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Governo aprova hoje as linhas gerais do estado de calamidade

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d71acf52-b022-465f-8dff-

85785dffa6de&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo aprova hoje as linhas gerais do estado de calamidade que se segue ao estado de
emergência. O Conselho de Ministros reúne-se esta manhã para aprovar o recomeço das aulas
presenciais do 11º e 12º anos e as medidas de levantamento de restrições à atividade económica. O
executivo vai anunciar um calendário faseado de reabertura de setores comerciais que podem retomar
a atividade a 4 e 8 de maio e 1 de junho. O objetivo é medir em cada quinzena, os impactos para
decidir o passo seguinte. Para já cabeleireiros, livrarias, pequeno comércio e lojas até 200 metros
quadrados deverão ser as primeiras a abrir já na segunda-feira.
Declarações de António Saraiva, pres. da CIP; Francisco Calheiros, pres. Confederação do Turismo;
Sérgio Monte, secretário de Estado Adjunto da UGT; Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP; Ana
Mendes Godinho, ministra do Trabalho e da Segurança Social.
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A2 Algarve quer ser destino turístico seguro de COVID-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/04/2020

Meio: Barlavento Online Autores: Bruno Filipe Pires

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2f4afcf5

 
Presidente da AMAL sublinha que o Algarve tem sabido manter a pandemia sob controlo. A segurança
sanitária poderá alavancar o turismo e recuperação que a região tanto precisa, ainda que com
limitações. Pina defendeu também o lema  Algarve Covid Free .
 
Numa altura em que a pressão do isolamento social já começa a atingir limites psicológicos e
sobretudo financeiros, o autarca de Olhão e presidente da AMAL - Comunidade Intermunicipal do
Algarve manifesta alguma esperança a curto prazo.  Vamos tentar abrir, vamos ver se somos bem
sucedidos. A verdade é que a experiência destes dois meses de confinamento, deu-nos mostras que o
Algarve está bem preparado. A saúde rotinou alguns procedimentos, apetrechou-se melhor, e isso dá-
nos algumas garantias que podemos aguentar, eventualmente, um aumento do número de casos.
Agora, o sucesso da região vai além disso , disse na conferência de imprensa semanal na sede do
Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, em Loulé, na sexta-feira, dia 24 de
abril.
 
Antecipando o verão que se aproxima, Pina disse que  temos de ir dando passos, um de cada vez. As
fronteiras irão abrir no dia 4 de maio e depois poderemos abrir o espaço aéreo europeu. Tudo isto terá
que ser escalonado do ponto de vista da saúde . Mas o mais importante é que  o Algarve tentará criar
as suas regras de boas práticas, seja nos espaços públicos, nos restaurantes, nos hotéis, porque
aquilo que temos conseguido construir (até ao presente) é a ideia de que o Algarve continua a ser
seguro. Já não estamos a falar no ponto de vista do terrorismo e do banditismo, pois tivemos sempre
essa imagem, mas que é seguro na perspetiva da doença COVID-19 , sublinhou.
 
Os turistas nacionais e internacionais, ao virem para o Algarve, têm de ter a perceção de que aqui
conseguem, com algumas limitações, passar os seus dias de férias, sem se colocarem em risco. Temos
de construir isto. Não existem manuais já feitos. Temos de chegar a este equilíbrio que é desejável.
Queremos um Algarve COVID Free , disse.
 
Também presente na conferência, Ana Cristina Guerreiro, delegada regional de Saúde do Algarve, não
contrariou o autarca, mas revelou preocupação, sobretudo quando questionada sobre o usufruto do
melhor que a região tem para oferecer na época alta.
 
As praias, permitindo uma aproximação das pessoas, são um local também onde se vai transmitir
COVID-19. Não gostaria de ver muita gente aglomerada. Terá de haver áreas delimitadas para as
pessoas não estarem em cima umas das outras. Tem que haver um planeamento prévio para que isso
não aconteça. Penso que temos tempo para decidir em relação às regras de utilização das
passadeiras, das gaivotas, dos equipamentos (coletivos), das boias. Tudo tem de ser pensado e
equacionado .
 
Já António Miguel Pina devolveu a chuva de perguntas aos jornalistas.  Todos nós, enquanto cidadãos,
como é que nos vamos sentir seguros? Este trabalho de pensar sobre as praias está a ser feito. Nós,
autarcas do Algarve pensamos que poderá haver regras diferentes, em função da nossa situação
epidemiológica que é distinta do resto do país. O que nós queremos é construir a nossa solução,
apresentá-la ao governo e discutir a razoabilidade da proposta com a saúde pública. Mas o problema
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vai muito além das praias. São os pequenos e grandes festivais, as discotecas, os bares, o bailarico da
aldeia, tudo isso tem de ser pensado. Claro que a tendência é abrir o máximo possível, mas teremos
que criar regras. O Algarve tem condições para ter regras diferentes do resto do país , sublinhou.
 
José Apolinário e Paulo Morgado.
 
A única condição que defendo é criar situações para que as pessoas se sintam seguras. Queremos que
os turistas venham e se sintam seguros . Paulo Morgado, presidente da Administração Regional de
Saúde (ARS) do Algarve, fez uma intervenção mais prudente.
 
O futuro não vai ser igual ao passado, quer na sociedade, quer nos nossos serviços de saúde. A
doença não irá desaparecer tão cedo, vai ficar connosco durante muitos meses até se encontrar uma
cura, um tratamento eficaz ou uma vacina .
 
Até 6 de maio deverá ser apresentado um Manual de Boas Práticas pela Comissão Técnica de
Acompanhamento das Águas Balneares, com medidas que reforcem a segurança e a confiança de
turistas, trabalhadores do sector e residentes.
 
[Additional Text]:
Pina
Print Icon
 
Bruno Filipe Pires
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TURISMO 1 BOAS PRÁTICAS 
A REGIÃO DE TURISMO 

DO ALGARVE ESTÁ A ELABORAR 

UM MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 

PARA REFORÇAR 

A SEGURANÇA DO DESTINO 

E A CONFIANÇA DE TURISTAS. 
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A5

Turismo na região de Lisboa aposta em investimentos, proteção e campanhas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/04/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bab1136c

 
A região de Lisboa espera um verão "negro" e "inédito" em termos de turismo, com quebras
superiores a 70% devido à pandemia da covid-19.
 
A região de Lisboa espera um verão "negro" e "inédito" em termos de turismo, com quebras
superiores a 70% devido à pandemia da covid-19, pelo que a aposta vai passar pelo reforço de
investimentos, proteção e campanhas de promoção.
 
Com a maioria das empresas a meio-gás e os estabelecimentos comerciais fechados por imposição
legal na sequência do estabelecimento do estado de emergência para combater a pandemia, o setor
do turismo em Lisboa, Sintra e Cascais prevê quebras acima de 70%.
 
Apesar das baixas perspetivas, a Câmara Municipal de Sintra está já a preparar uma campanha de
promoção que será anunciada em maio para dinamizar o setor do turismo.
 
Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Orta, sublinhou
que em termos quantitativos as expectativas para a época alta são más.
 
"Vamos ter de certeza uma quebra muito significativa no afluxo turístico em Sintra. Estávamos com
uma afluência de turismo enorme. Só a [Quinta] Regaleira tinha ultrapassado um milhão de visitantes,
a [Palácio] Pena o segundo monumento mais visto em Portugal. Tínhamos filas enormes para comprar
bilhetes, filas enormes para o autocarro para ir à Pena", disse.
 
No entendimento de Basílio Orta, esta era uma realidade que não podia continuar e, por isso,
considera que "esta pandemia" deve servir para se fazer uma reflexão profunda sobre o que vai ser o
turismo do futuro.
 
"Temos de pensar seriamente. A primeira coisa a ver é se conseguimos alterar o critério da
quantidade e do lucro bruto. Este deve ser mudado para o critério da qualidade e do desenvolvimento
turístico", explicou.
 
De acordo com Basílio Orta, se tudo continuar igual vai haver outra pandemia.
 
"Obviamente que não vai mudar de um dia para o outro, mas temos de aproveitar esta diminuição
para ir à qualidade, fazer roteiros com património, com os palácios, com as quintas, com as casas da
arquitetura tradicional de Sintra, encarar e divulgar uma oferta deste género", referiu.
 
O autarca de Sintra estima uma quebra no turismo entre 70 e 75%, mas lembra que o município tem
levado a cabo vários apoios de incentivo às micro e pequenas empresas para evitar o seu
encerramento definitivo.
 
Também o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, adiantou à Lusa que a quebra no
setor do turismo em Cascais "é abismal", superior a 70%, salientando que as perspetivas para a época
alta são também más.
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"Temos consciência que não vai ser um verão fácil. Todos os festivais de música e grandes eventos,
como o Estoril Open, foram cancelados. Percebe-se que o turismo só terá oportunidade de arrancar
outra vez em setembro", disse.
 
Miguel Pinto Luz adiantou que a câmara está a reforçar o investimento em todos os grandes eventos
que atraem muitas pessoas a Cascais e a tentar redirecioná-los para o final do ano ou até para 2021.
 
"O próximo ano será um ano de reforço da promoção internacional, da promoção 'online', reforço para
qualificar o destino. Estamos preocupados, a falar com todos e ainda estamos todos a tentar perceber
e aprender como podemos sair disto de forma coletiva", indicou.
 
