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Falta de trabalhadores para as colheitas na agricultura

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=128c56ca-70f6-4b24-821e-

f63a0c1a2851&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com a falta de trabalhadores para dar resposta às necessidades da agricultura, o Governo pretende
direcionar para este setor os imigrantes que estavam empregados na área do turismo. O plano foi
anunciado pela Secretária de Estado para a Integração e Migrações. Cláudia Pereira adianta, em
entrevista ao jornal Público de hoje, que o objetivo é reforçar a mão de obra para os empresários
agrícolas através do Instituto de Emprego e Formação Profissional. No Algarve, o setor das estufas
tem dependido quase na totalidade de imigrantes, sobretudo vindos da Ásia, mas com o aumento do
desemprego também os portugueses já começam à procura de trabalho. Foi o que constatou o
repórter Mário Antunes durante a visita a uma exploração de frutos vermelhos em Tavira.
Declarações de Tiago Andrade, Hubel;  Maria do Céu Albuquerque, Ministra da Agricultura.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-04-29 10:02
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A2 Turismo do Algarve desenvolve "Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/04/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9cd054bc

 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) está a desenvolver o "Manual de Boas Práticas - Algarve Clean
& Safe", um documento-base que reúne orientações específicas para alojamento, restauração e
similares, marinas e portos de recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de
animação turística, parques de campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens, entre
outros. O objetivo é apresentar medidas que reforcem a segurança do destino e a confiança de
turistas, trabalhadores do setor e residentes.
 
Elaborado em parceria com as associações das respetivas áreas de atividade turística, este manual
será partilhado em breve com autarquias, autoridades de saúde, forças e serviços de segurança e
entidades licenciadoras/fiscalizadoras, numa primeira fase, para que as normas que estas
organizações venham a definir tenham como base comum o conhecimento e contributos dos principais
intervenientes do setor turístico.
 
As recomendações presentes neste documento são um complemento ao selo "Clean & Safe"
desenvolvido pelo Turismo de Portugal, cuja finalidade é reconhecer as empresas do setor do turismo
que cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) para evitar a contaminação dos
espaços com o novo coronavírus.
 
Esta iniciativa vem juntar-se a um conjunto de ações promovidas pela RTA para apoio aos
empresários. Entre estas está a sessão de esclarecimento online, que decorre hoje (dia 29), entre as
10h00 e as 11h30, pensada em conjunto com o Centro Distrital de Faro da Segurança Social, sobre o
tema "Medida Extraordinária de Apoio à Manutenção dos Contratos de Trabalho (Layoff) - Sinopse do
enquadramento legal & Instruções de submissão".
 
Neste contexto, o Gabinete de Apoio ao Empresário da RTA e os municípios do Algarve realizam um
ciclo de sessões de esclarecimento online dirigidas aos empresários do setor turístico locais sobre a
"Linha de apoio à tesouraria (COVID-19) - microempresas do turismo", disponibilizada pelo Turismo de
Portugal e cuja dotação ascende aos 60 milhões de euros. Hoje, 28 de abril, aconteceu a primeira em
parceria com o município de Monchique, sendo que estão agendadas as próximas para Aljezur (30
abril, 10h00), Lagoa (4 maio, 10h00) Faro (5 maio, 10h30) e Albufeira (data a ser anunciada em
breve).
 
Foi também realizada, em parceria com a TOUR10, uma ação de formação online para Agências de
Viagens e Turismo sobre o Algarve enquanto destino de aposta dos portugueses para as férias de
verão. Uma ação que contou com cerca de 500 agentes de viagem portugueses e espanhóis.
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A3

Covid-19. Empresas de turismo no Centro tentam adaptar-se a uma nova realidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/04/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b6d38f75

 
Pedro Machado, presidente da Turismo do Centro, tem defendido que as microempresas deveriam
receber apoios a fundo perdido.
 
Um processo de adaptação rápida a uma nova realidade marcada pelo distanciamento social está em
curso entre os agentes turísticos da região, reconheceu hoje o presidente da Turismo do Centro,
sublinhando que é essencial recuperar a confiança.
 
"Só com vacina ou antivirais será possível recuperar a confiança total dos visitantes durante e após a
pandemia de covid-19. Até lá, vamos ter de nos adaptar", refere Pedro Machado, na linha de outras
opiniões ouvidas pela agência Lusa numa ronda por agentes turísticos da região Centro, que engloba
cem municípios.
 
Hotéis, restaurantes, termas, empresas de animação turística e aventura tentam aproveitar o período
de encerramento forçado para repensar as respetivas estratégias, elaborar novos procedimentos, fazer
formação à distância. Mas, para muitos, o mais difícil será sobreviver à crise, uma vez que ficaram
sem receitas e tiveram que cancelar as atividades programadas.
 
"Estamos a preparar-nos para uma nova normalidade, com novos procedimentos, criando produtos
novos, mais orientados para o mercado nacional e respeitando todas as normas de segurança", conta
João Diniz, presidente do Conselho de Administração e diretor do histórico Grande Hotel do Luso.
 
