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A1  
SIC

 	Duração: 00:03:04

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 86403281

 
08-05-2020 14:28

1 1 1

Eventual presença de coronavírus em esgotos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f2952aef-9945-4308-a62e-

d91b73e0fe15&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A resposta que pode ajudar a prevenir uma eventual segunda vaga da Covid-19 pode estar nos
esgotos.
As redes de saneamento básico das grandes cidades podem dar pistas importantes. O hidrobiólogo
Adriano Bordalo e Sá já anda a estudar a presença do novo coronavírus nos esgotos do Porto e das
cidades vizinhas.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-05-08 14:29
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A2  
TVI

 	Duração: 00:02:02

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 86402497

 
08-05-2020 13:40

1 1 1

Ações de fiscalização nas praias do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6850d483-141f-45ae-9975-

56a516c86e1c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, há quem não resista em ir à praia, ainda que seja por pouco tempo. A Autoridade
Marítima tem realizado várias ações de fiscalização nos areais, de forma a alertar para o dever cívico
de recolhimento.
Declarações de Fernando Pacheco, comandante da Capitania do Porto de Faro.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-05-08 13:40
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A3  
TSF

 	Duração: 00:01:30

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 86401964

 
08-05-2020 13:09

Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo concorda com o documento emitido
pela DGS

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=841ec3b5-b980-4042-9b47-

15f8d600751c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo considera que o documento emitido pela
DGS com as recomendações aos restaurantes é equilibrado, o Presidente António Condé Pinto sublinha
que são medidas que podem ser seguidas pela restauração.
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A4  
TSF

 	Duração: 00:02:16

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 86400723

 
08-05-2020 12:09

Confeção de máscaras em São Brás de Alportel

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1978adfd-2484-49ee-b84f-

2ec504ccd291&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em São Brás de Alportel, uma vila na Serra algarvia, onde apenas há comércio local, a Câmara decidiu
avançar com medidas para que a população se sinta protegida e volte às lojas. Já entregou aos
munícipes cerca de 12 mil máscaras e muitas viseiras aos lojistas. Todas construídas por voluntários
locais.
Declarações de Vítor Guerreiro, presidente da CM São Brás de Alportel.
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A5  
RTP 1

 	Duração: 00:04:22

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 86397431

 
08-05-2020 09:44

1 1 1

Festivais de Verão cancelados - Álvaro Covões

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2e219e84-a9d7-42d8-869a-

4ccc9dd25ff3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O governo proibiu os festivais de música e eventos semelhantes até 30 de setembro. Álvaro Covões da
Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, está no Bom Dia Portugal para falar
sobre esta decisão do governo e de que forma o setor vai ser afetado por esta decisão.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-08 09:44
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A6 Autarquia de Albufeira e RTA esclareceram sobre linha de apoio ao turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/05/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=94535d04

 
A Câmara Municipal de Albufeira associou-se, no dia 6 de
maio, à Região de Turismo do Algarve na promoção, junto dos empresários locais
do setor turístico, da Linha de Apoio à Tesouraria (Covid-19) - Microempresas
do Turismo. Trata-se de um instrumento que pretende responder às necessidades
imediatas de financiamento das microempresas, salvaguardando a sua atividade
plena e o seu capital humano, e cuja dotação ascende aos 60 milhões de euros.
 
A sessão contou com a intervenção do Presidente da Câmara
Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, que destacou a importância do
concelho no contexto turístico regional e nacional, recordando que Albufeira, por
via da sua dinâmica económica, "gera riqueza, gera emprego e gera também
receita para o Orçamento Geral do Estado, pelo que é fundamental que, nesta
fase, as soluções apresentadas sejam práticas e exequíveis". O autarca foi
acompanhando a sessão e colocando algumas sugestões, aproveitando ainda para
esclarecer quais os instrumentos que o Município está a aplicar, no sentido de
ir ao encontro das necessidades dos empresários.
 
João Fernandes, Presidente da Região de Turismo de Algarve,
fez um retrato do atual estado da atividade turística, sublinhando que se
espera algum incremento a partir de junho, dentro de um quadro limitado que
decorre também das diretrizes nacionais e internacionais no que diz respeito à
circulação de pessoas. João Fernandes recordou que o mercado nacional e de
proximidade, nomeadamente Espanha, embora condicionado ao evoluir da situação
neste país, poderão contribuir para alguma atividade económica durante esta
época balnear, uma vez que as deslocações por via aérea serão muito mais
condicionadas.
 
A Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do Turismo
- Covid-19 é um incentivo reembolsável sem juros remuneratórios, direcionada
essencialmente a microempresas do setor do turismo até 10 postos de trabalho e
cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não exceda os dois milhões
de euros. O apoio financeiro corresponde ao valor de 750 euros mensais por cada
posto de trabalho existente na empresa a 29 de fevereiro de 2020, multiplicado
pelo período de três meses, até ao montante máximo de 20 mil euros por empresa.
O prazo máximo de execução é de três anos a contar da data de celebração do
contrato, incluindo um período de carência de capital de 12 meses.
 