Apesar disso, Pinto Luz disse que vários investidores mantiveram a vontade de continuar com os
processos para novos hotéis.
 
No que diz respeito à cidade de Lisboa, a presidente da União de Associações de Comércio e Serviços
(UACS), Lurdes Fonseca, estimou à Lusa que o verão "vai ser atípico e com muitas incógnitas".
 
"Sabemos já que pelo menos uma centena de pequenas e microempresas não vai reabrir pelos mais
variados motivos, desde a insolvência, o receio de pedir crédito devido à idade, entre outros. Por isso,
as perspetivas não são positivas", disse.
 
De acordo com Lurdes Fonseca, o próximo verão vai ser diferente nas várias zonas da cidade de
Lisboa, porque a capital é muito abrangente em termos de tipologia de comércio.
 
"Lisboa tem várias zonas. Há zonas em que o comércio é mais de proximidade e acho que esses não
terão tantas dificuldades, o seu mercado é quase exclusivamente interno, por isso vai depender um
pouco do comportamento do consumidor, de como este se vai portar a partir da reabertura", explicou.
 
No entanto, há, segundo a presidente da UACS, zonas em que os clientes são essencialmente turistas.
 
"Com estes vai haver mais dificuldades. Não sabem como vão sobreviver e captar clientes. Por isso,
temos realidades diferentes dentro da cidade Lisboa", disse.
 
Contudo, Lurdes Fonseca considera que ainda é cedo para ter uma perspetiva correta de como vai
correr a época alta.
 
"Só depois da reabertura e de ver qual vai ser a reação das pessoas após o confinamento e como se
vão comportar enquanto consumidores é que vamos conseguir perceber as consequências. Sabemos
que nada vai ser igual, mas este é um setor resiliente", referiu.
 
Em Portugal, morreram 973 pessoas das 24.505 confirmadas como infetadas, e há 1.470 casos
recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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A7

Covid-19: Turismo na região de Lisboa aposta em investimentos, proteção e
campanhas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/04/2020

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a24e6594

 
O setor do turismo em Lisboa, Sintra e Cascais prevê quebras acima de 70%, no que perspetiva um
verão "negro".
 
Comissão Europeia pede aos Estados-membros para levantarem as limitações às viagens na União
Europeia "o mais rapidamente possível", para permitir a retoma do turismo
 
A projeção otimista é avançada pelo presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve, contrariando um estudo recente que aponta Portugal como um dos países
europeus onde o turismo internacional mais cairá este ano. Elidérico Viegas acredita que as previsões
serão "certamente atualizadas", tendo em conta "as recomendações dos governos alemão e britânico
para os seus residentes não irem para Espanha de férias"
 
Rita Marques bate-se por uma "intervenção forte" da União Europeia na recuperação do "novo
turismo" com a pandemia covid-19, em especial para os países mais afetados
 
A região de Lisboa espera um verão "negro" e "inédito" em termos de turismo, com quebras
superiores a 70% devido à pandemia da covid-19, pelo que a aposta vai passar pelo reforço de
investimentos, proteção e campanhas de promoção.
 
Com a maioria das empresas a meio-gás e os estabelecimentos comerciais fechados por imposição
legal na sequência do estabelecimento do estado de emergência para combater a pandemia, o setor
do turismo em Lisboa, Sintra e Cascais prevê quebras acima de 70%.
 
Apesar das baixas perspetivas, a Câmara Municipal de Sintra está já a preparar uma campanha de
promoção que será anunciada em maio para dinamizar o setor do turismo.
 
Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Orta, sublinhou
que em termos quantitativos as expectativas para a época alta são más.
 
"Vamos ter de certeza uma quebra muito significativa no afluxo turístico em Sintra. Estávamos com
uma afluência de turismo enorme. Só a [Quinta] Regaleira tinha ultrapassado um milhão de visitantes,
a [Palácio] Pena o segundo monumento mais visto em Portugal.
 
Tínhamos filas enormes para comprar bilhetes, filas enormes para o autocarro para ir à Pena", disse.
 
No entendimento de Basílio Orta, esta era uma realidade que não podia continuar e, por isso,
considera que "esta pandemia" deve servir para se fazer uma reflexão profunda sobre o que vai ser o
turismo do futuro.
 
"Temos de pensar seriamente. A primeira coisa a ver é se conseguimos alterar o critério da
quantidade e do lucro bruto. Este deve ser mudado para o critério da qualidade e do desenvolvimento
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turístico", explicou.
 
De acordo com Basílio Orta, se tudo continuar igual vai haver outra pandemia.
 
"Obviamente que não vai mudar de um dia para o outro, mas temos de aproveitar esta diminuição
para ir à qualidade, fazer roteiros com património, com os palácios, com as quintas, com as casas da
arquitetura tradicional de Sintra, encarar e divulgar uma oferta deste género", referiu.
 
O autarca de Sintra estima uma quebra no turismo entre 70 e 75%, mas lembra que o município tem
levado a cabo vários apoios de incentivo às micro e pequenas empresas para evitar o seu
encerramento definitivo.
 
Festivais e eventos cancelados
 
Também o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, adiantou à Lusa que a quebra no
setor do turismo em Cascais "é abismal", superior a 70%, salientando que as perspetivas para a época
alta são também más.
 
"Temos consciência que não vai ser um verão fácil. Todos os festivais de música e grandes eventos,
como o Estoril Open, foram cancelados. Percebe-se que o turismo só terá oportunidade de arrancar
outra vez em setembro", disse.
 
Miguel Pinto Luz adiantou que a câmara está a reforçar o investimento em todos os grandes eventos
que atraem muitas pessoas a Cascais e a tentar redirecioná-los para o final do ano ou até para 2021.
 
"O próximo ano será um ano de reforço da promoção internacional, da promoção 'online', reforço para
qualificar o destino. Estamos preocupados, a falar com todos e ainda estamos todos a tentar perceber
e aprender como podemos sair disto de forma coletiva", indicou.
 
Apesar disso, Pinto Luz disse que vários investidores mantiveram a vontade de continuar com os
processos para novos hotéis.
 
No que diz respeito à cidade de Lisboa, a presidente da União de Associações de Comércio e Serviços
(UACS), Lurdes Fonseca, estimou à Lusa que o verão "vai ser atípico e com muitas incógnitas".
 
"Sabemos já que pelo menos uma centena de pequenas e microempresas não vai reabrir pelos mais
variados motivos, desde a insolvência, o receio de pedir crédito devido à idade, entre outros. Por isso,
as perspetivas não são positivas", disse.
 
Lisboa com vários ritmos
 
De acordo com Lurdes Fonseca, o próximo verão vai ser diferente nas várias zonas da cidade de
Lisboa, porque a capital é muito abrangente em termos de tipologia de comércio.
 
"Lisboa tem várias zonas. Há zonas em que o comércio é mais de proximidade e acho que esses não
terão tantas dificuldades, o seu mercado é quase exclusivamente interno, por isso vai depender um
pouco do comportamento do consumidor, de como este se vai portar a partir da reabertura", explicou.
 
No entanto, há, segundo a presidente da UACS, zonas em que os clientes são essencialmente turistas.
 
"Com estes vai haver mais dificuldades. Não sabem como vão sobreviver e captar clientes. Por isso,
temos realidades diferentes dentro da cidade Lisboa", disse.
 
Contudo, Lurdes Fonseca considera que ainda é cedo para ter uma perspetiva correta de como vai
correr a época alta.
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"Só depois da reabertura e de ver qual vai ser a reação das pessoas após o confinamento e como se
vão comportar enquanto consumidores é que vamos conseguir perceber as consequências. Sabemos
que nada vai ser igual, mas este é um setor resiliente", referiu.
 
Em Portugal, morreram 973 pessoas das 24.505 confirmadas como infetadas, e há 1.470 casos
recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.
 
Lusa

Página 9



A10

Turismo a mais ou Economia a menos?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/04/2020

Meio: Expresso Online Autores: Carlos Costa

URL: https://expresso.pt/opiniao/2020-04-30-Turismo-a-mais-ou-Economia-a-menos-

 
Há uma corrente de opinião que vem diabolizando a atividade turística, com o argumento de que
Portugal tem turismo e turistas a mais
 
A pandemia por Covid-19 gerou um surto sanitário e uma crise económica sem precedentes à escala
planetária. Em Portugal, o Turismo é, de longe, a atividade mais afetada. Sem mercado interno, com
os portugueses confinados em casa, e sem os habituais fluxos turísticos internacionais, com o
transporte aéreo em lockdown e os aviões em terra, a atividade turística viu interrompida a cadeia de
abastecimento e entrou em hibernação.
 
Declarado o Estado de Emergência e com a economia parcialmente fechada, Portugal vê-se arrastado
para a recessão, com uma contração esperada de -8% do PIB no final de 2020. Foi o suficiente para
se levantarem algumas vozes contra o alegado peso excessivo do Turismo na economia nacional.
 
Alguns exemplos:
 
Catarina Martins, líder do BE, questionada pelo jornal Expresso (10/4) sobre "quando deve ser lançada
a estratégia de retoma da economia portuguesa", responde que "A próxima fase vai exigir muito
investimento público e uma estratégia que não passe por o turismo ter este peso no PIB."
 