O hotel de 117 quartos, projetado pelo arquiteto Cassiano Branco, colocou em 'lay-off' a maior parte
dos seus 42 funcionários, decisão semelhante à que foi tomada pela esmagadora maioria dos hotéis
da região.
 
Neste período forçado de portas fechadas, João Diniz e a sua equipa de colaboradores mais próximos
têm trabalhado em novas regras de funcionamento para a reabertura. Horários de refeições mais
alargados, redução do número máximo de clientes nas salas de refeição, desinfeção permanente das
instalações, regras ainda mais apertadas no spa e nas termas do Luso, criação de produtos de
animação turística ligados à natureza, que possam ser desfrutados por casais, famílias, ao ar livre.
 
"Há duas palavras que marcam estes tempos: adaptação e confiança. Precisamos de nos adaptar e de
recuperar a confiança de quem nos visita, propondo novos produtos, novos procedimentos, reforçando
a sensação de segurança", avança João Diniz, que diariamente assiste a 'webinars' (seminários
online), muitos deles promovidos pela Turismo do Centro, à procura de novas ideias e de um
conhecimento mais profundo do que será o mercado quando a evolução da pandemia abrandar.
 
O coordenador do consórcio das Termas do Centro, Adriano Barreto Ramos, sublinha também a
necessidade de estabelecer novos procedimentos, que reforcem a sensação de segurança dos
frequentadores das estâncias termais.
 
"Antes de mais, convém lembrar que está demonstrado por vários estudos científicos que a frequência
de termas, em condições de segurança, reforça o aparelho imunitário das pessoas, o que é muito
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importante nesta época de infeções", refere Barreto Ramos.
 
As Termas do Centro representam 60% do mercado nacional de estâncias termais, integrando
unidades de toda a região: Alcafache, Almeida-Fonte Santa, Águas-Penamacor, Bicanho, Caldas da
Felgueira, Caldas da Rainha, Carvalhal, Curia, Cró, Ladeira de Envendos, Longroiva, Luso, Manteigas,
Monfortinho, Piedade, Sangemil, São Pedro do Sul, Unhais da Serra, Vale da Mó e do Vimeiro.
 
Atualmente, estão de portas fechadas, mas Barreto Ramos garante que, quando tiverem autorização,
vão reabrir com controlo ainda mais apertado de procedimentos e higiene, nomeadamente o uso
obrigatório de máscaras por todo o pessoal médico e auxiliar.
 
"Estamos a adaptar-nos, para sobreviver, como acontece em todo o setor do turismo", refere,
avançando que as termas irão reabrir gradualmente, sendo as unidades de fisioterapia as primeiras a
regressar aos tratamentos.
 
A adaptação também é a palavra de ordem nos restaurantes, que têm optado por soluções de "take-
away" para sobreviver. "Mas ninguém aguenta se não pudermos abrir as portas, receber clientes,
ganhar dinheiro para pagar salários e pagar empréstimos", refere o dono de um restaurante na
Figueira da Foz.
 
O empresário está a preparar-se para reduzir o número de mesas, alterar procedimento no
atendimento e na cozinha, mas não esconde a preocupação com a situação, queixando-se que as
medidas previstas pelo Governo são insuficientes. "A receita deles é que eu peça mais dinheiro à
banca? Mesmo com condições favoráveis representa mais despesa, mais dificuldades", resume.
 
Bastante crítica é a situação de dezenas de empresas de aventura e animação turística, a maior parte
situadas no interior do país, em territórios de baixa densidade, quase sempre de natureza familiar ou
microempresas, que viram as receitas desaparecer com a pandemia.
 
"Já tínhamos feito investimentos, programado o ano, e tudo parou. As câmaras desviaram o dinheiro,
e muito bem, para apoiar as populações, os eventos foram adiados ou cancelados na totalidade",
relata o dono da Trilhos do Zêzere.
 
Esta microempresa explora um pequeno restaurante na praia fluvial do Mosteiro, em Pedrógão
Grande, para além de organizar trilhos de aventura, caminhadas, passeios de canoa e de organizar o
popular campeonato nacional de carrinhos de rolamentos.
 
"Está tudo parado", lamenta Luís Dias, que vê o futuro com muita preocupação. "Dizem que o Centro
vai beneficiar com as regras de distanciamento social, por ser território de baixa densidade. Mas se as
pessoas não têm dinheiro para comer, seguramente não terão dinheiro para brincadeiras", resume.
 
Pedro Machado, presidente da Turismo do Centro, tem defendido que as microempresas deveriam
receber apoios a fundo perdido, dizendo que é preciso "salvar as empresas, para salvar empregos".
 
A Turismo do Centro já lançou uma campanha de promoção da região e até ao fim de abril conta
lançar, no mercado nacional, uma campanha mais alargada, intitulada "A vida é agora", em diversos
formatos.
 
Tem promovido ainda seminários 'online' diários, abertos a todos, discutindo novos procedimentos,
regras, refletindo como vai ser o mercado turístico quando for levantado o confinamento. Machado
quer envolver empresários, trabalhadores do setor, mas sobretudo autarcas.
 
