", afir-
ma Raul Martins. 

O responsável traçou um cená-
rio negro para o setor. "O impac-
to é enorme. Neste momento, 
os hotéis reduziram custos e têm 
apoio para poder pagar ordena-
dos. Todos os dias temos vindo 
a ajustar-nos a uma nova reali-
dade". E mesmo depois da rea-
bertura: o cenário não é anima-
dor, já que estima que a ocupa-
ção média seja muito baixa, 
podendo ser, no entanto, melhor 
nos resorts. "Em 2020 prevemos 
uma redução de 40% face a 2019, 
pelo que os resultados serão 
negativos", acrescenta. 

Mas, para Raul Martins, não 
há dúvidas. O foco do setor é pre-
parar a reabertura das unida-
des hoteleiras, mesmo que esta 
seja "lenta e difícil", uma vez que 
este mercado está também depen-
dente da retoma da aviação. 
"Quando reabrirmos tem de 
haver uma aposta forte no mer-
cado interno e no mercado inter-
no alargado (Portugal e Espa-
nha). Captar e reativar a procu-
ra interna é fundamental, porque 
os outros também estarão a recu-
perar, quer os destinos concor-
rentes, quer os nossos princi-
pais mercados emissores", afir-
mou ao SOL. 

De acordo com as contas da 
AHP, as perdas das receitas turís-
ticas em Portugal deverão atin-
gir entre 1,28 e 1,44 mil milhões 
de euros entre 1 de março e 30 
de junho, segundo um inquéri-
to feito ao setor. Página 9
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Ombria Resort finta a Covid-19: "Temos sentido um aumento de interesse por parte
de potenciais clientes"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/04/2020

Meio: Idealista Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b296316e

 
As obras da primeira fase do luxuoso Ombria Resort, um empreendimento com 153 hectares
localizado perto de Loulé, no Algarve, arrancaram no final do ano passado. A abertura, no início de
2022, do hotel e das Viceroy Residences "será um marco importante para o setor imobiliário e
hoteleiro em Portugal", dizia-nos, em janeiro, Julio Delgado, CEO do Ombria Resort. Agora, em plena
pandemia de novo coronavírus, o responsável mantém-se confiante quanto ao sucesso do projeto:
"Desde há uns dias, temos vindo a sentir um aumento do interesse por parte de potenciais clientes".
 
Segundo Julio Delgado, "o plano de construção continua como previsto antes do início da pandemia".
"Mantemos os nossos planos de construção porque acreditamos que o imobiliário de segmento alto
conseguirá retomar o crescimento rapidamente quando o mercado recuperar", acrescenta, salientando
que "neste momento estão a trabalhar cerca de 150 pessoas na empreitada da primeira fase".
 
Ombria Resort
 
E será que está previsto haver, devido à Covid-19, algum reajuste no valor do investimento total
previsto pelo grupo PONTOS para a concretização do projeto, que ascende a 260 milhões de euros?
"Não prevemos fazer nenhum reajuste, mas iremos naturalmente acompanhar a situação à medida
que ela se desenvolve", conta.
 
Que impacto está a ter a pandemia do novo coronavírus nos planos de construção do Ombria Resort?
 
Queremos contribuir para o desenvolvimento do país e ajudar a economia particularmente do interior
do concelho de Loulé onde se insere o Ombria Resort. Este é um projeto muito importante para o
nosso proprietário finlandês, o Grupo Pontos, por ter tantas valências para a comunidade em que se
insere e por ser um resort de segmento alto sustentável e de nova geração, por isso o nosso plano de
construção continua como previsto antes do início da pandemia.
 
Na conjuntura atual, acredito que o facto do Ombria Resort ser um projeto sustentável com uma
densidade de construção baixíssima e estar localizado em pleno barrocal algarvio, numa zona de
densidade populacional muito reduzida, seja um fator de diferenciação muito grande. Penso que, no
futuro, haverá cada vez mais procura por destinos sustentáveis e seguros, este último atributo não só
do ponto de vista do Índice Global da Paz, onde Portugal está classificado no top 3 mundial, mas
também do ponto de vista de segurança sanitária, onde Portugal também já deu provas de saber e
estar bem equipado para lidar com pandemias como esta.
 
Por estas razões, mantemos os nossos planos de construção porque acreditamos que o imobiliário de
segmento alto conseguirá retomar o crescimento rapidamente quando o mercado recuperar,
principalmente se forem relançados os instrumentos de incentivo ao investimento direto estrangeiro
(como por exemplo o Golden Visa).
 
As obras continuam de forma normal? O que mudou? Quantas pessoas estão atualmente a trabalhar
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na empreitada?
 
As obras estão a decorrer a um ritmo quase normal, mas naturalmente implementámos todas as
recomendações da DGS. A nossa maior preocupação é garantir a segurança de todos os
trabalhadores.
 
De referir que o Ombria Resort se estende por 153 hectares no barrocal algarvio e a densidade total
de construção do empreendimento é extremamente baixa - aproximadamente 3,5% - o que, quando
comparado com projetos semelhantes, faz com que seja um dos resorts com densidade de construção
mais baixas da Europa. Neste momento estão a trabalhar cerca de 150 pessoas na empreitada da
primeira fase ou, por outras palavras, são 150 empregos indiretos proporcionados pelo projeto.
 
Ombria Resort
 
O prazo de abertura para 2022, da primeira fase de construção, mantém-se inalterado?
 
A nível da construção da primeira fase do Ombria Resort, ela decorre como estava previsto e
mantemos o nosso total empenho relativamente à data prevista para a conclusão da primeira fase, no
início de 2022.
 
Esta primeira fase do projeto inclui o hotel de 5 estrelas Viceroy at Ombria Resort (com os seus seis
restaurantes, piscinas, Spa, ginásio, kids club) e 65 apartamentos turísticos (as Viceroy Residences), o
Centro de Conferências, o campo de golfe de 18 buracos, e ainda as Alcedo Villas - um conjunto de 12
moradias isoladas - e o Oriole Village, um empreendimento turístico de 83 apartamentos e moradias.
 
O valor do investimento total do grupo PONTOS para a concretização do projeto ascende a 260
milhões de euros até 2030: 100 milhões na primeira fase e 160 milhões nas seguintes. Haverá algum
reajuste nestes números por causa da pandemia?
 
Não prevemos fazer nenhum reajuste, mas iremos naturalmente acompanhar a situação à medida que
ela se desenvolve.
 
Como referi anteriormente, queremos contribuir para o desenvolvimento e ajudar a economia do
interior do Algarve onde se insere o Ombria Resort. Este é um projeto com características únicas em
Portugal e por isso acreditamos muito no seu sucesso.
 
O interesse por parte de potenciais clientes no Ombria Resort perdeu fulgor na sequência da atual
crise ou continuam a ter manifestações de interesse? Quem são, atualmente, os potenciais
interessados?
 
No final de março e início de abril, sentimos uma redução no número de pedidos de informação e,
naturalmente, nesta fase é mais difícil concluir negócios, pois mesmo vendendo em planta, a maioria
dos potenciais interessados gostam de realizar pelo menos uma visita à obra, o que é difícil fazer de
momento, devido ao Estado de Emergência. No entanto, desde há uns dias, temos vindo a sentir um
aumento do interesse por parte de potenciais interessados.
 