Luis Todo Bom, em artigo publicado no Jornal de Negócios (6/4), intitulado "Uma economia baseada
no turismo?", refere que "O turismo em Portugal já representa 12% a 15% do PIB (...) em atividades
de baixo valor acrescentado (...) A continuação do seu crescimento, baseado no mesmo modelo de
valor acrescentado, típico dos países subdesenvolvidos, representa um risco acrescido.". E conclui
dizendo que "Uma economia excessivamente dependente do turismo tem um risco inaceitável.".
 
José Reis, professor da Universidade de Coimbra, em artigo publicado no jornal Público (11/4), a
propósito da economia portuguesa fala em "exposição desmedida ao turismo", atividade que
representa "18% do PIB" e "cuja promoção foi tão insensata".
 
Diga-se, em abono da verdade, que estes comentários não são novos. Integram-se numa corrente de
opinião que vem diabolizando a atividade turística, com o argumento de que Portugal tem Turismo e
turistas a mais. Independentemente da opinião que possamos ter, esta tese da "turistificação" assenta
num postulado que carece, desde logo, de demonstração: o de que em Portugal a atividade do
Turismo assume um peso excessivo na economia.
 
Mas qual é, afinal, o real contributo do Turismo para a Economia Portuguesa? Importa começar por
esclarecer que o Turismo é uma atividade económica que congrega uma "constelação" de setores -
para citar a feliz expressão do saudoso Prof. Ernâni Lopes - de que se destacam a hotelaria e o
alojamento em geral, a restauração, os transportes aéreos, marítimos e rodoviários, as agências de
viagens, os operadores turísticos, a animação turística, os campos de golfe, o rent-a-car, os casinos,
os organizadores de eventos e congressos, entre outras.
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Para quantificar o contributo desta miríade de setores na Economia, a Organização Mundial do Turismo
(OMT) concebeu uma ferramenta metodológica - a Conta Satélite do Turismo (CST) - que permite
aferir a importância desta atividade nos principais agregados macroeconómicos de cada país. Em
Portugal, os dados da CST são produzidos e divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
 
Consultando os dados mais recentes da Conta Satélite do Turismo (ver quadro) facilmente se conclui
que:
 
- O Valor Acrescentado Bruto gerado diretamente pelo Turismo representa 8% do VAB da Economia
Nacional (dados de 2018), tendo duplicado o seu peso numa década;
 
- O Emprego nas atividades caraterísticas do Turismo corresponde a 9% do total do emprego nacional
e as Remunerações a 8,3% (dados de 2017).
 
Sendo diretamente responsável por 8% do PIB (que é o somatório dos VAB setoriais) e 9% do
Emprego, infere-se que o Turismo é efetivamente uma atividade importante e em expansão na
economia nacional, sendo mesmo estratégica em alguns destinos - como são os casos do Algarve, da
Madeira ou da cidade de Lisboa. Mas está longe de assumir um peso excessivo, contrariando a
narrativa daqueles que apregoam estar Portugal refém do Turismo, como se estivéssemos numa
economia de monoprodução.
 
Mas, então, como explicar as percentagens de 12%, 15% e até 18% (!) invocadas por vários
articulistas? Há de tudo, desde quem confunda o peso do Turismo no PIB com o contributo da
atividade para o total de exportações nacionais, a quem, certamente por desconhecimento dos
conceitos de Contabilidade Nacional, não distinga "procura turística" de "valor acrescentado bruto".
 
O resultado do equívoco é conhecido: políticos, académicos, quadros da administração pública do
turismo, dirigentes associativos, jornalistas e profissionais de turismo assumiram como boa esta
informação e interiorizaram que o turismo tem um peso na Economia muito acima do seu real valor.
E, como diria Goebbels, "uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade"...
 
Sejamos claros: em Portugal não há Turismo a mais na Economia, nem excesso de turistas. A
comprová-lo está o facto de a capacidade de carga estar longe do esgotamento. Há é Economia a
menos. E sem Turismo, ou com menos atividade turística, a equação económica não se resolve,
agrava-se. O próprio Primeiro-ministro o confirma: "Há poucos meses discutia-se se não tínhamos um
excesso de turistas, receio que agora vamos chorar muito a falta de turistas." (Expresso, 18/4).
 
A prosperidade registada em Portugal no quinquénio 2015-2019 deve-se, em grande medida, ao êxito
da atividade turística, traduzida na geração de riqueza, na criação de postos de trabalho e no aumento
das exportações. Insensato seria não tirar partido deste ciclo de crescimento nem das vantagens
competitivas que o Turismo oferece, com base nos recursos naturais do nosso país. Tomara que a
Economia tivesse beneficiado de desempenhos similares em setores como a agricultura, as pescas, a
fileira florestal, as indústrias transformadoras e extrativas e mesmo os serviços. Estaríamos todos bem
melhor. Se não estamos, a culpa não foi nem é do Turismo.
 
Terminamos com um apelo aos portugueses para que façam férias em 2020, mas "vão para fora, cá
dentro".
 
* Economista, Administrador NAU Hotels & Resorts
 
[Additional Text]:
Carlos Costa
 
Carlos Costa
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Alexandre Barroso, diretor de golfe do Troia Golf
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/04/2020

Meio: GolfTattoo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4ecad7dd

 
"O golfe tem todas as condições para se jogar sem risco de contágio"
 
O Governo anunciou nesta quarta-feira a reabertura de alguma atividade desportiva e prevê-se que o
golfe possa estar de novo acessível a todos os praticantes, embora com bastantes limitações.
 
A Federação Portuguesa de Golfe (FPG) já tinha envido na segunda-feira aos seus membros,
designadamente aos clubes, um documento intitulado "Plano de Reabertura de Instalações de Golfe".
 
Está datado de 24 de abril, foi enviado ao Governo na sexta-feira passada e é o resultado de um
trabalho conjunto com o Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG), a Associação de Gestores de
Golf de Portugal (AGGP) e a Associação Portuguesa de Greenkeepers (APG).
 
Se os desejos do Presidente da República e do Governo se concretizarem, estamos na última semana
com o país em estado de emergência e tem-se falado cada vez mais da possibilidade de o golfe ser
uma das modalidades a iniciar mais cedo parte da sua atividade normal, embora sujeito às
necessárias contingências decorrentes das normas da Direção Geral de Saúde para o combate à
COVID-19.
 
Durante um mês e meio de estado de emergência o golfe deparou-se com uma profunda crise, cujas
consequências estão ainda a ser agora elencadas pelas diversas instituições que gerem ou
representam a modalidade, sobretudo os campos e clubes, que viram as suas receitas caírem a 100%
no mês de abril.
 
A FPG tem estado particularmente ativa com comunicados regulares, que inicialmente visaram
cancelar todas as competições, depois algum alívio às tesourarias dos clubes, seguindo-se contactos
com as mais diversas instituições da administração central, no sentido de comprovar que o golfe tem
condições de iniciar parte da sua atividade mal seja possível. A FPG foi mesmo uma das quatro únicas
federações desportivas nacionais a apresentar, no final da semana passada, um plano de retoma de
atividade à secretaria de Estado do Desporto e Juventude e ao Instituto Português do Desporto e
Juventude.
 
Através do seu departamento de comunicação, a FPG tem mantido um contacto próximo com o meio
do golfe nacional, através de notícias, vídeos e demais informações em várias redes sociais. O seu
presidente, Miguel Franco de Sousa, tem-se desdobrado em entrevistas e até mesmo num artigo de
opinião em diversos media tradicionais (televisão, jornais impressos e jornais online).
 
Outras instituições têm estado igualmente com grande dinamismo e há vários debates e webinars que
têm sido levados a cabo durante estas semanas, abordando um espectro de temas bastante alargado.
 
O Golftattoo, sempre com o apoio do Público Online, não poderia alhear-se a este fluxo de informação
que visa trazer ao espaço público a real dimensão do problema com que se deparam os campos e os
clubes, naquela que poderá vir a ser conhecida como a maior crise mundial desde a grande depressão
de 1929 ou desde a segunda guerra mundial que terminou em 1945.
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Nesse sentido, o Golftattoo elaborou um questionário que enviou a alguns clubes e/ou campos.
Procurámos exemplos dos chamados clubes com campo, clubes sem campo, campos comerciais que
têm clubes associados, campos com hotel, campos sem hotel, enfim, sem uma pretensão científica,
esperamos ter atingido uma amostra significativa.
 
Hoje publicamos as respostas do Troia Golf, o campo de golfe que acolheu a última competição
internacional de golfe a realizar-se em Portugal, antes de serem encerrados todos os campos de golfe
nacionais. Tratou-se do The Tour Championship do Portugal Pro Golf Tour, que foi reduzido de três
para duas voltas já por causa da pandemia e do combate à COVID-19.
 
O seu diretor de golfe, Alexandre Barroso, é dos dirigentes desportivos mais conceituados em
Portugal, sendo o atual presidente da Associação de Gestores de Golfe de Portugal.
 
Licenciado em Gestão de Campos de Golfe pela Universidade do Algarve, foi diretor de golfe durante
dois anos no Clube de Golfe da Ilha Terceira, sete anos no Vidago Palace, dois anos em Praia D'el Rey
e no West Cliffs onde também se ocupou da área comercial. Está desde 2018 no Troia Golf.
 
Como dirigente político da modalidade, adquiriu larga experiência antes da presidência da AGGP como
membro da Direção do Oporto Golf Club durante três anos e da Associação de Golfe do Norte de
Portugal durante sete anos.
 