"Lanço um desafio aos autarcas, que venham discutir o futuro das 'smart cities'. Cidades onde seja
possível gerir fluxos de visitantes, horários, circular em segurança, respeitando as normas de
isolamento social, para bem de todos", conclui.
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Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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Aumento de reservas para o verão começa a ser visível no Algarve e Alentejo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/04/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Filipe Morais

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=21b749c1

 
Primeiros sinais de abertura em Portugal estão "a levar alguns mercados a reagir, como são os casos
de Alemanha, Espanha e França.
 
Imagem de segurança com que as duas regiões a sul do país estão a enfrentar a pandemia ajudam à
subida das reservas, principalmente de turistas nacionais, a partir dos meses de junho e julho.
 
É ainda uma situação de incerteza, mas as duas regiões mais a sul do país confirmam que começam já
a registar um aumento de reservas para os meses de verão, ainda que longe dos números de um ano
normal. As reservas são principalmente de turistas nacionais, mas de alguns estrangeiros também.
 
Os responsáveis destas duas regiões de turismo são cautelosos e não querem quantificar o aumento,
mas António Ceia da Silva, presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, arrisca que é "um aumento
significativo". "As pessoas estão fartas de estar em casa e querem vir passar uns dias para o Alentejo
já a partir de junho." João Fernandes, presidente da região de Turismo do Algarve, é mais cuidadoso:
"É um aumento ligeiro, é natural que haja esta subida, mas não quer dizer que seja a procura
normal", sublinha.
 
João Fernandes encontra explicação na "expectativa de que os estados de emergência não se
prolonguem. É um sinal de esperança, mas não terá qualquer semelhança com um ano normal. É
natural que haja alguma recuperação, mas não é uma retoma para recuperar o que já se perdeu",
num a região que estava habituada a taxas de ocupação na ordem dos 100% durante os meses de
verão. João Fernandes lembra ainda que muitos portugueses têm casa de férias na região e que este
aumento da procura não conta com os movimentos que os turistas nacionais possam representar.
 
Ainda assim, o responsável algarvio sublinha que os operadores da região estão "empenhados em
garantir as condições de segurança para o setor, que passam muito pela aplicação do selo Clean and
Safe", criado pelo Turismo de Portugal e que visa distinguir as atividades que cumprem os requisitos
de higiene e limpeza. "É um manual bastante detalhado e essencial para que estejamos preparados
para acolher todos com segurança. Estamos a trabalhar com todas as autoridades públicas para ter as
entidades licenciadas de forma a não se desperdiçar o capital que já foi conquistador."
 
Os primeiros sinais de abertura em Portugal e nos restantes países europeus estão "a levar alguns
mercados a reagir, como são os casos de Alemanha, Espanha e França, e a perceção da segurança
que o Algarve transmite ajuda a este aumento de procura", confirma.
 
Selo Clean&Safe quer dar garantias de segurança na hotelaria
 
O Turismo de Portugal criou uma certificação para que os estabelecimentos hoteleiros possam abrir
atividades a partir de julho. Pode ser pedido desde 24 de abril pelos empreendimentos turísticos,
empresas de animação turística e agências de viagens. Com a validade de um ano, o selo vai permitir
aos clientes saberem que o estabelecimento em questão cumpre os requisitos de higiene e limpeza
necessários para a prevenção e controlo da covid-19.
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Pode ser pedido 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).
 
O governo aprovou ainda um decreto, n.º 17/2020, que prevê que clientes com reservas de hotéis e
alojamento local canceladas devido à pandemia da covid-19 possam pedir um voucher válido até 31
de Dezembro de 2021 e que pode mesmo ser utilizado "por quem o apresentar também como
princípio de pagamento de serviços de valor superior".
 
O voucher será emitido à ordem do cliente, mas pode ser utilizado "por quem o apresentar também
como princípio de pagamento de serviços de valor superior, de acordo com a disponibilidade do
empreendimento ou estabelecimento e nas condições aplicáveis nas novas datas pretendidas". Se o
voucher não for utilizado até ao fim do ano de 2021 há o direito a um reembolso num prazo de 14
dias.
 
Partilhe esta notícia
 
Filipe Morais
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Aumento de reservas para o verão começa a ser visível no Algarve e no Alentejo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/04/2020

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b2ee5b51

 
A imagem de segurança com que as duas regiões a sul do país estão a enfrentar a pandemia ajuda à
subida das reservas, principalmente de turistas nacionais, a partir dos meses de junho e julho.
 