Desde o início da comercialização, em dezembro de 2019, vendemos cerca de um quarto das 65
Viceroy Residences. Quanto às nacionalidades dos potenciais interessados, são bastante variadas,
entre as quais se contam holandeses, belgas, britânicos, irlandeses, sul-africanos, canadianos,
brasileiros e portugueses, entre outros.
 
Os pedidos de informação vêm maioritariamente de investidores imobiliários que procuram um
produto com um elevado potencial de rendimento e de valorização. Ora, as Viceroy Residences são
apartamentos integrados num hotel de 5 estrelas gerido pela marca de luxo Viceroy Hotels & Resorts,
que assegura todos os aspetos da gestão de propriedade e dos arrendamentos quando não estão em
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uso pelo proprietário. Durante os primeiros cinco anos da operação, o proprietário recebe 5% de
retorno anual garantido sobre o valor do investimento, calculado sobre o preço do apartamento.
 
Ombria Resort
 
Com o stand de vendas encerrado, a aposta agora passa pela digitalização e por campanhas online?
De que forma estão a captar clientes neste atual contexto?
 
O nosso stand de vendas está encerrado, mas a nossa equipa comercial, que está a trabalhar a partir
de casa, dá resposta aos pedidos de informação por email, telefone ou através de videoconferências. A
nossa app digital, através da qual é possível fazer visitas virtuais e assim conhecer em pormenor os
nossos imóveis, também tem contribuído para cativar o interesse de vários potenciais clientes.
 
Nesta fase, focámos o nosso investimento de marketing nas campanhas online e redes sociais. Todos
os imóveis que temos em comercialização são vendidos em planta, pelo que, já antes da declaração
de Estado de Emergência, utilizávamos muito os canais online para captar novos clientes.
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Cláudia Monteiro de Aguiar envia carta aberta ao Governo com 10 medidas para
relançar turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/04/2020

Meio: JM Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8a5a9c66

 
Uma carta aberta com 10 medidas para relançar o turismo no curto e médio / longo prazo foi enviada
ao ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e ao primeiro-ministro, António Costa, divulgou hoje a
eurodeputada Cláudia Aguiar (PSD).
 
A carta aberta, intitulada "Colocar o turismo na agenda da União (Europeia) está hoje nas mãos de
Portugal! Porque o turismo é feito de e para pessoas" foi ainda enviada à secretária de Estado do
Turismo, Rita Marques, numa altura em que os ministros do Turismo europeus se reúnem na segunda-
feira.
 
A iniciativa da eurodeputada Cláudia Aguiar surge também numa altura em que "a fase de preparação
para o fim parcial do confinamento e as medidas graduais de retoma estão a ser desenhadas, como o
Plano Marshall para o Turismo e Viagens".
 
Como medidas de apoio a curto prazo, a eurodeputada madeirense propõe a criação de selo europeu
de certificação de qualidade sanitária e de orientações para os Estados Membros, de forma a
transmitir confiança ao consumidor (turista), e a definição de um plano de repatriamento de turistas
em caso de novo surto.
 
Propõe também a clarificação em matéria de direitos dos passageiros e das viagens organizadas
(clarificação de reembolsos e vouchers) e o apoio financeiro direto aos Estados Membros mais
afetados com base no critério do impacto do Turismo no Produto Interno Bruto (PIB), para apoiar,
entre outros, as medidas de segurança sanitária nos transportes e turismo.
 
No pacote de medidas a curto prazo consta ainda apoios à manutenção de rotas menos atrativas, em
especial com os Açores e Madeira, e a colocação em prática de um Observatório ao nível da UE para
análise de dados que permita calcular a dimensão dos danos, as tendências e evolução de mercado
que sirva de suporte às decisões.
 
Recentrar o financiamento de campanhas promocionais do destino Europa para o mercado interno é
outra das medidas propostas na carta aberta.
 
Quanto às medidas de apoio a médio / longo prazo, é proposto que seja garantido que o novo Quadro
Financeiro Plurianual (2021-2027) contemple uma linha de orçamento para o turismo, tal como
aprovada há vários anos pelo Parlamento Europeu, e que haja o estabelecimento de um mecanismo
permanente de gestão de crises na UE, tal como proposta do Parlamento Europeu.
 
É ainda sugerido a elaboração da Estratégia Europeia para o Turismo (a cinco anos).
 
Na reunião de ministros do Turismo europeus - refere a carta aberta - cada Estado Membro terá
"oportunidade vital" de levar um conjunto de propostas, mas também de reivindicações que
pressionem a Comissão Europeia a adotar e disponibilizar financiamento no imediato, para as

Página 13



empresas que compõem a indústria de Viagens e Turismo.
 
"Em Portugal, o setor do turismo e viagens, em 2019, empregou aproximadamente um milhão de
pessoas, ou seja, 18,6% do total de emprego nacional. Só em 2019 o setor representou 23,5% do
total de exportações, ou seja, 22 mil milhões de euros", realça a carta aberta.
 
É dito na carta que, "infelizmente, esta pandemia permitiu expor inúmeras fragilidades do setor, bem
como a falta de resposta europeia coordenada em matéria de boas práticas, linhas de orientação ou
apoio direto a empresas em momento de crise a 27 (países)".
 
A carta aberta recorda que, no início de março, o PSD exigiu a criação de um plano de recuperação
para o setor, o estabelecimento de um mecanismo europeu de gestão de crises, fundos de
compensação para as Estados Membros / Regiões mais afetados e mais dependentes do Turismo,
flexibilização das ajudas de Estado, apoio direto ao emprego, apoio na repatriação dos cidadãos
europeus dentro e fora da União.
 
Lembra ainda que, em abril, o PSD insistiu que a Comissão Europeia clarificasse e atualizasse a
questão dos `vouchers' dentro do Regulamento do Direito dos Passageiros e na Diretiva das Viagens
Organizadas.
 
"Como é do conhecimento (...), na União Europeia as perdas de receitas para os hotéis e restaurantes
situam-se nos 50%, para os operadores turísticos e agências de viagens nos 70% e para os cruzeiros
e companhias aéreas nos 90%", indica a carta aberta.
 
Na carta aberta aos membros do Governo, é ainda realçado que Portugal é o terceiro país europeu
com maior dependência do turismo e viagens, onde o peso, por via direta e indireta, no PIB, é de 16,5
%.
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PRIMEIRA LINHA COVID-19 

O que o turismo vai ter de cumprir 
para ter o selo "Clean & Safe" 
O selo "Clean & Safe", criado pelo Turismo de Portugal para distinguir as empresas que cumprem uma lista extensa 
de requisitos de higiene, já está disponível. As regras variam para cada tipo de empresa: estabelecimentos de alojamento 
turístico, empresas de animação turística ou agências de viagens. RAFAELA BURD RELVAS rafaelarelvas©negocios.pt 

ESTABELECIMENTOS AGÊNCIAS DE VIAGENS ANIMAÇÃO TURÍSTICA 

FORMAÇÃO 
A TODOS OS 
COLABORADORES 

INFORMAÇÃO A 
TODOS OS CLIENTES 

Os trabalhadores serão formados sobre o pro-
tocolo interno relativo à pandemia e as regras 
de prevenção e controlo (higienização das mãos, 
etiqueta respiratória e conduta social). Serão 
formados sobre auto monitorização diária (me-
dir a temperatura e verificar tosse ou dificulda-
de em respirar) e sobre as orientações da DGS 
para limpeza de superfícies e roupa. 