Foi um jogador amador de bom nível e fez parte da seleção nacional da Federação Portuguesa de
Golfe (FPG) durante vários anos. Sagrou-se campeão nacional de clubes pelo Oporto Golf Club duas
vezes, campeão nacional de pares mistos por duas vezes (com Branca Ferreira) e vice-campeão
nacional de pares masculinos em outras duas ocasiões (com José Granja).
 
Nesta fase de confinamento tem aparecido a moderar debates em vídeo conferências da
responsabilidade da AGGP com gestores de golfe internacionais e outros agentes ligados ao turismo
que transmitem a experiência do combate à COVID-19 nos seus países.
 
1 - O que representou, quantitativamente, em termos de viabilidade e subsistência do clube/campo
este período de estado de emergência?
 
Em termos económico-financeiros esta crise tem sido dramática. Vamos ter dois meses sem qualquer
receita, no mês de março tivemos quebras de 60%, e prevê-se que o verão haja quebras na ordem
dos 70%, com algumas quebras também já previstas para o outono. Espero uma quebra neste ano na
ordem dos 65% em relação ao ano passado, o que é fatal.
 
2 - Que receitas conseguiu o clube/campo durante este período que irá ser de um mês e meio?
 
Durante abril as receitas foram zero, mas, como disse, as perspetivas são de que no final do ano as
quebras atinjam 65% na receita.
 
3 - Que despesas/investimentos teve o clube/campo durante este período que irá ser de um mês e
meio?
 
Os investimentos estão parados. Houve alguma redução de despesas, nomeadamente de eletricidade.
A ajuda que o Governo está a dar com o layoff é na ordem de 30% das despesas que temos com o
pessoal. Essa ajuda é boa, como é evidente, mas todas as outras despesas de manutenção do campo
e das máquinas, de água, eletricidade, água de rega mantêm-se. Isto foi assim durante um mês e
meio. No resto do ano, se o layoff não for prolongado e se não conseguirmos ter menos pessoas a
trabalhar, irão manter-se as despesas todas.
 
4 - Que tipo de manutenção o campo conseguiu fazer neste período e em que estado o campo se
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encontra neste momento? Quantos funcionários de trabalho presencial foram necessários durante este
período? E quantos funcionários estiveram em trabalho em casa/teletrabalho.
 
Neste momento conseguimos fazer algumas manutenções, nomeadamente a furação dos greens.
Neste período de layoff temos somente três pessoas a trabalhar para fazerem o mínimo. A furação foi
efetuada logo nos primeiros 15 dias do estado de emergência e agora temos as equipas só a fazer
cortes esporádicos e tratamentos de algumas infestantes/fungos, que aparecem nesta altura, e rega.
 
Em teletrabalho estou somente eu, com redução de horário. Tudo o resto está em layoff.
 
5 - Foi possível pagar os ordenados na íntegra a todos os colaboradores com diferentes vínculos
contratuais? Foi negociado com os colaboradores alguma redução salarial? Foi contemplada a hipótese
de entrar em layoff?
 
Foi possível pagar na íntegra aos colaboradores o mês de março, entrámos em layoff no dia 10 de
abril e o layoff está decretado, para já, até ao dia 9 de maio. Não tivemos colaboradores com redução
salarial, a não ser a minha exceção, em que houve redução de horário de trabalho e horário.
 
6 - Que preocupação o campo/clube teve com a manutenção de comunicação com os seus
clientes/sócios durante este período? E com instituições relevantes (FPG, Associação Regional,
Autarquia, Direção Regional de Saúde, agências, operadores, etc.)?
 
Tem havido a preocupação de manter os sócios informados sobre o período que iremos estar em
layoff. Eu, através da Associação de Gestores de Golfe de Portugal (AGGP), tenho tido um papel ativo
de tentar recolher opiniões de toda a indústria e partilhar essas informações. O Conselho Nacional da
Indústria do Golfe (CNIG) tem feito um trabalho e tem-no divulgado por todos os campos de golfe
com as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS). Temos feito uns webinars com outros
campos de golfe, nomeadamente europeus, também com operadores de golfe, com delegações do
Turismo de Portugal em vários países da Europa. Portanto, tem existido este tipo de contactos.
 
7 - Concorda com a solicitação da FPG às autoridades de o golfe ser considerado uma das primeiras
modalidades desportivas a reabrir portas?
 
O golfe tem todas as condições para que as pessoas possam jogar sem correrem riscos de contágio,
sendo necessário tomar algumas medidas de distanciamento social.
 
No entanto, isso não quer dizer que a viabilidade das empresas esteja salvaguardada quando os
campos abrirem. Como já disse na resposta à primeira pergunta, prevejo que a nossa quebra de
receitas seja na ordem dos 65%. É um 'annus horribilis', como já li.
 
8 - Como está a ser preparada a reabertura de atividade? Que alterações prevê em relação ao habitual
funcionamento do clube/campo anterior à COVID19? Quais as prioridades/preocupações em termos de
vendas, mercados de destino, campanhas de comunicação para os mercados internos e externos?
 
Está a ser elaborado (já foi apresentado ao Governo e aos campos) um documento em conjunto com a
AGGP, a FPG, o CNIG e a Associação Portuguesa de Greenkeepers (APG) para preparar a reabertura
dos campos. Julgo que irão sair daqui uma série de limitações. Se calhar, numa primeira fase,
limitações na clubhouse, até porque temos um restaurante e temos de respeitar as regras que estão a
ser impostas à restauração; limitações também nos balneários; o número de jogadores por partida
também poder ser limitado, tal como o número de jogadores que possam estar no driving range; a
loja não poderá que todas as pessoas estejam a tocar nos mesmos artigos.
 
As grandes preocupações em termos de mercado de turismo são, em primeiro, perceber quando serão
levantadas as restrições dos diferentes países para se poder viajar; e depois, será a confiança em
viajar de cada um dos consumidores e dos mercados emissores.
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Há uma questão aqui que vai ser fulcral que são as companhias aéreas: se vão poder operar, como
irão poder operar, se terão distanciamento nos bancos, ou seja, se a capacidade dos voos será
inferior.
 
Haverá uma série de condicionantes que nos preocupam muito, sendo o golfe uma indústria de
turismo. Estamos muito expectantes de perceber como tudo isto vai funcionar e esperamos que no
próximo ano, no máximo, as condições estejam restabelecidas e as pessoas possam viajar em
condições normais, ainda que com menos confiança.
 
9 - Que planos o clube/campo tem em relação ao calendário competitivo que teve de ser
suspenso/cancelado e em relação ao calendário competitivo que ainda possa vir a ser efetuado até ao
final do ano?
 
Nesta altura não são permitidas competições, o calendário competitivo está parado, e para a frente
será seguramente condicionado.
 
Numa primeira fase, ou numa segunda fase, depois da abertura dos campos de golfe, as competições
terão procedimentos muito apertados em relação ao distanciamento entre as pessoas. Terão de
arranjar-se soluções... veja-se as reservas online, já são mais fáceis usar, mas será preciso haver
marcações dos cartões de jogo online. Essas soluções terão de surgir e, a partir desse momento, o
calendário competitivo poderá provavelmente fazer-se, mas sem distribuições de prémios, sem aquele
convívio de que os jogadores tanto gostam depois do jogo, com todos muito sujeitos às regras de não
haver ajuntamentos de pessoas.
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TUI deve retomar actividade primeiro nas Baleares
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Início Breves TUI deve retomar actividade primeiro nas Baleares
 
TUI deve retomar actividade primeiro nas Baleares
 
Abril 30, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A TUI anunciou que quando retomar a actividade será para as ilhas Baleares, com padrões rígidos de
segurança sanitária.
 
O governo das Baleares e o operador TUi Group concordaram que as Ilhas Baleares serão o primeiro
destino turístico na Espanha, onde a operadora de turismo alemã retomará as operações, sempre sob
rígidos padrões de segurança e saúde, informou o governo regional em comunicado.
 
As entidades governamentais ligadas ao turismo na região reuniram-se com os executivos do Grupo
TUI e concordaram em trabalhar juntos no desenho de um calendário que permitirá a retomada dos
fluxos turismo entre a Alemanha e as Ilhas.
 
O governo regional e a TUI estão a trabalhar há semanas em protocolos de segurança que permitem
que a actividade turística seja reiniciada em condições ideais, lembrando que as Baleares continuam a
ser uma referência e exemplo de destino seguro em Espanha e na Europa.
 
.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Algarve e Alentejo já registam reservas para o Verão
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Início Destaques Algarve e Alentejo já registam reservas para o Verão
 
Algarve e Alentejo já registam reservas para o Verão
 
Abril 30, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
É ainda uma situação de incerteza, mas tanto as regiões de turismo do Algarve como do Alentejo
confirmam que começam já a registar 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 das duas regiões do Sul, em declarações esta quarta-feira (29) ao Diário de Notícias,
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, até porque, 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.
 
O presidente da RTA 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, indicou.
 
Ainda assim, o responsável algarvio sublinha que os operadores da região estão empenhados em
garantir as condições de segurança para o sector, que passam muito pela aplicação do selo Clean and
Safe, criado pelo Turismo de Portugal e que visa distinguir as actividades que cumprem os requisitos
de higiene e limpeza.
 
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 percepção da segurança
que o Algarve transmite ajuda a este aumento da procura, confirma.
 