A imagem de segurança com que as duas regiões a sul do país estão a enfrentar a pandemia ajuda à
subida das reservas, principalmente de turistas nacionais, a partir dos meses de junho e julho. ©
Algarvephotopress / Global Imagens É ainda uma situação de incerteza, mas as duas regiões mais a
sul do país confirmam que começam já a registar um aumento de reservas para os meses de verão,
ainda que longe dos números de um ano normal. As reservas são principalmente de turistas nacionais,
mas de alguns estrangeiros também. Os responsáveis destas duas regiões de turismo são cautelosos e
não querem quantificar o aumento, mas António Ceia da Silva, presidente do Turismo do Alentejo e
Ribatejo, arrisca que é "um aumento significativo". "As pessoas estão fartas de estar em casa e
querem vir passar uns dias para o Alentejo já a partir de junho." João Fernandes, presidente da
Região de Turismo do Algarve, é mais cuidadoso: "É um aumento ligeiro, é natural que haja esta
subida, mas não quer dizer que seja a procura normal", sublinha. João Fernandes encontra explicação
na "expectativa de que os estados de emergência não se prolonguem. É um sinal de esperança, mas
não terá qualquer semelhança com um ano normal. Pelo que é natural que haja alguma recuperação,
mas não é uma retoma para recuperar o que já se perdeu", num a região que estava habituada a
taxas de ocupação na ordem dos 100% durante os meses de verão. João Fernandes lembra ainda que
muitos portugueses têm casa de férias na região e que este aumento da procura não conta com os
movimentos que os turistas nacionais possam representar. Ainda assim, o responsável algarvio
sublinha que os operadores da região estão "empenhados em garantir as condições de segurança para
o setor, que passam muito pela aplicação do selo Clean and Safe", criado pelo Turismo de Portugal e
que visa distinguir as atividades que cumprem os requisitos de higiene e limpeza. "É um manual
bastante detalhado e essencial para que estejamos preparados para acolher todos com segurança.
Estamos a trabalhar com todas as autoridades públicas para ter as entidades licenciadas de forma a
não se desperdiçar o capital que já foi conquistador." Os primeiros sinais de abertura em Portugal e
nos restantes países europeus estão "a levar alguns mercados a reagir, como são os casos de
Alemanha, Espanha e França, e a perceção da segurança que o Algarve transmite ajuda a este
aumento de procura", confirma. O Turismo de Portugal criou uma certificação para que os
estabelecimentos hoteleiros possam abrir atividades a partir de julho. Pode ser pedido desde 24 de
abril pelos empreendimentos turísticos, empresas de animação turística e agências de viagens. Com a
validade de um ano, o selo vai permitir aos clientes saberem que o estabelecimento em questão
cumpre os requisitos de higiene e limpeza necessários para a prevenção e controlo da covid-19. Pode
ser pedido 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). O governo aprovou ainda um decreto, n.º
17/2020, que prevê que clientes com reservas de hotéis e alojamento local canceladas devido à
pandemia da covid-19 possam pedir um voucher válido até 31 de dezembro de 2021 e que pode
mesmo ser utilizado "por quem o apresentar também como princípio de pagamento de serviços de
valor superior". O voucher será emitido à ordem do cliente, mas pode ser utilizado "por quem o
apresentar também como princípio de pagamento de serviços de valor superior, de acordo com a
disponibilidade do empreendimento ou estabelecimento e nas condições aplicáveis nas novas datas
pretendidas". Se o voucher não for utilizado até ao fim do ano de 2021, há o direito a um reembolso
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num prazo de 14 dias.
 
[Additional Text]:
Aumento de reservas para o verão começa a ser visível no Algarve e no Alentejo
 
Filipe Morais

Página 9



A10

Hotéis algarvios preparados para reabrir no verão, mas normalidade só na Páscoa de
2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/04/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a16a4bef

 
A hotelaria do Algarve poderá só regressar à normalidade na Páscoa de 2021, devido aos efeitos da
pandemia de covid-19, mas há hotéis que ponderam reabrir já em junho ou julho, disse o presidente
da principal associação hoteleira regional à Agência Lusa.
 
"Há hotéis que estão a pensar reabrir já no mês de junho, sobretudo na segunda quinzena, outros no
início de julho. Haverá alguns que já nem abrem este ano, porque as nossas perspetivas apontam
para que tenhamos sobretudo procura por parte do mercado interno", afirmou Elidérico Viegas, líder
da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
O mercado externo terá uma "recuperação mais lenta" e a sua presença na região será "mais residual"
devido à dependência do transporte aéreo, que está praticamente parado, pelo que a AHETA está já "a
contar também que a recuperação e o regresso mais próximo à normalidade" só "tenha início a partir
da Páscoa do próximo ano", estimou, sublinhando que "tudo depende de como a pandemia evoluir".
 
Elidérico Viegas considerou à Lusa que o Algarve tem "uma valia competitiva importante, porque "é
das zonas do país menos afetada, quer em termos de infetados, quer de óbitos" causados pela
pandemia.
 
Contudo, argumentou, os hotéis e empreendimentos têm que saber quais os protocolos sanitários e de
segurança que terão de ser adotar para poderem funcionar.
 
"As novas realidades implicam que sejamos capazes de implementar boas práticas na gestão de
espaços públicos - praias, hotéis -, que induzam confiança aos turistas e estes se sintam confortáveis
em viajar para região", defendeu.
 