- Será disponibilizada informação, a todos os 
clientes, sobre como cumprir as precauções bá-
sicas de prevenção e controlo de infeção e so-
bre o protocolo interno relativo à pandemia.  

Os trabalhadores serão formados sobre o pro-
tocolo interno relativo à pandemia e as regras 
de prevenção e controlo (higienização das mãos, 
etiqueta respiratória e conduta social). Serão 
formados sobre auto monitorização diária (me-
dir a temperatura e verificar tosse ou dificulda-
de em respirar) e sobre as orientações da DGS 
para limpeza de superfícies e roupa. 

Será disponibilizada informação, a todos os 
clientes, sobre como cumprir as precauções bá-
sicas de prevenção e controlo de infeção e so-
bre o protocolo interno relativo à pandemia. 

Os trabalhadores serão formados sobre o pro-
tocolo interno relativo à pandemia e as regras 
de prevenção e controlo (higienização das mãos, 
etiqueta respiratória e conduta social). Serão 
formados sobre auto monitorização diária (me-
dir a temperatura e verificar tosse ou dificulda-
de em respirar) e sobre as orientações da DGS 
para limpeza de superfícies e roupa. 

Será disponibilizada informação, a todos os 
clientes, sobre como cumprir as precauções bá-
sicas de prevenção e controlo de infeção e so-
bre o protocolo interno relativo à pandemia. 

O QUE AS 
EMPRESAS OU OS 
ESTABELECIMENTOS 
TÊM DE POSSUIR 

Proteção individual para todos os trabalhado-
res e clientes (capacidade máxima); materiais 
de limpeza de uso único (toalhetes desinfetan-
tes, lixívia e álcool); dispensadores de solução 
antissética nas saídas, em cada piso e à entra-
da de restaurante, bar e instalações sanitárias; 
contentor de resíduos com abertura não manual 
e saco plástico; local para isolar pessoas suspei-
tas ou confirmadas como infetadas; sabão líqui-
do e toalhas de papel nas instalações sanitárias. 

Equipamentos de proteção individual para to-
dos trabalhadores; materiais de limpeza de uso 
único; dispensadores de solução antissética; 
contentor de resíduos com abertura não manual 
e saco plástico; sabão líquido e toalhetes de pa-
pel nas instalações sanitárias. 

Proteção individual para todos os trabalhado-
res e clientes (capacidade máxima); materiais 
de limpeza de uso único (toalhetes desinfetan-
tes, lixívia e álcool); dispensadores de solução 
antissética nas saídas, em cada piso e à entra-
da de restaurante, bar e instalações sanitárias; 
contentor de resíduos com abertura não manual 
e saco plástico; local para isolar pessoas suspei-
tas ou confirmadas como infetadas; sabão líqui-
do e toalhas de papel nas instalações sanitárias. 

O QUE AS 
EMPRESAS OU OS 
ESTABELECIMENTOS 
TÊM DE ASSEGURAR 

Lavagem e desinfeção de superfícies e objetos 
de utilização comum (balcões, interruptores de 
luz e elevadores, maçanetas); renovação de ar 
de salas e espaços fechados; desinfeção de pis-
cina e outros equipamentos existentes em spas; 
despejo da água e desinfeção de jacuzzi; refor-
ço da higienização de utensílios, equipamentos 
e superfícies em restaurantes e bares. 

As agências de viagens têm de assegurar a lava-
gem e desinfeção, de acordo com o protocolo in-
terno e várias vezes ao dia, de superfícies e ob-
jetos de utilização comum. Têm, ainda, de reno-
var o ar de espaços fechados regularmente e de 
fornecer higienizadores de mãos à base de ál-
cool, sempre que se justifique. 

As empresas de animação asseguram a lavagem 
e desinfeção, de acordo com o protocolo inter-
no e várias vezes ao dia, de superfícies e obje-
tos de utilização comum, Têm de renovar o ar 
de espaços fechados regularmente e de refor-
çar a higienização de utensílios, equipamentos 
e superfícies de restaurantes e bares. 

O PROTOCOLO 
DE LIMPEZA 
E HIGIENIZAÇÃO 

A troca de roupa de cama e limpeza de quartos 
é feita em dois momentos espaçados. A roupa 
de cama e atoalhados são retirados sem agitar, 
enroladas de dentro para fora, sem encostar ao 
corpo e transportadas diretamente para a má-
quina. A farda dos colaboradores é lavada à par-
te da roupa de cama e atoalhados, a 60 graus. 

As agências de viagens não têm regras de higie-
nização específicas. 

O vestuário e outros acessórios (como toalhas) 
usados nas atividades por trabalhadores e clien-
tes são lavados a 60 graus. São fornecidos hi-
gienizadores de mãos à base de álcool e os equi-
pamentos utilizados são higienizados ou desin-
fetados após cada atividade, tal como os meios 
de transporte utilizados. 

O QUE A 
ORGANIZAÇÃO 
DO SERVIÇO 
TEM DE ASSEGURAR 

A operação dos estabelecimentos turísticos as-
segura que existe sempre um trabalhador res-
ponsável por acionar os procedimentos em caso 
de suspeita de infeção. Assegura, ainda, a des-
contaminação da área de isolamento e reforço 
da limpeza e desinfeção sempre que haja casos 
suspeitos ou confirmados de infeção. 

As agências asseguram uma ocupação máxima 
de acordo com as recomendações da DGS e dis-
tância social entre clientes. Têm de distribuir in-
formação, preferencialmente em suporte digi-
tal. Asseguram o cumprimento dos protocolos 
internos por parte dos parceiros envolvidos nos 
programas que vendam. 

A empresa assegura uma ocupação máxima em 
espaços fechados ou em transportes. Também 
garante a manutenção da distância social entre 
os participantes nas atividades e distribui infor-
mação em suporte digital. Haverá sempre um 
trabalhador responsável por acionar os proce-
dimentos em caso de suspeita de infeção. 
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Na biblioteca dos CEO 
Um manual 
para o equilíbrio 
do planeta 

a O presidente executivo 
da EDP. António Mexia, 
sugere um livro de 
Buckminster Fuller. 
ÚLTIMA 32 

 

e 

 

cios 
Segunda-feira, 27 de abril de 2020 Diário Ano XVI N.. 4231 € 2.50 

Diretor André veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 
negocios.pt 

 

 

:o nos 
motores da e -:trtação 
Entre as 10 maiores exportadoras só 
uma diz que manteve níveis de atividade. 
PRIMEIRA LINHA G a 11 

Do comércio à indústria, 
como os setoresrveem 
oimpacto da crise 

LUÍS CASTRO 
HENRIQUES 

PRESIDENTE DA AICEP 

"É preciso trabalhar 
para voltar a 1 de 

março de 2020" 

Travão a fu 

investidor 
privado 

As condições 
dos seguros 
para cobrirem 
oteste ao 
coronavírus 

Covid-19 
As regras que 
oturismo tem 
de cumprir 
para ter o selo 
"Clean & Safe" 
Normas variam conforme 
otipo de empresa. 