A Comissão Europeia avisou que as viagens, como voos, na União Europeia não serão retomadas na
mesma data porque isso depende da situação sanitária em cada país, mas pediu regras harmonizadas
para evitar discriminação.
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Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Inquérito Golftattoo: Alexandre Barroso, diretor de golfe do Troia Golf
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"O golfe tem todas as condições para se jogar sem risco de contágio"
 
Foto
 
Alexandre Barroso no green do buraco 18 de Troia, com a clubhouse em fundo © FILIPE GUERRA /
MEDIA GOLF
 
O Governo anunciou nesta quarta-feira a reabertura de alguma atividade desportiva e prevê-se que o
golfe possa estar de novo acessível a todos os praticantes, embora com bastantes limitações.
 
A Federação Portuguesa de Golfe (FPG) já tinha envido na segunda-feira aos seus membros,
designadamente aos clubes, um documento intitulado "Plano de Reabertura de Instalações de Golfe".
 
Está datado de 24 de abril, foi enviado ao Governo na sexta-feira passada e é o resultado de um
trabalho conjunto com o Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG), a Associação de Gestores de
Golf de Portugal (AGGP) e a Associação Portuguesa de Greenkeepers (APG).
 
Se os desejos do Presidente da República e do Governo se concretizarem, estamos na última semana
com o país em estado de emergência e tem-se falado cada vez mais da possibilidade de o golfe ser
uma das modalidades a iniciar mais cedo parte da sua atividade normal, embora sujeito às
necessárias contingências decorrentes das normas da Direção Geral de Saúde para o combate à
COVID-19.
 
Durante um mês e meio de estado de emergência o golfe deparou-se com uma profunda crise, cujas
consequências estão ainda a ser agora elencadas pelas diversas instituições que gerem ou
representam a modalidade, sobretudo os campos e clubes, que viram as suas receitas caírem a 100%
no mês de abril.
 
A FPG tem estado particularmente ativa com comunicados regulares, que inicialmente visaram
cancelar todas as competições, depois algum alívio às tesourarias dos clubes, seguindo-se contactos
com as mais diversas instituições da administração central, no sentido de comprovar que o golfe tem
condições de iniciar parte da sua atividade mal seja possível. A FPG foi mesmo uma das quatro únicas
federações desportivas nacionais a apresentar, no final da semana passada, um plano de retoma de
atividade à secretaria de Estado do Desporto e Juventude e ao Instituto Português do Desporto e
Juventude.
 
Através do seu departamento de comunicação, a FPG tem mantido um contacto próximo com o meio
do golfe nacional, através de notícias, vídeos e demais informações em várias redes sociais. O seu
presidente, Miguel Franco de Sousa, tem-se desdobrado em entrevistas e até mesmo num artigo de
opinião em diversos media tradicionais (televisão, jornais impressos e jornais online).
 
Outras instituições têm estado igualmente com grande dinamismo e há vários debates e webinars que
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têm sido levados a cabo durante estas semanas, abordando um espectro de temas bastante alargado.
 
O Golftattoo, sempre com o apoio do Público Online, não poderia alhear-se a este fluxo de informação
que visa trazer ao espaço público a real dimensão do problema com que se deparam os campos e os
clubes, naquela que poderá vir a ser conhecida como a maior crise mundial desde a grande depressão
de 1929 ou desde a segunda guerra mundial que terminou em 1945.
 
Nesse sentido, o Golftattoo elaborou um questionário que enviou a alguns clubes e/ou campos.
Procurámos exemplos dos chamados clubes com campo, clubes sem campo, campos comerciais que
têm clubes associados, campos com hotel, campos sem hotel, enfim, sem uma pretensão científica,
esperamos ter atingido uma amostra significativa.
 
Hoje publicamos as respostas do Troia Golf, o campo de golfe que acolheu a última competição
internacional de golfe a realizar-se em Portugal, antes de serem encerrados todos os campos de golfe
nacionais. Tratou-se do The Tour Championship do Portugal Pro Golf Tour, que foi reduzido de três
para duas voltas já por causa da pandemia e do combate à COVID-19.
 
O seu diretor de golfe, Alexandre Barroso, é dos dirigentes desportivos mais conceituados em
Portugal, sendo o atual presidente da Associação de Gestores de Golfe de Portugal.
 
Licenciado em Gestão de Campos de Golfe pela Universidade do Algarve, foi diretor de golfe durante
dois anos no Clube de Golfe da Ilha Terceira, sete anos no Vidago Palace, dois anos em Praia D'el Rey
e no West Cliffs onde também se ocupou da área comercial. Está desde 2018 no Troia Golf.
 
Como dirigente político da modalidade, adquiriu larga experiência antes da presidência da AGGP como
membro da Direção do Oporto Golf Club durante três anos e da Associação de Golfe do Norte de
Portugal durante sete anos.
 
Foi um jogador amador de bom nível e fez parte da seleção nacional da Federação Portuguesa de
Golfe (FPG) durante vários anos. Sagrou-se campeão nacional de clubes pelo Oporto Golf Club duas
vezes, campeão nacional de pares mistos por duas vezes (com Branca Ferreira) e vice-campeão
nacional de pares masculinos em outras duas ocasiões (com José Granja).
 
Nesta fase de confinamento tem aparecido a moderar debates em vídeo conferências da
responsabilidade da AGGP com gestores de golfe internacionais e outros agentes ligados ao turismo
que transmitem a experiência do combate à COVID-19 nos seus países.
 
1 - O que representou, quantitativamente, em termos de viabilidade e subsistência do clube/campo
este período de estado de emergência?
 
Em termos económico-financeiros esta crise tem sido dramática. Vamos ter dois meses sem qualquer
receita, no mês de março tivemos quebras de 60%, e prevê-se que o verão haja quebras na ordem
dos 70%, com algumas quebras também já previstas para o outono. Espero uma quebra neste ano na
ordem dos 65% em relação ao ano passado, o que é fatal.
 
2 - Que receitas conseguiu o clube/campo durante este período que irá ser de um mês e meio?
 
Durante abril as receitas foram zero, mas, como disse, as perspetivas são de que no final do ano as
quebras atinjam 65% na receita.
 
3 - Que despesas/investimentos teve o clube/campo durante este período que irá ser de um mês e
meio?
 
Os investimentos estão parados. Houve alguma redução de despesas, nomeadamente de eletricidade.
A ajuda que o Governo está a dar com o layoff é na ordem de 30% das despesas que temos com o
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pessoal. Essa ajuda é boa, como é evidente, mas todas as outras despesas de manutenção do campo
e das máquinas, de água, eletricidade, água de rega mantêm-se. Isto foi assim durante um mês e
meio. No resto do ano, se o layoff não for prolongado e se não conseguirmos ter menos pessoas a
trabalhar, irão manter-se as despesas todas.
 
4 - Que tipo de manutenção o campo conseguiu fazer neste período e em que estado o campo se
encontra neste momento? Quantos funcionários de trabalho presencial foram necessários durante este
período? E quantos funcionários estiveram em trabalho em casa/teletrabalho.
 
Neste momento conseguimos fazer algumas manutenções, nomeadamente a furação dos greens.
Neste período de layoff temos somente três pessoas a trabalhar para fazerem o mínimo. A furação foi
efetuada logo nos primeiros 15 dias do estado de emergência e agora temos as equipas só a fazer
cortes esporádicos e tratamentos de algumas infestantes/fungos, que aparecem nesta altura, e rega.
 
Em teletrabalho estou somente eu, com redução de horário. Tudo o resto está em layoff.
 
5 - Foi possível pagar os ordenados na íntegra a todos os colaboradores com diferentes vínculos
contratuais? Foi negociado com os colaboradores alguma redução salarial? Foi contemplada a hipótese
de entrar em layoff?
 
Foi possível pagar na íntegra aos colaboradores o mês de março, entrámos em layoff no dia 10 de
abril e o layoff está decretado, para já, até ao dia 9 de maio. Não tivemos colaboradores com redução
salarial, a não ser a minha exceção, em que houve redução de horário de trabalho e horário.
 
6 - Que preocupação o campo/clube teve com a manutenção de comunicação com os seus
clientes/sócios durante este período? E com instituições relevantes (FPG, Associação Regional,
Autarquia, Direção Regional de Saúde, agências, operadores, etc.)?
 
Tem havido a preocupação de manter os sócios informados sobre o período que iremos estar em
layoff. Eu, através da Associação de Gestores de Golfe de Portugal (AGGP), tenho tido um papel ativo
de tentar recolher opiniões de toda a indústria e partilhar essas informações. O Conselho Nacional da
Indústria do Golfe (CNIG) tem feito um trabalho e tem-no divulgado por todos os campos de golfe
com as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS). Temos feito uns webinars com outros
campos de golfe, nomeadamente europeus, também com operadores de golfe, com delegações do
Turismo de Portugal em vários países da Europa. Portanto, tem existido este tipo de contactos.
 
7 - Concorda com a solicitação da FPG às autoridades de o golfe ser considerado uma das primeiras
modalidades desportivas a reabrir portas?
 
O golfe tem todas as condições para que as pessoas possam jogar sem correrem riscos de contágio,
sendo necessário tomar algumas medidas de distanciamento social.
 