Sobre as restrições ao funcionamento de hotéis e empreendimentos turísticos durante o período inicial
após a reabertura, a mesma fonte disse esperar pelos guias de boas práticas para se estudar a forma
de implementação em cada unidade.
 
O empresário advertiu ser necessário dar passos seguros e não correr riscos, como no caso de países
que sofreram o impacto da pandemia, reabrindo a atividade e depois voltando atrás com uma nova
subida do número de casos.
 
"É tudo o que não nos pode acontecer: combater a pandemia, conseguir diminuir, entrar numa via
descendente e, depois, porque deixámos de cumprir e ter práticas para evitar expansão do vírus,
voltarmos ao início", sustentou à Agência Lusa, considerando que "seria pior a emenda que o soneto".
 
..diariOnline RS
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Retoma gradual 
das reservas já é 
visível no Algarve 
e no Alentejo 

Turismo começa a dar sinais ténues de vida para meses 
de verão. Portugueses lideram, para já, as marcações 
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Algarve poderá 
reanimar-se no verão, 
mas nunca com a 
expressão típica 
de outros anos 

melhança com um ano nor-
mal. Pelo que é natural que 
haja alguma recuperação, 
mas não é uma retoma para 
recuperar o que já se per-
deu", numa região que es-
tava habituada a taxas de 
ocupação na ordem dos 
100% durante os meses de 
verão. João Fernandes lem-
bra ainda que muitos portu-
gueses têm casa de férias na 
região e que este aumento 
da procura não conta com 
os movimentos que os tu-
ristas nacionais possam re-
presentar. 

Ainda assim, o responsável 
algarvio sublinha que os 
operadores da região estão 
"empenhados em garantir 
as condições de segurança 
para o setor, que passam 
muito pela aplicação do selo 
Clean and Safe", criado pelo 
Turismo de Portugal e que 
visa distinguir as atividades 
que cumprem os requisitos 
de higiene e limpeza. 

Os primeiros sinais de 
abertura em Portugal e nos 
restantes países europeus 
estão "a levar alguns merca-
dos a reagir, como são os ca-
sos de Alemanha, Espanha e 
França, e a perceção da segu-
rança que o Algarve trans-
mite ajuda a este aumento 
da procura", confirma.  e 

Filipe Morais 
filipe.morais@dinheirovivo.pt 

LAZER  É ainda uma situação 
de incerteza, mas tanto as 
regiões de turismo do Al-
garve como do Alentejo 
confirmam que começam já 
a registar um aumento de 
reservas para os meses de 
verão, ainda que longe dos 
números de um ano nor-
mal. As reservas são princi-
palmente de turistas nacio-
nais, mas de alguns estran-
geiros também. 

As outras regiões de turis-
mo contactadas, nomeada-
mente a do Porto e Norte e a 
de Lisboa, ainda não conse-
guem fazer uma antevisão 
com base nas reservas. 

De qualquer forma, os res-
ponsáveis das duas regiões 
do Sul são cautelosos e não 
querem quantificar o au-
mento, mas António Ceia da 
Silva, presidente doTurismo 
do Alentejo e Ribatejo, anis-
ca que é um aumento signi-
ficativo. "As pessoas estão 
fartas de estar em casa e que-

  

rem vir passar uns dias para 
o Alentejo já a partir de ju-
nho". João Fernandes, presi-
dente da região de Turismo 
do Algarve, é mais cuidado-
so: "É um aumento ligeiro, 
é natural que haja esta subi-
da, mas não quer dizer que 
seja a procura normal", su-
blinha. 

João Fernandes encontra 
explicação na "expectativa 
de que os estados de emer-
gência não se prolonguem. 
É um sinal de esperança, 
mas não terá qualquer se-

  

1 

GRANDE PORTO 

Construção 
de hotéis 
continua 

A maioria das obras dos 
hotéis em construção no 
Grande Porto mantém-
se, mesmo como estado 
de emergência decreta-
do em Portugal, avança-
ram fontes do sindicato 
da construção civil e de 
uma associação hoteleira 
do Norte. "O ritmo e o 
programa de obras estão 
a manter-se na maioria 
dos empreendimentos 
do Porto, mas admito 
que possa haver um re-
trocesso na data de iní-
cio da obra em projetos 
que ainda não tenha co-
meçado", declarou Ro-
drigo Pinto Barros, presi-
dente da Associação Por-
tuguesa de Hotelaria 
(APHORT), com sede no 
Porto e com cerca de sete 
mil associados. 

Restrições 
A Organização Mundial 
do Turismo (OMT) avan-
çou ontem que todos os 
destinos turísticos do 
Mundo (217) restringi-
ram as viagens, uma con-
sequência da crise sanitá-
ria provocada pela pande-
mia de Covid-19. 

Voos na UE 
A Comissão Europeia dis-
se ontem que as viagens, 
como voos, na União Eu-
ropeia (UE) não serão re-
tomadas na mesma data 
porque isso depende da 
situação sanitária em 
cada país, mas pediu "re-
gras harmonizadas" para 
evitar discriminação. 