Orientações 
contraditórias 
lançam confusão 
sobre salários 

PRIMEIRA LINHA 14 

Concursos 
Obras públicas 
contratadas em 
abril ficam-se 
pelos 60 milhões 
EMPRESAS 18 e 19 

Cálculo do lay-off e isenção de TSU suscitam dúvidas. 
Contabilistas alertam para efeitos no salário de abril. 
PRIMEIRA LINHA 4 e 5 

Empresas exigem ao Estado 
554 milhões em atraso 
Manifesto de 1.400 empresdrios deixa apelo ao Governo. 
PRIMEIRA LINHA 12 e 13 
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Este quiz no Instagram vai testar o seu conhecimento sobre o nosso País
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/04/2020

Meio: NiT New in Town Online Autores: Maria Salgueiro

URL: https://nit.pt/out-of-town/quiz-no-instagram-vai-testar-conhecimento-pais

 
A ideia foi da agência de viagens My Bookpack, que quer ajudar os portugueses a estarem entretidos
em casa.
 
A My Bookpack é uma empresa portuguesa de viagens à medida, planeadas em exclusivo para cada
pessoa e de acordo com o que quer e com o tempo que tem, focando-se em Portugal como destino.
Agora, numa altura em que os portugueses têm de ficar em casa e não podem fazer planos para
escapadinhas de fim de semana, decidiu lançar um desafio para ajudar a mantê-los entretidos em
casa.
 
Todos os sábados de manhã, a agência de viagens vai publicar um quiz nos stories da sua página de
Instagram com 10 imagens, cada uma com três hipóteses de resposta. A ideia é que os seguidores
tentem acertar na resposta certa.
 
No dia seguinte, domingo, será publicada uma curiosidade relacionada com o tema da semana, de
forma a ajudar os seguidores a aprender um pouco mais sobre o seu País. A My BookPack foi lançada
há cerca de três anos e foca-se no público nacional e nas escapadinhas curtas dentro de Portugal.
 
tags:
 
conhecimentos, mybookpack, portugal, quiz, viagens
 
Maria Salgueiro
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turismo europeu necessita de 375MMEUR para recuperar
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Início B1 Contas da ETC: turismo europeu necessita de 375MMEUR para recuperar
 
Contas da ETC: turismo europeu necessita de 375MMEUR para recuperar
 
Abril 27, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A European Travel Commission (ETC), estimo que o sector do turismo europeu precisa de 375 mil
milhões de euros para recuperar da crise gerada pela covid-19 e para restabelecer as suas operações.
 
Em todos os Estados-membros, as empresas turísticas enfrentam um enorme problema de liquidez e
não vão sobreviver se não houver uma intervenção ou injecções de capital pelos Estados ou outros
tipos de ajuda da UE, sublinha Eduardo Santander, director executivo da ETC, em entrevista à Lusa.
 
- As estimativas da União Europeia são à volta de 255 mil milhões de euros para ajudar os Estados-
membros a recuperar a indústria e mais cerca de 120 mil milhões de euros para investimento extra,
para ajudar os empreendedores e operadores a restabelecerem as suas operações, lembrou o
responsável.
 
Para a European Travel Commission, a actividade turística está estagnada e a única solução é mesmo
a de reinventar o sector. Penso que há uma oportunidade na crise: o turismo estava a atingir uma
capacidade limite devido ao seu aumento exponencial, que já era quase insustentável em alguns
locais, e agora podemos reajustar a forma de fazer turismo, para que seja mais educativo, para se
tornar mais competitivo e seguir práticas sustentáveis.
 
- A curto prazo, serão, então, privilegiadas viagens conscientes, percebendo melhor o que se quer
fazer em férias, não apenas tendo em conta os preços baixos, e optando antes por gastar em produtos
ou comunidades locais, para que o dinheiro seja gasto onde é mais necessário, prevê.
 
A entidade europeia de turismo, antecipou que o próximo Verão na Europa será como regressar a
1970, com os europeus a optarem pelo turismo de proximidade, e pediu regras uniformes para evitar
problemas sanitários.
 
- Todos temos de começar a pensar em alternativas e neste Verão, provavelmente, viajaremos de
forma diferente, não indo para longe, não apanhando voos longos, talvez optando por viagens curtas,
de comboio ou de carro, como os nossos pais faziam há 40 ou 50 anos, afirmou o responsável pela
promoção e divulgação da Europa enquanto destino turístico e da qual faz parte o Turismo de
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Portugal.
 
Por outro lado, o director da ETC apela para que a Comissão Europeia crie uma espécie de caixa de
ferramentas para os países se poderem abrir ao turismo com um padrão comum. Caso contrário,
veremos que alguns abrirão em Junho e outros só no final do ano. Se as pessoas sabem que se pode
ir livremente a uma praia sem controlo na Croácia e que em Espanha ou Portugal as praias são
controladas e que têm de cumprir uma série de requisitos, talvez escolham a Croácia.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Turismo de Portugal cria selo "Clean & Safe" para o sector turístico
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Início Destaques Turismo de Portugal cria selo "Clean & Safe" para o sector turístico
 
Turismo de Portugal cria selo "Clean & Safe" para o sector turístico
 
Abril 27, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O Turismo de Portugal criou um selo para distinguir as actividades turísticas que asseguram o
cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controlo da Covid-19 e de outras
eventuais infecções, reforçando, assim, a confiança do turista no destino.
 
Com esta iniciativa, lançada numa altura em que se prepara a retoma do sector, os empreendimentos
turísticos, empresas de animação turística e agências de viagem (empresas que possuem registo junto
da Autoridade Turística Nacional) podem solicitar a declaração como Estabelecimento "Clean & Safe".
 
Este reconhecimento tem a validade de um ano, é gratuito e opcional, e exige a implementação nas
empresas de um protocolo interno que, de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde,
assegura a higienização necessária para evitar riscos de contágio e garante os procedimentos seguros
para o funcionamento das actividades turísticas.
 
O selo "Clean & Safe" pode ser obtido online nas plataformas digitais do Turismo de Portugal: RNET
(Registo Nacional dos Empreendimentos Turísticos), RNAAT (Registo Nacional dos Agentes de
Animação Turística) e RNAVT (Registo Nacional dos Agentes de Viagens e Turismo) e estará sempre
associado ao número de registo da entidade.
 
Depois de submetida a Declaração de Compromisso por parte das empresas, estas podem utilizar o
selo "Clean & Safe", quer fisicamente nas suas instalações, quer na sua presença nas plataformas
digitais.
 
O Turismo de Portugal, em coordenação com as entidades competentes, irá realizar auditorias
aleatórias aos estabelecimentos aderentes.
 
Com esta medida a Autoridade Turística Nacional pretende, não apenas transmitir às empresas
informação sobre as medidas mínimas necessárias de higiene e limpeza dos estabelecimentos, como
promover Portugal como destino seguro do ponto de vista de cuidados com a propagação do Vírus,
com uma actuação coordenada por parte de todas as empresas do sector e que se alargará
brevemente a outras áreas de actividade conforme inúmeras manifestações de interesse.
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Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Rita Marques volta a dizer que &#34;é preciso resistir&#34;
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/04/2020
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Para a Secretária de Estado do Turismo (SET) a promoção do destino Portugal é o selo "Clean & Safe"
e que "não estamos a preparar o Sol e Praia". No 14º webinar promovido pelo NEST (Centro de
Inovação do Turismo) foi apresentado o programa "Fostering Innovation in Tour
 
No 14º webinar promovido pelo NEST (Centro de Inovação do Turismo) foi apresentado o programa
"Fostering Innovation in Tourism (FIT) 2020 com a presença da Secretária de Estado e Sérgio
Guerreiro Coordenador da Direcção de Gestão do Conhecimento do Turismo de Portugal e Roberto
Antunes, do NEST, como moderador.
A SET afirmou que "precisamos de mais empresas associadas ao NEST". Sobre a actual situação em
que o mundo vive de, pandemia, a Covid 19 a governante referiu que esta "fase que implica profundas
mudanças e que o Governo tem feito um grande esforço para ajudar." Afirmou ainda que as micro-
empresas também estão abrangidas pelo "crédito" com valores "até aos 50 mil euros".
 