No entanto, isso não quer dizer que a viabilidade das empresas esteja salvaguardada quando os
campos abrirem. Como já disse na resposta à primeira pergunta, prevejo que a nossa quebra de
receitas seja na ordem dos 65%. É um 'annus horribilis', como já li.
 
8 - Como está a ser preparada a reabertura de atividade? Que alterações prevê em relação ao habitual
funcionamento do clube/campo anterior à COVID19? Quais as prioridades/preocupações em termos de
vendas, mercados de destino, campanhas de comunicação para os mercados internos e externos?
 
Está a ser elaborado (já foi apresentado ao Governo e aos campos) um documento em conjunto com a
AGGP, a FPG, o CNIG e a Associação Portuguesa de Greenkeepers (APG) para preparar a reabertura
dos campos. Julgo que irão sair daqui uma série de limitações. Se calhar, numa primeira fase,
limitações na clubhouse, até porque temos um restaurante e temos de respeitar as regras que estão a
ser impostas à restauração; limitações também nos balneários; o número de jogadores por partida
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também poder ser limitado, tal como o número de jogadores que possam estar no driving range; a
loja não poderá que todas as pessoas estejam a tocar nos mesmos artigos.
 
As grandes preocupações em termos de mercado de turismo são, em primeiro, perceber quando serão
levantadas as restrições dos diferentes países para se poder viajar; e depois, será a confiança em
viajar de cada um dos consumidores e dos mercados emissores.
 
Há uma questão aqui que vai ser fulcral que são as companhias aéreas: se vão poder operar, como
irão poder operar, se terão distanciamento nos bancos, ou seja, se a capacidade dos voos será
inferior.
 
Haverá uma série de condicionantes que nos preocupam muito, sendo o golfe uma indústria de
turismo. Estamos muito expectantes de perceber como tudo isto vai funcionar e esperamos que no
próximo ano, no máximo, as condições estejam restabelecidas e as pessoas possam viajar em
condições normais, ainda que com menos confiança.
 
9 - Que planos o clube/campo tem em relação ao calendário competitivo que teve de ser
suspenso/cancelado e em relação ao calendário competitivo que ainda possa vir a ser efetuado até ao
final do ano?
 
Nesta altura não são permitidas competições, o calendário competitivo está parado, e para a frente
será seguramente condicionado.
 
Numa primeira fase, ou numa segunda fase, depois da abertura dos campos de golfe, as competições
terão procedimentos muito apertados em relação ao distanciamento entre as pessoas. Terão de
arranjar-se soluções... veja-se as reservas online, já são mais fáceis usar, mas será preciso haver
marcações dos cartões de jogo online. Essas soluções terão de surgir e, a partir desse momento, o
calendário competitivo poderá provavelmente fazer-se, mas sem distribuições de prémios, sem aquele
convívio de que os jogadores tanto gostam depois do jogo, com todos muito sujeitos às regras de não
haver ajuntamentos de pessoas.
 
Veja mais em www.golftattoo.com
 
Hugo Ribeiro / GolfTattoo
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Época alta do turismo a Norte será "remediada" com turistas nacionais e espera por
2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/04/2020

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ebb8e3d8

 
O setor da hotelaria teve de encerrar portas desde março por causa da pandemia da covid-19 e
apenas algumas unidades hoteleiras estão abertas a alojar profissionais de saúde e doentes
recuperados da doença.
 
A época alta do turismo a Norte vai ser uma "época remediada" por turistas nacionais e com algum
mercado espanhol transfronteiriço com a retoma perspetivada para a Páscoa de 2021, estimam
entidades oficiais e associativas do Porto e Norte.
 
"Este ano será difícil que haja época alta, pelo menos da forma como nós a conhecíamos", declarou
hoje à agência Lusa Luís Pedro Martins, presidente da entidade regional do Turismo do Porto e Norte
de Portugal (TPNP).
 
Segundo o responsável, a próxima "época alta vai ser diferente das outras", porque vai haver apenas
"turistas nacionais" e só no final do ano de 2020 é que poder-se-á começar a "reconquistar o mercado
espanhol".
 
A retoma do setor na região Norte só deve começar a sentir-se na Páscoa de 2021, altura em que se
poderá começar a ter "alguma normalidade" no setor da hotelaria e turismo.
 
O presidente da TPNP lembrou que o Norte tem "bons argumentos" para a retoma pós pandemia da
covid-19, porque tem territórios de baixa densidade populacional como o Douro, Trás-os-Montes,
Minho e o Douro e o Alto Tâmega.
 
"Quem tem o Douro, Trás-os-Montes, o Minho e o Alto Tâmega acho que tem muito bons argumentos
para poder ir ao encontro deste novo perfil de turista que se avizinha, pelo menos nesta primeira fase
em que o turista necessita também de ganhar alguma confiança", assinalou.
 
Para Luís Pedro Martins, a retoma deste setor vai ocorrer em três fases.
 
"Uma que se iniciará a partir do momento em que as regras de confinamento mudem e que estenderá
por todo o verão, no início da abertura de uma série de equipamentos relacionados com o setor, desde
restauração à hotelaria, algo que eu julgo que até ao final do verão esteja plenamente consolidado.
Depois, a segunda fase, já a partir de setembro e até dezembro, onde esperamos iniciar a reconquista
do mercado muito importante para o país e para a região que é o mercado espanhol e depois uma
terceira fase, que será a Páscoa de 2021", concluiu.
 
Para o presidente da Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo (APHORT), Rodrigo
Pinto Barros, a época alta no Norte de Portugal vai ser uma "época remediada" com o mercado interno
e espanhol fronteiriço, prevendo também que se comece a sentir "alguma retoma" a partir da Páscoa
de 2021.
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"Este ano praticamente não vamos ter época alta. Não acredito em época alta. Acredito que vamos
trabalhar muito com o mercado português e algum mercado espanhol, nomeadamente o fronteiriço.
Estou a ver muito condicionada a questão das ligações aéreas, o que dificulta a vinda de estrangeiros
para Portugal", disse Rodrigo Pinto Barros.
 
Desejando que a previsão que está a traçar "falhe completamente", e que venha aí um "bom verão, o
presidente da APHORT considera que o ano de 2020 em "termos de hotelaria e turismo está
praticamente fechado" e que só em maio de 2022 é que o setor voltará a igualar os últimos cinco
anos.
 
"Voltaremos a ter alguma proximidade com estes últimos cinco anos a partir de maio de 2022",
declarou hoje à agência Lusa o presidente Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo
(APHORT), Rodrigo Pinto Barros).
 
O setor da hotelaria teve de encerrar portas desde março por causa da pandemia da covid-19 e
apenas algumas unidades hoteleiras estão abertas a alojar profissionais de saúde e doentes
recuperados da doença, mas sem retaguarda familiar para estar em isolamento.
 
Portugal regista perto de mil mortos associados à covid-19 e a região Norte é a que regista o maior
número de mortos, seguida da região Centro, de Lisboa e Vale do Tejo, Algarve, Açores e Alentejo
 
A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,9
milhões de pessoas em 193 países e territórios.
 
[Additional Text]:
Época alta do turismo a Norte será
 
Lusa
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TOUR 10 com Vila Galé e Pestana falaram sobre as medidas Pós Covid19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/04/2020

Meio: Turismo.PT Online (O) Autores: António Manuel Teixeira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e6ed8bc0

 
O Operador Turístico TOUR10 reuniu hoje os hoteleiros para falar sobre as medidas que vão
implementar pós Covid19, Gonçalo Rebelo de Almeida do Grupo Vila Galé e Paulo Vicente do Grupo
Pestana, foram alguns dos intervenientes. O Administrador do Grupo Vila Galé explicou que "andamos
a correr atrás d
 
O Administrador do Grupo Vila Galé explicou que "andamos a correr atrás do prejuízo" devido "ao
cancelamento massivo das reservas" salientando que "os hotéis não foram obrigados a fechar por
legislação mas por força da paragem de novas reservas e cancelamento das existentes".
 
Segundo Gonçalo Rebelo de Almeida a recuperação de clientes vai acontecer de forma "lenta nos
meses de Junho ou Julho", no entanto "com muito menos clientes". O período experimental vai ser em
"alguns hotéis, no Algarve, nos feriados de Junho".
 
Por sua vez o Grupo Pestana admitiu "reabrir algumas unidades no meio de Maio", mas que "está
dependente da [abertura] da aviação", admitindo que, por enquanto, "vamos voltar para o mercado
nacional", frisando que "não podemos depender só deles", explicou Paulo Vicente.
 
Sobre as medidas que os Grupo Vila Galé e Pestana têm para as suas unidades, neste período de
reabertura, Gonçalo Rebelo de Almeida explicou: "vamos ter um portal do cliente", onde será possível
ao hóspede fazer tudo, sem ter que se deslocar à recepção. Apenas "para receber as boas vindas e a
chave" será necessário a deslocação. O "distanciamento social" e a adopção de "medidas de
hifenização e equipamentos de segurança", foram os primeiros passos que o Vila Galé introduziu nos
seus hotéis. o Grupo baseia a sua actividade nas orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS),
da Direcção Geral de Saúde (DGS) e através do novo selo 'Clean & Safe' do Turismo de Portugal. "Não
vamos inventar recomendações", vincou o Administrador.
 