Selo sanitário 
O Turismo de Portugal 
criou um selo, com a va-
lidade de um ano, que 
vai permitir aos clientes 
dos hotéis saberem que o 
estabelecimento em 
questão cumpre os re-
quisitos de higiene e 
limpeza necessários para 
a prevenção e controlo 
da Covid-19. 

Voucher 
Em Portugal, os clientes 
com reservas de hotéis e 
alojamento local cance-
ladas devido à pandemia 
podem pedir um voucher 
válido até 31 de dezem-
bro de 2021 e que pode 
mesmo ser utilizado "por 
quem o apresentar tam-
bém como princípio de 
pagamento de serviços 
de valor superior". Se o 
voucher não for utilizado 
até ao fim do ano de 
2021, há o direito a um 
reembolso num prazo de 
14 dias. 
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Bastam 900 
eleitores para 
reverter fusão 
de freguesias 

1 

1 

Cadeias Guarda 
prefere estar preso 
e ganhar salário P. 23 

Gondomar Vales 
fins pensões deste 
mês por entregar P.28 

Braga Investidos 3,8 
milhões em passeios 
e passadeiras P.26 

Brasil 
Denúncias 
de Moro sobre 
Bolsonaro 
investigadas P.31 

Tamanho 
de ficheiro 
informático 
é razão 
para ficar 
sem apoio 
ao lay-off 

Milhares de 
candidaturas 
pelo caminho 

Turismo - tor 
pelas 

ruas de 
férias no verão 

Internamentos 

té quatro mil 
m dois meses 

Vacinaingleses 

ue chegará 
m setembro 

Nos territórios do Interior 300 
são suficientes, segundo nova 
proposta do Executivo P. ao 
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MASCARAS SOCIAIS 
COM CERTIFICADOS 
FALSOS VENDIDAS 
POR DEZENAS 
DE EMPRESAS 
Têxtil Usam nome do Citeve e prometem 100 
lavagens, mas modelos patenteados não dão para 
mais de cinco Ovar Drones vigiam cidade P. 4 819 

BALANÇO  948 MORTOS 24 322 INFETADOS 1389 CURADOS 

PUBLICIDADE 

 

 

 
   

MANTENHA-SE INFORMADO 
SEM SAIR DE CASA. 

CONTACTOS NO INTERIOR 
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NESTES DIAS, LEVAMOS-LHE 
AS NOTÍCIAS À PORTA! 
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RTA vai lançar "Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe"
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Início B1 RTA vai lançar "Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe"
 
RTA vai lançar "Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe"
 
Abril 29, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Com o objectivo de apresentar medidas que reforcem a segurança do Algarve e a confiança de
turistas, trabalhadores do sector e residentes, a Região de Turismo do Algarve (RTA) está a
desenvolver o "Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe".
 
Trata-se de um documento-base que reúne orientações específicas para alojamento, restauração e
similares, marinas e portos de recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de
animação turística, parques de campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens, entre
outros.
 
Segundo a RTA, as recomendações que constam no documento são um complemento ao selo "Clean &
Safe" desenvolvido pelo Turismo de Portugal, cuja finalidade é reconhecer as empresas do sector do
turismo que cumpram as recomendações da DGS para evitar a contaminação dos espaços com o novo
coronavírus.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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TVI 24

 	Duração: 00:02:02

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 86229560

 
28-04-2020 22:12

1 1 1

Algarve parte da hotelaria prepara-se para reabrir a partir da 2ª quinzena de Junho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=05d9cf22-757a-4ed9-b79d-

015d99a4d454&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Relativamente ao setor do turismo, no Algarve parte da hotelaria prepara-se para reabrir a partir da
segunda quinzena de Junho e apesar das reservas ainda serem pouco expressivas, muitos clientes
sobretudo portugueses, já começaram a contactar os hotéis no sentido de avaliarem a disponibilidade
e os preços para os meses de Verão, uma prova de que a região continua a fazer parte dos planos de
férias dos turistas, o que dá alguma esperança ao setor.
Declarações de Elidérico Viegas, pres. da AHETA.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-04-28 23:05
 TVI - Diário da Manhã , 2020-04-29 06:46
 TVI - Diário da Manhã , 2020-04-29 09:45
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-04-29 06:46
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-04-29 09:45
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RTP 3

 	Duração: 00:07:39

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 86227261

 
28-04-2020 18:12

1 1 1

Análise ao fim do estado de emergência

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5f546c45-90a6-4ff5-8631-

95f5b3728da6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Análise de Domingos Andrade, diretor do Jornal de Notícias, ao fim do estado de emergência.
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Turismo do Algarve desenvolve "Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=24a3aac1

 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) está a desenvolver o "Manual de Boas Práticas - Algarve Clean
& Safe", um documento-base que reúne orientações específicas para alojamento, restauração e
similares, marinas e portos de recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de
animação turística, parques de campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens, entre
outros. O objetivo é apresentar medidas que reforcem a segurança do destino e a confiança de
turistas, trabalhadores do setor e residentes.
 