Rita Marques veio mais uma vez referir que "inovar e confiança são as duas palavras de ordem".
Mesmo com todas as dificuldades que os empresários do sector têm passado e ainda vão ter de
passar, voltou a afirmar que "têm de resistir".
 
A governante resuniu a sua intervenção "em cinco Ds".
Detectar - "identificação de oportunidades"
Explicou as formas de identificação de oportunidades que podem ser feitas "através de recursos
humanos, ambientais, engenharia hoteleira, operações de hotelaria, gestão turística de património"
entre outras. Salientou também que "o empresário deve começa por desenvolver algo mas ainda não
identificou a oportunidade".
 
Defender "o que é valioso nesta altura é instigar confiança"
 
A dirigente salientou que "para que possamos reafirmar o Turismo, fazer a retoma com tranquilidade,
defendendo este valor que nos parece de elevada importância para todo".
 
Destruir mitos - "garantindo o novo status quo"
Rita Marques explicou que é "o pensar fora da caixa" acrescentando que as soluções são de facto
inovadoras para as que pululam por esse mundo fora".
 
Desenvolvimento - "uma comunidade alargada"
 
António Manuel Teixeira
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Não há receitas mágicas para o sector da distribuição turística
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/04/2020

Meio: Turisver Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e52623c

 
Dentro do turismo, o sector da distribuição é dos mais afectados pela pandemia. Com as fronteiras
fechadas e a aviação parada, incoming, outgoing, viagens de lazer e de negócios bem como os
eventos, entraram em pausa. Sem soluções de cura à vista nem timings definidos, acredita-se que as
viagens vão regressar à vida de todos nós, mas até lá há um difícil, e provavelmente longo, caminho a
trilhar.
 
Incerteza sobre o futuro, mesmo o mais próximo, impossibilidade de traçar previsões, necessidade de
apoios mesmo quando se iniciar a retoma, para que a oferta não saia beliscada e o consumidor possa
readquirir confiança para viajar, foram algumas das mensagens deixadas pelos participantes na
segunda edição das Tourism Talks da agência de comunicação Message in a Bottle, de que o
Turisver.com foi media partner.
 
Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT; Frédéric Frère, CEO da TravelStore; Carlos Baptista,
administrador da Bestravel; Francisco Teixeira, director-geral da Melair; João Moita, director-geral da
CITUR e Markus Zahn, CEO da Olimar, integraram o debate sobre as "soluções de cura" para a
distribuição turística e se algo ficou claro foi que neste caminho de incerteza que todos estamos
obrigados a trilhar, não há receitas mágicas nem se arriscam previsões, apenas se traçam cenários.
 
Em muitos dos pontos as opiniões foram concordantes, a começar pela incerteza do futuro próximo na
distribuição, porque incerto é também o evoluir de uma doença que provocou o caos no sector e terá
consequências económicas gravosas em todo o mundo.
 
Para sair desta crise e sarar as feridas, "toda a gente vai precisar de tempo" arriscaria o presidente da
APAVT, certo de que não há timings definidos para a recuperação e que esta se fará por segmento, a
começar pelo turismo interno, já este Verão, e a acabar nos eventos, talvez no segundo semestre de
2021. Mas esta era, afirmou, a sua previsão mais optimista e aquela em que disse acreditar menos.
 
Mais pessimista é a visão de Markus Zahn, da Olimar, operador especializado na venda do destino
Portugal nos mercados germânicos que aponta para que "só em 2020 ou 2023 o turismo chegue aos
níveis de 2018 ou 2019", esperando para "2021 um máximo de 40% do negócio que tivemos em
2019".
 
Enquanto não houver cura para o Covid-19, "a produção será muito baixa" e mesmo depois da cura
ficará a crise económica, o que não abre boas perspectivas, considera Carlos Baptista (Bestravel),
secundado nesta visão por Markus Zahn que se mostrou "muito preocupado com a situação
económica" porque a recessão vai abranger o mundo todo e ninguém vai sair ileso, o desemprego vai
aumentar, muitos salários vão ser cortados e o dinheiro que sobra para viajar será pouco.
 
"Zero de facturação" é o que está a acontecer no sector da distribuição e por isso, João Moita (Citur)
embora se considere um optimista por natureza, não esconde a sua preocupação até porque "os DMC
vão demorar a retomar a actividade" por via até da questão da mobilidade sem a qual o sector não
pode retomar a actividade.
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Sem facturação e com frágeis almofadas financeiras, as agências de viagens vão precisar de apoios à
recuperação. Pedro Costa Ferreira foi o primeiro a afirmá-lo mas foi secundado por Carlos Baptista que
frisou que sem ajudas económicas ninguém resiste até à retoma, e por João Moita que considera
"indispensável" não só o "apoio financeiro" como o prolongamento do lay-off, a flexibilidade laboral e a
revisão do IVA na Meetings Industry porque "se o turismo não retoma, o país também não".
 
No incoming e no outgoing as preocupações podem parecer ter pólos opostos, mas a verdade é que se
encontram. Fronteiras, aeroportos, voos, situação económica dos consumidores, são problemas que
afectam ambos os segmentos da distribuição e também os cruzeiros, outra das actividades
sacrificadas com esta pandemia, com Francisco Teixeira (Melair) a considerar que a recuperação desta
indústria apenas deverá acontecer em 2022/23, que e 2021 a taxa de ocupação vai ser muito baixa e
que "as empresas vão ter que estar preparadas para perder dinheiro", pelo menos até que haja uma
vacina ou até que o consumidor readquira confiança neste tipo de viagens.
 
Que destinos / mercados vão e o que é que se vai vender primeiro, é algo que ainda é prematuro
saber, mas fica a crença que o mais vendável serão os produtos relacionados com a sustentabilidade e
nichos como o turismo de natureza, em regiões de menor carga turística e alojamentos de pequena
dimensão, visão partilhada por Pedro Costa Ferreira, Carlos Baptista e Markus Zahn.
 
Solução para a distribuição só há uma, a imunidade / cura para a doença. Quando isso acontecer ou
pelo menos, como disse Markus Zahn, quando o mundo se habituar a (con)viver com este vírus, a
retoma virá rápida e há que estar preparado, na certeza de que "não vai haver menos viagens" porque
"todos vamos querer voltar a viajar como antes". Frédéric Frère e Pedro Costa Ferreira acreditam
mesmo que o "novo normal" de que tanto se fala será provisório e que "vamos voltar à normalidade
que tínhamos antes". Por isso, alerta Pedro Costa Ferreira, as agências de viagens têm de manter
acesa a sua relação com o cliente.
 