Outra das medidas é que ocupação dos hotéis não será "esgotada" e seguir-se-á um "intervalo de 24
horas entre a saída de um hóspede e a entrada do seguinte" para a limpeza dos quartos. Um dos
pontos que o dirigente fez questão de salientar é que "não posso transformar um hotel num hospital,
ou as pessoas não vão de férias". Os colaboradores terão viseiras "para se poder ver o sorriso", vai
existir "álcool gel por todas as áreas comuns" e vamos "garantir um distanciamento social". As
refeições "serão servidas com pré-marcação e à mesa", de forma a "controlar o fluxo", salientando
que estas informaçãoes devem ser "entendidas à data de hoje". Ou seja estão sempre na iminência de
poder ser alteradas, se assim for recomendado pelas entidades competentes. sobre a utilização de
piscinas interiores e ginásio serão alvo de "pré-agendamento". Em todas as unidades "o jacuzzi estará
encerrado e nas piscinas exteriores existirá um espaçamento das espreguiçadeiras". Será sugerido ao
cliente o "uso de máscaras nas zonas de maior movimento".
 
Já as que o Grupo Pestana pretende, ou vai, implementar, não conseguimos ter informações, uma vez
que ninguém se mostrou disponível para nos responder.
 
Para Gonçalo Rebelo de Almeida uma "baixa de preços, só vai servir para degradar a imagem do
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destino e do produto", uma vez que "Portugal não tem nenhum problema de competitividade" para
que se proceda dessa forma.Existe também a esperança de que o mercado espanhol e o inglês
comecem a reagir já este verão, que vai arrancar "de forma lenta e com taxas de ocupação inferiores"
às esperadas. Ou seja será um "verão para sobreviver".
 
Por sua vez Paulo Vivente afirmou que "se tivermos um buffet de quentes, será o staff a servi-lo" e
quando se registar um show-cooking "haverá um acrílico e uma fita de distanciamento". Segundo o
Director Comercial do Grupo Pestana, não estão previstas nenhumas promoções ou baixas de preços,
pois "2020 é um ano perdido".
 
António Manuel Teixeira
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Cinco novas tendências de turismo em Portugal post Covid-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/04/2020

Meio: Turismo.PT Online (O) Autores: Zita Ferreira Braga

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=910c5281

 
A situação criada pela Covid-19 criou uma dúvida e receio nos portugueses sobre que destino e como
ir de férias.Certezas são poucas mas uma vence, nunca mais serão do mesmo género. Novas
tendências irão surgir e chegou a altura de os operadores turísticos reinventarem os seus destinos e
as suas prop
 
Novas tendências irão surgir e chegou a altura de os operadores turísticos reinventarem os seus
destinos e as suas propostas
 
Partindo do princípio que essa alteração comportamental vai acontecer a nível nacional, a Indie
Campers aponta soluções para cinco novas tendências de viajar:
 
Uma vez que as viagens internacionais estão de momento interditas por terra e pelo ar haverá uma
tendência para o turismo interno.
 
Deste modo, a Costa Alentejana, o Vale do Oeste poderão vir a beneficiar desta condicionante que
uma pandemia criou.
 
Por outro lado o conceito de isolamento, o conceito de privacidade aprendido de forma forçada mas
que por vezes se torna agradável afastará os turistas de bares, festivais, discotecas, enfim espaços
lotados.
 
Não será estranho que o Turismo de Natureza venha a assumir uma posição preponderante nesta fase
post pandemia. Depois do isolamento a que foram obrigados os portugueses necessitam contacto com
a Natureza.
 
O conceito de micro-férias será também previsivelmente cada vez mais comum.
 
Perante a impossibilidade em efectuar viagens de longo curso, viagens, mais próximas de casa, serão
a grande escolha ao longo do ano.
 
Deste modo o conceito de road trip irá surgir como a melhor opção, junto de franjas variadas da
população, na medida em que facilita de forma significativa as quatro tendências atrás referidas. "De
carro, mota, autocaravana ou outros meios, a propensão para partir à descoberta do país com
autonomia e flexibilidade máximas tenderá a aumentar no período pós-levantamento das restrições".
 
Hugo Oliveira, CEO da Indie Campers, salienta a importância de "perceber e antecipar mudanças nos
comportamentos dos viajantes", bem como é necessário que todas as empresas se preparem para
essas alterações. "Por um lado, sabemos que temos um produto de qualidade com uma forte
componente de flexibilidade, capaz de se adaptar às novas necessidades da generalidade dos
viajantes. No entanto, entre as viagens realizadas connosco em Portugal no ano passado, 80% foram
protagonizadas por turistas estrangeiros que, na sua esmagadora maioria, chegaram até nós de avião.
O grande desafio das empresas turísticas nacionais será o de dar a entender aos Portugueses que uma
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road trip será de facto a melhor forma de viajar em 2020, de uma forma higiénica, segura e ecológica,
mantendo vivo o espírito de aventura e descoberta."
 
Zita Ferreira Braga
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Turismo do Algarve elabora"Manual de Boas Práticas-Algarve Clean & Safe&#34;
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/04/2020

Meio: Turismo.PT Online (O) Autores: Zita Ferreira Braga

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=77d63146

 
Região de Turismo do Algarve está a elaborar um Manual de Boas Práticas A Região de Turismo do
Algarve (RTA) está a elaborar o "Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe", um guia que
reunirá orientações específicas "para alojamento, restauração e similares, marinas e portos de recreio,
con
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) está a elaborar o "Manual de Boas Práticas - Algarve Clean &
Safe", um guia que reunirá 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, e muitos outros.
 
Este manual tem como objectivo dar a conhecer medidas que "reforcem a segurança do destino e a
confiança de turistas, trabalhadores do sector e residentes.
 
Tendo na ajuda à sua elaboração as associações das respectivas áreas de actividade turística, o
manual chegará em breve e numa primeira fase às autarquias, autoridades de saúde, forças e serviços
de segurança e entidades licenciadoras/fiscalizadoras.
 
Deste modo as organizações quando definirem as suas normas terão uma base comum "o
conhecimento e contributos dos principais intervenientes do sector turístico".
 
No manual estão recomendações que complementamo selo "Clean & Safe" desenvolvido pelo Turismo
de Portugal, que tem como finalidade reconhecer as empresas do sector do turismo que cumpram as
recomendações da Direção-Geral da Saúde a fim de se evitar a contaminação dos espaços com o
coronavírus.
 
Esta iniciativa vem juntar-se a um conjunto de ações promovidas pela RTA para apoio aos
empresários.
 
Zita Ferreira Braga
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Alemanha proíbe ida de turistas alemães a Espanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/04/2020
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Espanha é o destino de férias preferido dos alemães, mas este ano vão estar impedidos de visitar
aquele país da Península Ibérica A Alemanha é para Espanha o segundo maior mercado de turistas,
contabilizando, por exemplo em 2019, 11 milhões de visitantes. Daí a natural preocupação sentida na
economi
 
A Alemanha é para Espanha o segundo maior mercado de turistas, contabilizando, por exemplo em
2019, 11 milhões de visitantes.
 
Daí a natural preocupação sentida na economia espanhola quando ouviu as declarações do comissário
de turismo alemão à cadeia televisiva ZDF.
 
Thomas Bareiss, responsável pela pasta do Turismo, em declarações à ZDF, afirmou que "é
improvável que viagens turísticas à Espanha, Grécia e Turquia" estejam disponíveis para os cidadãos
alemães nos próximos tempos.
 
Segundo um estudo do operador Thomas Cook, a Espanha é o destino turístico favorito dos alemães,
seguido da Grécia e da Turquia.
 
Em 2019, segundo dados do INE, 11.176.545 turistas alemães visitaram Espanha, sendo só
ultrapassados pelos turistas britânicos.
 
Actualmente e considerando que a Espanha é o segundo pais europeu mais afectado pela Covid 19, o
mesmo deixou de estar na lista dos preferidos.
 
Zita Ferreira Braga

Página 30



A31

Olimar já vende programação para Portugal em 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/04/2020

Meio: Turisver Online Autores: S. C.

URL: https://www.turisver.com/olimar-ja-vende-programacao-para-portugal-em-2021/

 
A Olimar, operador turístico com maior programação no mercado alemão para todas as regiões
portuguesas, já abriu as reservas para 2021 em todos os seus canais de distribuição.
 
Para 2021 encontram-se já abertas para reserva diversas unidades de alojamento e circuitos
espalhados pelo país. A Olimar pretende apresentar um novo conceito no seu catálogo "Das ist
Portugal!" (Isto é Portugal), realçando as vantagens da qualidade do serviço prestado pela Olimar,
destacando os pontos fortes dos produtos apresentados no destino, e apresentando o segmento de
circuitos e viagens de aventura.
 
Estudos de mercado apontam que em 2021, para além da oferta nos mercados dos grandes
operadores a oferecerem destinos com hotel e transporte, haverá uma procura acentuada de viajantes
individuais, com utilização acrescida de viaturas de aluguer, num turismo activo em consonância com
a natureza, onde os factores segurança e bem-estar serão preferenciais na escolha do destino.
 
A Olimar vai continuar a dedicar a sua atenção a este segmento, bem como ao potencial aumento da
procura de programação para pequenos grupos de oito a 10 pessoas. Para retomar a sua actividade, o
operador turístico está, de momento, a investir numa ferramenta de reservas online, que permitirá
aos clientes individuais planear e reservar as suas viagens para Portugal.
 