Elaborado em parceria com as associações das respetivas áreas de atividade turística, este manual
será partilhado em breve com autarquias, autoridades de saúde, forças e serviços de segurança e
entidades licenciadoras/fiscalizadoras, numa primeira fase, para que as normas que estas
organizações venham a definir tenham como base comum o conhecimento e contributos dos principais
intervenientes do setor turístico.
 
As recomendações presentes neste documento são um complemento ao selo "Clean & Safe"
desenvolvido pelo Turismo de Portugal, cuja finalidade é reconhecer as empresas do setor do turismo
que cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços
com o novo coronavírus.
 
Esta iniciativa vem juntar-se a um conjunto de ações promovidas pela RTA para apoio aos
empresários. Entre estas está a sessão de esclarecimento online, que decorre amanhã (dia 29), entre
as 10h00 e as 11h30, pensada em conjunto com o Centro Distrital de Faro da Segurança Social, sobre
o tema "Medida Extraordinária de Apoio à Manutenção dos Contratos de Trabalho (Layoff) - Sinopse
do enquadramento legal & Instruções de submissão".
 
Neste contexto, o Gabinete de Apoio ao Empresário da RTA e os municípios do Algarve realizam um
ciclo de sessões de esclarecimento online dirigidas aos empresários do setor turístico locais sobre a
"Linha de apoio à tesouraria (COVID-19) - microempresas do turismo", disponibilizada pelo Turismo de
Portugal e cuja dotação ascende aos 60 milhões de euros. Hoje, 28 de abril, aconteceu a primeira em
parceria com o município de Monchique, sendo que estão agendadas as próximas para Aljezur (30
abril, 10h00), Lagoa (4 maio, 10h00) Faro (5 maio, 10h30) e Albufeira (data a ser anunciada em
breve).
 
Foi também realizada, em parceria com a TOUR10, uma ação de formação online para Agências de
Viagens e Turismo sobre o Algarve enquanto destino de aposta dos portugueses para as férias de
verão. Uma ação que contou com cerca de 500 agentes de viagem portugueses e espanhóis.
 
LPM
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TURISMO 

"Queremos acabar com o medo que se instalou", refere o secretário regional do Turismo. 

`Covid Safe Tourism' junta 
recomendações inovadoras 
RICARDO MIGUEL OLIVEIRA 
rmoliveira®dnoticias.pt 

A Secretaria Regional de Turismo e 
Cultura ouviu o sector que tutela 
com o propósito de encontrar solu-
ções para a necessária retoma. Dessa 
auscultação resultou o `Covid Safe 
Tourism', plano onde estão reuni-
das todas as recomendações desti-
nadas às actividades turísticas. 

Imbuído do princípio que "é pre-
ciso trazer confiança ao sistema", 
Eduardo Jesus entende ser impor-
tante dar passos firmes, de modo a 
que "reabertura de todo o sector seja 
baseada em sinais de confiança". 
"Quem viaja quer sentir-se confortá-
vel e amparado em novos processos, 
procedimentos, medidas e acções 
que venham, na prática, garantir que 
muita coisa mudou e que as pessoas 
estejam protegidas contra o efeito 
da Covid-19", sublinha o governante. 

Nesse sentido, Eduardo Jesus 
conta que foi tomada a iniciativa de 
"elaborar um conjunto de recomen-
dações que devem ser seguidas, na 
nossa opinião, e do sector, em geral". 
Está convicto que o trabalho com to-

  

dos os representantes do sector do 
Turismo foi gratificante, pois "de-
ram contributos muito relevantes", 
que obrigam a um compromisso, de 
com os mesmos "continuar a dividir 
este documento para aperfeiçoá-lo". 

O `Covid Safe Tourism' assenta 
em três grandes áreas de interven-
ção. Uma relacionada com o distan-
ciamento social; outra, que tem a ver 
com os equipamentos de protecção 
individual; e uma terceira, ligada à 
segurança sanitária. O secretário re-
gional sublinha que estes três gran-
des pontos "têm que se verificar em 
todos os momentos de uma viagem, 
quer seja no embarque, no interior 
do avião, no desembarque, em todo 
o movimento dentro da infra-estru-
tura aeroportuária, no transporte 
para o alojamento, que pode aconte-
cer de variadíssimas formas, desde a 
rent-a-car, o transfer, o recurso a um 
táxi, Uberou Aerobus, e, depois, no 
alojamento". Neste último caso, 
abrange desde o momento da entra-
da, o check-in, a acomodação, a cir-
culação dentro de cada unia das uni-
dades, quer sejam tradicionais ou 
alojamento local, na parte de restau-

 

A Madeira prepara 
retoma enquanto 
destino 
com um plano 
detalhado de 
recomendações 
que valorizam 
e diferenciam o seu 
posicionamento 
face à concorrência 

ração e bares, na piscina, no fundo, 
também todas as áreas públicas, de 
modo a garantir que, "em cada um 
dos momentos, também para os co-
laboradores, existem regras e acções 
que os protegem e que, ao mesmo 
tempo, transmitem que aquela orga-
nização está a seguir um conjunto 
de procedimentos que vêm salva-
guardar esta dimensão da protecção 
relativamente à Covid-19". 