F.R.
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Restaurantes do Algarve funcionam em take-away

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2e7c7de5-3c50-49a2-a85d-

2b7dfc695679&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Alguns restaurantes do Algarve decidiram manter as cozinhas abertas e a funcionar em regime de
take-away.
Comentários de Ilda Tiago; Carlos Encarnação.
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Antena 1
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26-04-2020 18:07

Impacto do coronavírus no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f6a5b3be-59e8-421c-85c3-

30f771dbbbae&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal vai ter menos 7 milhões de turistas internacionais este ano, uma quebra de cerca de 40 por
cento, os dados foram revelados pelo estudo de pesquisa económica Oxford Economics, um ano em
termos percentuais Portugal é apenas superado pela Itália e Espanha na redução do número de
visitantes, um cenário que não é novidade para o presidente da Região de Turismo do Algarve uma
das regiões turísticas mais fortes do país, João Fernandes revelou à antena 1 que estão a desenvolver
campanhas promocionais da retoma das ligações aéreas do destino Algarve e também visitas virtuais
à região.
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Praias vazias no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a1f29c98-629c-4659-bc18-

d36002439162&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Imagens em direto de algumas praias no Algarve.
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GNR condiciona acesso às praias no Algarve - direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4fc8452f-09bb-45f9-9bc7-

643a35f44805&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Hoje, os acessos às praias estão sob forte vigilância policial. No Algarve foi montada uma operação de
fiscalização.
Direto de Faro.
Declarações do Capitão Diogo Matos, destacamento territorial de Faro.
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Concessionários de praias preocupados

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=15fc95c9-31f0-47aa-a2f9-

c9a29c4ed986&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve grande parte dos postos de trabalho são sazonais e dependem do turismo. Os negócios
concentrados no litoral devem sofrer quedas acentuadas nas receitas.
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Fiscalização no Algarve - direto de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=07b6e8f5-1e02-4e15-9c20-

a823a35d8029&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É fim de semana, está bom tempo e esse bom tempo convida muitos a irem até às praias, sobretudo
no Algarve.
Direto de Faro.
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SIC Notícias
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Impacto no turismo do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d2a212e9-acbb-4eec-a233-

5a80b248c4df&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os hoteleiros do Algarve pedem ao Governo que estenda o lay-off simplificado por um ano. O setor
conta só poder retomar a atividade em pleno na Páscoa do próximo ano.
Declarações de Elidérico Viegas, Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve,
capitão Diogo Matos, GNR de Faro.

 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-04-27 06:08
 SIC - Edição da Manhã , 2020-04-27 08:47
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-27 06:09
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-27 08:48
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Covid-19. Algarve quer alargamento do lay-off para um ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2020

Meio: Expresso Online Autores: João Mira Godinho

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d3b73c6f

 
Só em março deste ano, o desemprego no Algarve aumentou 41,3% em relação ao mesmo mês de
2019 (de 15.305 para 21.636 desempregados). Numa região onde a economia está, na sua quase
totalidade, direta ou indiretamente ligada ao turismo, a pandemia de covid-19 provocou um autêntico
terramoto, que pode ainda estar apenas no início. Mesmo com um eventual abrandamento das
medidas de contenção, a partir de maio, o verão não será como dantes. Os empresários pedem
medidas de apoio, a começar pelo alargamento do lay-off para um período de um ano.
 
"Tínhamos acabado de sair da época baixa, que é um período deficitário em termos de caixa, e
quando nos preparávamos para reiniciar a atividade em força acontece isto. A retoma nunca vai
acontecer antes da Páscoa de 2021", diz Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), que estima, até agora, uma perda de faturação
entre EUR300 e EUR400 milhões. Com dúvidas sobre quando a aviação voltará a funcionar e em que
condições, este verão apenas o mercado nacional poderá minimizar o avolumar de prejuízos da
hotelaria algarvia. Poucos acreditam que a ocupação ultrapasse os 15% ou 20%, quando costuma
situar-se acima dos 80%.
 
Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os
conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do
Expresso.
 
Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços. Assim terá acesso a todos os nossos
artigos.
 
João Mira Godinho
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Praias. A realidade pós-pandemia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2020

Meio: i Online Autores: João Amaral Santos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8f0ac300

 
Irà praia, ato tão comum, passou a ser um novo desaio. E para o fazer no próximo verão há regras
que têm de ser cumpridas.
 
Fatos de banho, toalha aos ombros, chinelos calçados. À vista dos meses estivais, ninguém ainda sabe
muito bem como será possível repetir em 2020 o prazer de colocar um pé no manto de areia quente
das praias portuguesas - ato tão simples, cíclico e maquinal, mas que como tantos outros a pandemia
veio agora dificultar (e valorizar a dobrar).
 
O apego geral à normalidade, ainda que relativa, obrigou as autoridades a definirem novas regras
para a época balnear deste ano. O setor do turismo, tantas vezes âncora e proa da economia nacional,
trepou no último par de meses todos os degraus que a crise entretanto lhe foi erguendo: obstáculos
de surpresa, expectativa e temor. O verão será o instante para agir. E caso a realidade não tropece
em piores notícias, é certo que as praias portuguesas, cartão postal do país aquém e além fronteiras,
vão novamente abrir, de norte a sul, aos turistas portugueses e estrangeiros.
 
Mas como? É esta a pergunta que todos colocam, para já. Nada será como dantes, é certo - um clichê
que se tornou real e se arrasta incómodo há tempo demais pelo quotidiano de todos nós. Haverá
regras. E quem quiser voltar a olhar um horizonte sem paredes nem limites, líquido, azul e atlântico,
terá mesmo de se sujeitar a cumpri-las. Por si e pelos outros, pois, desta vez, os raios de Sol não
chegarão para limpar o rasto das trevas.
 
A praia não será como dantes
 
Até esta semana, corriam rumores de como seria ou, simplesmente, de como não poderia ser.
Dúvidas e opiniões que corriam velozes como o vento; e algumas até tão leves como ele costuma ser.
 
Em resposta aos apelos de operadores e empresários, várias entidades reuniram-se, discretas sob o
ruído, e anunciaram a criação de um manual de procedimentos para o acesso às praias portuguesas.
Um guia anticovid-19 que está a ser desenvolvido, em parceria, pela Agência Portuguesa do Ambiente
(APA), Marinha portuguesa, Instituto de Socorro a Náufragos (ISN) e Direção-Geral da Saúde (DGS),
com a colaboração de outras pessoas e organizações.
 
O conjunto de regras é ainda desconhecido, mas sabe-se que vai imputar modelos de comportamento
rígidos e incontornáveis a municípios, concessionários e banhistas. E que esses comportamentos serão
assegurados através de uma vigilância permanente e ativa.
 
Antes de ser oficialmente divulgado - o que deverá ocorrer no dia 6 de maio, após a próxima reunião
da Comissão de Acompanhamento das Águas Balneares - já se conhecem algumas das linhas mestras
mais importantes do novo regulamento, a que todos devem atentar. O objetivo é o mesmo de
sempre: garantir condições para evitar a propagação do contágio do novo coronavírus. As férias
servem para isso mesmo: construir boas memórias.
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Para começar, as praias vão ter um limite máximo de pessoas, levando ao seu encerramento quando o
mesmo for ultrapassado. Ainda não se sabe muito bem como tudo será feito, mas, segundo o que já
veio a público, cada praia será analisada e avaliada de acordo com as suas características. O número
de lugares de estacionamento para automóveis poderá, eventualmente, e quando tal for possível, vir
mesmo a servir como critério a ter em consideração. Mas outros estão ainda em cima da mesa. E tudo
dependerá da dimensão da extensão e da largura de cada praia, de acordo com a preia-mar.
 