Esta nova ferramenta deve estar disponível em breve em olimar.com, bem como nos sistemas de
reservas para os agentes de viagens. A Olimar está, também, a preparar várias campanhas de
comunicação e marketing digital direccionadas à imprensa, consumidores e agentes de viagens,
contando com o reforço de parcerias com o trade turístico português.
 
Markus Zahn, CEO da Olimar, considera que 2021 constituirá um extraordinário desafio, em especial
pelas expectáveis alterações no comportamento dos consumidores, mas acredita que o operador
turístico tem "todas as condições para um desafio que passa pela autenticidade e pela segurança dos
destinos turísticos". Conheça o ponto de vista alargado de Markus Zahn [aqui].
 
S.C.
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Nacionalização da TAP em análise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=55552209-2f4f-4204-8342-

8e52329214a2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Bloco de Esquerda quer agendar com urgência no Parlamento, o projeto de lei para a nacionalização
da TAP. O Bloco sempre se opôs à privatização da empresa e foi crítico do processo de 2015, que
levou o Estado ter 50 por cento do seu capital. Segundo o partido de esquerda, a gestão da
transportadora tem-se revelado má, não só para os interesses do Estado, como para milhares de
trabalhadores.
Análise do comentador da TVI Pedro Santos Guerreiro.
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Volume de negócios no setor do turismo pode cair mais de metade deste ano

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8d5921d7-c6a3-4ecb-9006-

47de8789a7fb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Comissão Europeia prevê que o volume de negócios no setor do turismo pode cair mais de metade
deste ano. Este é um dos mais importantes setores da economia do continente e para o reativar
Bruxelas quer retomar as viagens aéreas o mais depressa possível.

 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-04-29 21:59
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-04-29 00:26
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Mais movimento e pessoas nas ruas em todo o país

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8534b4d4-1520-4acd-acaf-

6a3aa58f12cd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As regras são ainda para cumprir, mas a saturação de estar em confinamento já atinge todo o país.
Em Coimbra, no Alentejo ou Algarve, o cenário repete-se, mais movimento nas estradas e mais
pessoas nas ruas.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-04-29 20:12
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-04-29 01:09
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-30 10:16
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Agências de viagens preveem finalizar todos os reembolsos até 2022
 

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

Meio: Expresso Online Autores: Conceição Antunes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=99611181

 
Centenas de milhares de euros associados a cancelamentos já foram devolvidos numa primeira fase
do surto, segundo o presidente da APAVT, para quem "há que manter o sonho aceso de ter algumas
reservas de viagens para o verão"
 
Os reembolsos e cancelamentos de viagens devido à interrupção forçada pela pandemia da covid-19
têm sido uma prioridade para o sector segundo a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), que já tem uma data em vista para a situação ficar integralmente resolvida.
 
"Esperamos acabar toda a fase de reembolsos até 14 de janeiro de 2022", adiantou Pedro Costa
Ferreira, presidente da APAVT, num 'webinar' sobre distribuição turística da agência Message in a
Bottle.
 
Frisando que "numa primeira fase do surto centenas de milhares de euros já foram reembolsados", o
responsável da associação lembra que "o modo progrediu no tempo na questão dos reembolsos, a lei
está a evoluir e está a ser dado tempo para as agências de viagens reembolsarem", em particular
usando 'vouchers' que podem ser usados no período alargado de um ano, reembolsáveis se até ao
final deste tempo não houver utilização, tendo Portugal aqui adotado recomendações europeias.
 
Acudir a remarcações e reembolsos "numa primeira fase em que toda a gente nas agências foi para
casa foi extenuande, a que se somaram os repatriamentos", salienta Pedro Costa Ferreira,
sublinhando que "na última fase repatriámos 30 mil pessoas para Portugal, andámos literalmente à
pesca delas em 99 países". O que foi muito além dos clientes que tinham comprado por agências,
segundo frisa. "Estamos a dar ajuda a milhares de pessoas que tinham comprado na Internet",
garante Costa Ferreira.
 
Lembrando que a par de resolver as questões de reembolsos e cancelamentos "temos de manter o
sonho aceso e pensar que podemos ter algumas reservas de viagens para julho e agosto", o líder da
associação das agências de viagens perspetiva "oportunidades de curto prazo para produtos de nicho
e de luxo fora do 'mass market'". Mas frisa que o panorama é de incerteza, dependendo dos planos de
relançamento da economia a adotar por Portugal e outros países na abertura de fronteiras e retomar
do transporte aéreo.
 
Para o presidente da APAVT, a recuperação vai ser "muito gradual e assimétrica", os tempos de
entrada na economia vão ser diferentes para os vários sectores, o que também se aplica ao turismo
nos diversos segmentos.
 
"O primeiro a mercado a entrar, em julho e agosto, é o turismo interno. No último trimestre
provavelmente podemos ter alguns mercados de nicho, e só no último trimestre de 2021 poderemos
pensar em ter grupos de lazer com clientes internacionais de alguma escala", avança o presidente da
APAVT.
 
Não será nos próximos anos que o sector poderá recuperar e voltar aos valores de 2019, mas como
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destaca Costa Ferreira, Portugal mantém-se apelativo como "o melhor destino do mundo", está a ser
apontado como exemplo no combate à pandemia, e "se calhar em 2023 estamos a ter o dobro do
negócio".
 
Mas para as agências de viagens permanecem grandes incertezas sobre as condições e os momentos
em que poderá haver retoma. "Estamos a atravessar um deserto, e vamos ter de construír um novo
mundo tijolo a tijolo", enfatiza Pedro Costa Ferreira.
 
Novos pacotes com carro, caravana ou comboio em vez de avião
 
No grupo Bestravel, "perspetivávamos continuar a crescer a dois dígitos em 2020, com o turismo e a
distribuição de vento em popa", quando a quebra de janeiro a março acabou de ser de 40% e a
diminuição de procura de 80% para reservas novas, segundo adiantou Carlos Baptista, administrador
da rede de agências.
 
"Estamos numa situação extremamente grave, e não vejo forma de haver resolução a breve trecho",
considera o responsável da Bestravel, prevendo que no verão, e em particular a partir de setembro
possa haver algum mercado internacional, sendo tudo ainda incerto. "Vamos ter sempre quebras
enormíssimas, o que conseguirmos vai ser pouco para o normal, podemos ter alguns nichos de luxo
mas não é isso que faz movimentar o turismo", faz notar.
 
Mas também antecipa que "os segmentos de mercado ligados à sustentabilidade e natureza vão ser
exponenciados no momento do pós-pandemia, acredito que irá haver muitos constrangimentos nas
viagens de avião, as pessoas vão privilegiar deslocações de carro, caravanas ou mesmo de comboio",
como já está a ser preparado pela Bestravel.
 
Para o administrador da rede de agências, "a retoma das viagens numa primeira instância será para
os destinos das ilhas, porque são mais isolados e podem fazer melhor o controle de saúde de quem
entra e sai". Não serão "os mercados todos a abrir ao mesmo tempo" mas os que mostram ser
"mercados limpos e seguros numa lógica de pandemia". Para trazer turistas a Portugal o desafio é
acrescido devido às novas condições, como restrições no acesso às praias. "A praia será um recurso
escasso este verão", destaca.
 
Cruzeiros preparados para "vender 2021 com ocupações muito baixas"
 
Incertezas maiores pesam sobre os cruzeiros, sector que sentiu logo o impacto da covid-19, estando
as companhias "conscientes que têm de ter um bom plano" de regresso ao mercado", segundo
avançou Francisco Teixeira, diretor-geral da Melair, que representa em Portugal as principais
companhias internacionais de cruzeiros.
 
"Há companhias asiáticas que falam de novas medidas como medição de temperatura em embarques
e desembarques, desinfeções e higienização de tripulantes a cada duas horas", exemplifica o
responsável da Melair, que olha a prazo e diz acreditar que "2022 e 2023 possam ser anos positivos" e
adiantando que "estamos preparados para vender 2021 com taxas de ocupação muito baixas".
 
Mas persistem grandes interrogações sobre como os portos serão reabertos, a quantidade de navios
que irão permitir ou operações aéreas disponíveis para a ligação dos passageiros. "Falamos de uma
indústria que trabalha com 114% da ocupação. Como vai lidar com a distância social?", questiona
Francisco Calheiros, chamando a atenção para o facto de os cruzeiros serem "um produto onde o
convívio social é feito em escala, em ambientes com muita gente".
 
Para o diretor-geral da Melair "há toda uma reinvenção de produto que tem de ser feita, e aqui a
complexidade de um navio de cruzeiros tem uma dimensão tremenda, vejo muito difícil por exemplo
um teatro de cruzeiros onde cabem 1400 pessoas funcionar nestas circunstâncias".
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O preço que sairá do 'novo normal' é uma área crítica para os cruzeiros, considerados um produto
económico para a oferta que integram. "Forçosamente, com ocupações mais baixas o modelo de
negócios já não é adequado a nível de preços", reconhece Francisco Teixeira. Mas subir muito os
preços também não será opção viável tendo em conta que muitos clientes estão descapitalizados com
a crise.
 
"Não prevejo que um programa de cruzeiro possa vir a custar mais 50% ou 60%", sustenta o diretor-
geral da Melair, frisando serem questões a definir "neste período de deserto" em que é fundamental
"transmitir aos consumidores confiança para voltarem aos cruzeiros".
 
[Additional Text]:
Conceição Antunes
 
Conceição Antunes
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