Eduardo Jesus garante estar pe-
rante "um exercício inovador". Su-
blinha mesmo que "a Madeira assu-
me aqui uma dianteira na definição 
de todos estes procedimentos" que 
entende como "um forte contributo 
que a Secretaria Regional de Turis-
mo e Cultura deixa no sentido de di-
ferenciar este destino, com alguma 
coisa de novo, com uma aplicação 
prática, imediata, e acima de tudo, 
que venha conferir" a confiança". 
"Queremos acabar com o medo que 
se instalou", sublinha. 

O secretário regional julga ser pre-
ciso "trazer confiança ao sistema 
para poder ganhar novamente a pre-
ferência dos viajantes pela Madeira, 
através do envolvimento de todo o  

CAMPANHA PROSSEGUE 
'As U4Sss 

tiY 

M 

IN Madeira lançou no início desta se-
mana a segunda fase da campanha 
Stay honre now. Dream online. Visit 
us later!' (Tique em Casa. Sonhe on-
line. Visite-nos mais tarde!'). 
O apelo agora é ao 'sonho online', a 
descobrir o destino através de 20 
experiências que podem ser desco-
bertas através das plataformas digi-
tais, reforçando que a Madeira es-
pera por todos, como objectivo de 
manter o destino ̀ top oftnind'. 
É esta mensagem - sonhar e expe-
rienciar a 'Madeira de outra manei-
ra' que aquela secretaria pretende 
transmitir, através do vídeo del&ick 
off', anteontem lançado nas redes 
sociais e que assinala o início da se-
gunda fase da campanha. A este, se-
guem-se 11 pequenos filmes sobre 
actividades e experiências, que po-
dem ser praticadas na Madeira e 
Porto Santo e que vão ser publica-
dos ao longo de Abril e Maio. Assim 
como 9 visuais estáticos, comple-
mentares à campanha, que vão in-
tercalar com os vídeos, num total de 
20 experiências diferentes. 

sector, que vai desde a animação tu-
rística, às rent-a-car, aos hotéis, ao 
alojamento local, à infra-estrutura 
aeroportuária, onde a ANA tem uma 
palavra a dizer, aos lugares que se vi-
sitam, onde, através do Instituto das 
Florestas e da Conservação da Natu-
reza, também se faz esta apreciação e 
recomendação". E acrescenta: "No 
caso da animação turística inclui os 
cuidados a ter nos eventos, respei-
tando sempre as três grandes preo-
cupações já referenciadas. Igualmen-
te no que respeita à oferta cultural 
nos museus e centros culturais, que 
são do Governo regional, estas práti-
cas também são para introduzir". 

Desta forma, considera estarem 
criadas condições para que surja 
"um sistema regional que protege 
quem trabalha no sector e quem 
nos visita e, simultaneamente, ga-
rante uma visibilidade lá fora de 
que aqui, na Madeira, se leva a sério 
estas questões, e que na Região se 
quer promover a diferença". "É 
com base nesta preocupação que 
este conjunto de sugestões e reco-
mendações, surge neste momen-
to", complementa. 
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MADEIRA 

CERCA COM 'PORTAS 
ABERTAS' JA LEVOU 
A DETENÇÕES 
Têm-se registado fugas ao 
isolamento obrigatório na 
freguesia de Câmara de Lobos, 
efectuadas nas costas das forças de 
segrurança P. 4 E 5  e  Identificados 
mais 78 contactos da cadeia de 
transmissão local P. 2 Urgência 
do centro de saúde reforçada com 
três internistas P. 13 

DAR 0 
de Notícias 

ASSISTENCIA A FILHOS ABRANGE 

2.104 TRABALHADORES 
Colaboradores por conta de outrem constituem a esmagadora maioria dos que pediram subsídio à 

Segurança Social. Sócios gerentes afectados pela crise com apoio duplicado na Região P. 12 

FOTO RUI SILVA/ASPRESS 

GOVERNO 

AVANÇA COM 

ORÇAMENTO 

SUPLEMENTAR 
'Iodas as secretarias estão a 
identificar prioridades, 
mas Região continua 
refém do silêncio de 
Lisboa P. 6*  'Covid Safe 
Tourism' lançado para 
recuperar confiança dos 
viajantes P. 32 

ESCOLAS SEM 
COMPUTADORES 
PARA TODOS 
OS ALUNOS P.9 

frit ... . . 

• 

I o, 

• 
,•• 

$ 

à.  X11 , 1: • 

• il 
Mi 

Zs 
'ZN 

J. 

TESTAI:10SM SEGREDO 
Mais de 20 membros do Governo foram submetidos ao despiste 
de covid-IP, apesar de estarem assintomátkON. Recolha das 

•amostras decorreu na Quinta Vigia, numa operação sigil()sa P. 3 

não percebe por que motivo a Região só usou .13% dos 
estes enviados pela Direcção-Geral da Saude P. 11 
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