Lá dentro, já com os chapéus de sol e as toalhas dispostas pelo areal, os banhistas terão de reservar
um espaço para si e para os seus, mantendo sempre uma distância mínima de segurança para os
vizinhos do lado. As sombras terão também de ser tidas em conta. Nem muito, nem pouco, pois,
segundo as autoridades, o distanciamento social continua a ser a melhor receita para travar o vírus e
na praia isso não é (nem será) exceção. Nem no areal, nem no mar. Na hora de ir a banhos, para
afugentar o calor, ou simplesmente regressar ao passado através de um chapinhar infantil, a regra
deverá igualmente funcionar.
 
Nos cafés e restaurantes da praia, espaços de movimento e grande aglomeração de pessoas durante
toda a época alta, deverá passar a ser obrigatório o uso de máscaras cirúrgicas, para além de todos os
protocolos sanitários e de higiene previstos para espaços similares, em contexto urbano.
 
E nem os passadiços, os chuveiros, as gaivotas, os escorregas ou as espreguiçadeiras vão escapar ao
controlo e a procedimentos de higiene mais apertados.
 
Vigilância apertada
 
Mas se colocar o regulamento no papel não parece, à partida, tarefa muito difícil, o mesmo talvez já
não se poderá dizer sobre a sua aplicação prática. Praias há muitas, algumas até mesmo discretas nos
mapas, embora oficialmente sejam aproximadamente sete centenas, entre marítimas e fluviais,
localizadas no Continente e nas Regiões Autónomas.
 
Ao contrário dos anos anteriores, a época balnear só deverá arrancar a 1 de junho, e não em maio.
Até lá, as medidas do estado de emergência deverão vigorar para as praias, pois na fase de retirar a
pressão da mola , expressão popularizada pelos mais altos responsáveis, há prioridades e, já se sabe,
o trabalho vem sempre antes do lazer.
 
Quando se tem conhecimento, através dos ecos que nos rodeiam e se repetem diária e
incessantemente, vindos do Governo, da DGS e da Organização Mundial de Saúde, de que vamos ter
de conviver com o vírus num futuro imediato, e para lá do final deste ano, também se sabe que a
principal tarefa do próximo verão será mesmo garantir que os banhistas não baixem a guarda em
período de férias. Todos terão o direito ao descanso, à relativa e aparente normalidade, e também ao
negócio, no caso de quem vive do turismo. Mas de uma forma diferente, que pressupõe bom senso e
responsabilidade individual, de forma a que seja evitado um retrocesso e a aceleração das trágicas
curvas que, de repente, substituíram a vulgar consulta matinal da meteorologia.
 
Os nadadores-salvadores deverão assumir o papel de protagonistas. O ISN ainda não o confirmou,
mas deverão ser estes homens e mulheres, de t-shirt amarela e calções vermelhos, a sensibilizar e
assegurar que as regras definidas são cumpridas no interior das praias. Caso este cenário se confirme,
as atenções destes profissionais passam a dividir-se entre a terra e o mar. Para tal, algumas coisas
terão necessariamente de mudar. Atualmente, o ISN coloca dois nadadores-salvadores a cada cem
metros de praia, um número notoriamente curto para as necessidades e que deverá levar ao reforço
das equipas em permanência nas praias, durante toda a época balnear.
 
O acesso às praias, porém, deverá ser o grande desafio. Em algumas delas, é possível aceder através
de entradas não convencionais, pelas dunas, por uma longa marginal ou até por outras praias
contíguas. As autoridades querem impedir que isso suceda e, neste momento, está já a ser
desenvolvido um plano que garanta o total controlo destes acessos e que deverá ser feito com recurso
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às forças de segurança.
 
Em declarações à agência Lusa, a coordenadora nacional do programa Bandeira Azul da Associação
Bandeira Azul da Europa (ABAE), Catarina Gonçalves, admitiu as dificuldades e as preocupações em
relação a este tema.  Estamos muito preocupados com as frentes urbanas, porque não têm uma
entrada e uma saída de uma praia. Todo o passeio marítimo, por exemplo, é uma entrada de praia, o
que dificulta bastante a fiscalização , referiu a responsável.
 
Para evitar este e outros exemplos, as autoridades ponderam, em última instância, manter encerradas
todas as praias não vigiadas durante a próxima época balnear. Caso tal se confirme, apenas as praias
que contem com a presença permanente de polícias e nadadores-salvadores poderão ser frequentadas
em 2020. E existirá um horário de abertura e encerramento.
 
Esta lista deverá ser conhecida no dia 15 de maio, apenas duas semanas antes da abertura da época
balnear, quando a ABAE anunciar quais as praias que merecem a distinção de Bandeira Azul em
território nacional. O encontro deverá ainda definir as que têm condições para, no atual contexto de
pandemia, funcionarem de acordo com as novas regras.
 
Vá para fora... cá dentro
 
O slogan tem barbas, mas agora tudo se conjuga para, mais que nunca, ser levado a sério. Perante as
certezas dos especialistas sobre a presença do vírus entre nós, até ao desenvolvimento de uma vacina
eficaz - previsivelmente apenas na primeira metade de 2021 -, e o ressurgimento de uma crise
económica e social na sequência da pandemia e da suspensão de várias atividades, prevê-se uma
contração dos turistas na marcação de viagens e reservas. A própria presidente da Comissão Europeia,
Ursula von der Leyen, já avisou os europeus numa entrevista ao jornal alemão Bild que ainda não é
tempo de se pensarem em férias.  Eu aconselharia toda a gente a esperar antes de fazer planos de
férias , pois, neste momento,  ninguém consegue fazer previsões confiáveis para julho e agosto ,
afirmou. Declarações que fizeram disparar os alarmes do setor, em particular na região do Algarve
onde milhares de profissionais ligados ao setor esperam (e desesperam) pelo retomar das suas
atividades. Só os meses junho, julho e agosto poderão salvar, ou pelo menos mitigar, as perdas
somadas até aqui.
 
E até o o primeiro-ministro, António Costa, deu uma ajuda, pedindo aos portugueses que  não deixem
de pensar nas férias de verão , uma vez que tal  seria um dano imenso  para a economia portuguesa.
Quero crer que até ao verão a situação estará suficientemente controlada para podermos ter as férias
e para as podermos gozar o melhor possível , afirmou António Costa, deixando um conselho aos
portugueses:  Planeiem as férias cá dentro porque estamos sempre mais seguros cá dentro nesta fase
e menos sujeitos à incerteza .
 
Uma opinião que é, obviamente, partilhada por Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).  Na estação alta, o mercado interno já representava
um papel muito importante, mas este ano será ainda mais determinante , refere o responsável. O
Algarve, com as suas praias (premiadas internacionalmente) sempre tão cheias de turistas
estrangeiros, deverá este ano ver as viagens e as reservas oriundas do mercado externo caírem a
pique, numa fase em que a maioria dos voos ainda continua suspensa e a morte, o desemprego e o
desespero se alastram pela Europa e Estados Unidos.
 
O empresário confessa que  todo o setor, empresas e empresários, se encontram numa fase de
grande indecisão , mas também com muita vontade de regressar ao ativo.  A intenção é exatamente
essa: reabrir os hotéis o mais rapidamente possível , refere Elidérico Viegas, notando que tal deverá
ocorrer entre junho e julho. O presidente da AHETA afirma que no Algarve todos estão  empenhados
em criar condições de segurança e higiene direcionados aos turistas  que possam  induzir confiança
àqueles que visitem a região nos próximos meses.
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E quanto às novas regras para as praias? Elidérico Viegas não tem dúvidas:  Temos praias no Algarve
suficientes, em quantidade e em tamanho, que permitem que se cumpram todas as regras de
distanciamento social, se tal for necessário .  A situação das praias lotadas, tal como acontecia em
agosto, terá, naturalmente, de ser revista, mas acredito que as pessoas vão estar disponíveis para
respeitar as novas regras, desde que as mesmas sejam coerentes e sirvam para gerar maior
segurança e confiança , afirma.  Tudo depende da atitude dos turistas , conclui.
 
Em Itália já se fala em barreiras físicas
 
Espanha e Itália atravessam um pesadelo. A frieza dos números não permite negar a quantidade
inimaginável de mortos, vítimas da pandemia. As costas mediterrânicas dos dois países, sempre a
abarrotar de turistas a cada época alta, preparam-se para viver um verão atípico, com menos gente e
mais dor. Mas a natureza humana não deixa que o mundo pare de girar. Mesmo perante a realidade
surgem ideias inovadoras. Uma empresa de Modena, no norte de Itália, criou um projeto para garantir
a segurança das pessoas nas praias. A proposta consiste no fabrico e colocação de barreiras divisórias
transparentes nos areais, dando espaço a uma família, respeitando a distância para os outros. Os
módulos (ver imagem à esquerda) são suficientes para um guarda-sol e duas espreguiçadeiras
 
João Amaral Santos
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Turismo europeu precisa de 375 mil milhões de euros para recuperar da crise do
coronavírus
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2020

Meio: Jornal Económico Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7be7befe

 
As estimativas da União Europeia são à volta de 255 mil milhões de euros para ajudar os Estados-
membros a recuperar a indústria e mais cerca de 120 mil milhões de euros para investimento extra,
para ajudar os empreendedores e operadores a restabelecerem as suas operações.
 
O Turismo europeu vai precisar de 375 mil milhões de euros para recuperar da crise causada pelo
coronavírus covid-19 e restabelecer as suas operações, de acordo com a European Travel Commission
(ETC), entidade europeia de turismo.
 
"As estimativas da União Europeia [UE] são à volta de 255 mil milhões de euros para ajudar os
Estados-membros a recuperar a indústria e mais cerca de 120 mil milhões de euros para investimento
extra, para ajudar os empreendedores e operadores a restabelecerem as suas operações", afirma em
entrevista à agência Lusa o diretor executivo da ETC, Eduardo Santander.
 
Com o turismo europeu estagnado, devido às medidas restritivas adotadas pelos Estados-membros da
UE para tentar conter a propagação da pandemia, incluindo com limitações nas viagens entre países, o
responsável assinala que "o turismo passou de [uma atividade] de 100% para zero" e está hoje
"reduzido a praticamente 10% do que era", dadas as perdas totais.
 
Eduardo Santander, que lidera a entidade responsável pela promoção e divulgação da Europa
enquanto destino turístico e da qual faz parte o Turismo de Portugal, indica à Lusa que "tudo é
igualmente afetado por a cadeia de valor do turismo estar interconectada".
 
"Desde as empresas de cruzeiros, passando por outros operadores e, em particular, pelas companhias
aéreas, todos têm enormes perdas, com quedas entre 45% para as transportadoras aéreas - que
fazem alguns outros serviços além de passageiros - e os 70% para hotéis e restaurantes", precisa o
responsável espanhol.
 
Notando que em países como Portugal e Espanha "há agregados familiares que dependem do turismo,
de forma direta ou indireta", Eduardo Santander estima que esta crise "se reflita num elevado
desemprego" no setor a nível europeu.
 
E, numa alusão aos dados do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, o responsável alerta para que
"podem estar em causa perdas de 10 milhões de postos de trabalho na Europa se a situação se
mantém nos próximos meses".
 
Mais afetados, de acordo com o diretor da ETC, serão "os países onde o PIB [Produto Interno Bruto]
está mais dependente do turismo, como é o caso da Grécia, Portugal, Espanha e Itália", sendo que,
além disso, estes últimos foram particularmente afetados pelo novo coronavírus.
 
Ainda assim, em todos os Estados-membros, as empresas turísticas enfrentam "um enorme problema
de liquidez e não vão sobreviver se não houver uma intervenção ou injeções de capital pelos Estados
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ou outros tipos de ajuda da UE", sublinha Eduardo Santander.
 
"E estamos a falar também de grandes companhias e não só da Europa do sul, estamos a falar, por
exemplo, das companhias aéreas Lufthansa, TUI, grandes marcas alemãs, entre outras", elenca o
responsável, apelando para "medidas extraordinárias" para financiar o setor, inclusive por parte da
Comissão Europeia.
 
Outro apoio que, para Eduardo Santander, urge dar a estas empresas são garantias estatais em casos
de cancelamento de férias ou de viagens, com os Estados-membros a assumirem o risco perante a
emissão de 'vouchers' aos consumidores visando adiamentos ou futuros reembolsos.
 
"Sem liquidez, nenhuma empresa irá sobreviver, é uma questão de proteger o mercado", justifica,
saudando as "medidas certas" que estão já a ser adotadas neste âmbito em Portugal.
 
Ainda assim, Eduardo Santander diz à Lusa que o setor começa a "ver alguma luz ao fundo do túnel",
perante o levantamento faseado das restrições nas viagens dentro da Europa, argumentando que é
preciso agora "lutar para recuperar a imagem" do turismo europeu, "para não só restabelecer a
procura, como também para restabelecer a confiança entre futuros visitantes".
 
Sediada em Bruxelas, a ETC foi fundada em 1948, com Portugal como um dos membros fundadores, e
é uma organização sem fins lucrativos composta por 33 organismos nacionais de promoção turística
de países europeus.
 
Ler mais
 
Jornal Económico com Lusa
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O que o turismo vai ter de cumprir para ter o selo Clean & Safe
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2020

Meio: Negócios Online Autores: Rafaela Burd Relvas

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a52b450

 
O selo "Clean & Safe", criado pelo Turismo de Portugal para distinguir as empresas que cumprem uma
lista extensa de requisitos de higiene, já está disponível. As regras variam para cada tipo de empresa:
estabelecimentos de alojamento turístico, empresas de animação turística ou agências de viagens.
 
Rafaela Burd Relvas
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CM TV

 	Duração: 00:03:10

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 86179643

 
25-04-2020 21:25

1 1 1

Coronavírus - Passeios no mar com menos pessoas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a048150d-e765-44ef-a3fe-

59af92bb5198&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os empresários que promovem atividades náuticas no Algarve, garantem que é possível regressar ao
trabalho sem risco de contágio para turistas e funcionários.
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CM TV

 	Duração: 00:02:54

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 86179633

 
25-04-2020 21:22

1 1 1

Coronavírus - Praias vazias em Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=47f518d7-ab29-4446-8eb5-

8ac97b3a7bce&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As praias de Albufeira estão vazias apesar de ser fim de semana e também dia de feriado. Os
portugueses parecem estar a cumprir as recomendações da Direção-Geral da Saúde e a manter o
distanciamento.
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