Daniel Pina
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A7

Turismo algarvio espera "algum incremento" a partir de junho com turistas nacionais
e espanhóis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/05/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=790d089a

 
A Câmara Municipal de Albufeira associou-se esta quarta-feira, à Região de Turismo do Algarve na
promoção, junto dos empresários locais do setor turístico, da Linha de Apoio à Tesouraria (COVID-19)
- Microempresas do Turismo.
 
Trata-se de um instrumento que pretende responder às necessidades imediatas de financiamento das
microempresas, salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital humano. A dotação desta Linha
ascende aos 60 milhões de euros.
 
Nota do Município, refere que a sessão contou com a intervenção do Presidente da Câmara Municipal
de Albufeira que destacou a importância do concelho no contexto turístico regional e nacional,
recordando que "Albufeira é um concelho que, por via da sua dinâmica económica, gera riqueza, gera
emprego, e gera também receita para o Orçamento Geral do Estado, pelo que é fundamental que
nesta fase, as soluções apresentadas sejam práticas e exequíveis". O autarca que acompanhou a
sessão, colocou ainda algumas sugestões, aproveitando para esclarecer quais os instrumentos que a
autarquia está a aplicar, no sentido de ir ao encontro das necessidades dos empresários.
 
João Fernandes, Presidente da Região de Turismo de Algarve, fez um retrato do atual estado da
atividade turística, sublinhando que se espera algum incremento a partir de junho, dentro de um
quadro limitado que decorre também das diretrizes nacionais e internacionais no que diz respeito à
circulação de pessoas.
 
O Presidente da RTA, recordou que o mercado nacional e de proximidade, nomeadamente Espanha,
embora condicionado ao evoluir da situação neste país, poderão contribuir para alguma atividade
económica durante esta época balnear, uma vez que as deslocações por via aérea serão muito mais
condicionadas.
 
Refira-se que a "Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do Turismo - COVID 19", um
incentivo reembolsável sem juros remuneratórios, é direcionada essencialmente a microempresas do
setor do turismo até 10 postos de trabalho e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual
não exceda 2 milhões de euros.
 
O apoio financeiro corresponde ao valor de 750 euros mensais por cada posto de trabalho existente na
empresa a 29 de fevereiro de 2020, multiplicado pelo período de três meses, até ao montante máximo
de 20.000 euros por empresa. O prazo máximo de execução é de 3 anos a contar da data de
celebração do contrato, incluindo um período de carência de capital de 12 meses.
 
Os interessados em obter mais informação podem fazê-lo através do AGE - Gabinete de
Empreendedorismo de Albufeira ou através do Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo
do Algarve: AGE - Gabinete de Empreendedorismo de Albufeira: Email: age@cm-albufeira.pt,
Telefone:289 599 579, Telemóvel: 969 516 702, Website: https://www.cm-albufeira.pt/content/age.
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Gab ine te  de  Apo io  ao  Empresá r i o  da  Reg ião  de  Tur i smo do  A lga rve:E-ma i l :
apoio.investidor@turismodoalgarve.pt, Elisabete Máximo: 289 800 418 / 931 125 094, André Padinha:
289 800 483, Fátima Catarina: 289 800 525, Hugo Mendes: 289 800 508 (informação sobre layoff)
Website: https://www.turismodoalgarve.pt/pt/10509/covid-19-apoio-as-empresas.aspx
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A9

Albufeira e RTA esclareceram sobre Linhas de Apoio ao Turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/05/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f7906671

 
Município associou-se à iniciativa da Região de Turismo do Algarve (RTA).
 
A Câmara Municipal de Albufeira associou-se na quarta-feira, 6 de maio, à Região de Turismo do
Algarve na promoção, junto dos empresários locais do setor turístico, da Linha de Apoio à Tesouraria
(COVID-19) - Microempresas do Turismo.
 
Trata-se de um instrumento que pretende  responder às necessidades imediatas de financiamento das
microempresas, salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital humano . A dotação desta Linha
ascende aos 60 milhões de euros.
 
A Sessão contou com a intervenção do presidente da Câmara Municipal de Albufeira que destacou  a
importância do concelho no contexto turístico regional e nacional , recordando que  Albufeira é um
concelho que, por via da sua dinâmica económica, gera riqueza, gera emprego, e gera também receita
para o Orçamento Geral do Estado, pelo que é fundamental que. nesta fase, as soluções apresentadas
sejam práticas e exequíveis .
 
O autarca foi acompanhando a sessão e colocando algumas sugestões, aproveitando ainda para
esclarecer quais os instrumentos que a autarquia está a aplicar, no sentido de ir ao encontro das
necessidades dos empresários.
 
João Fernandes, presidente da Região de Turismo de Algarve (RTA), fez um retrato do atual estado da
atividade turística, sublinhando que se espera  algum incremento a partir de junho, dentro de um
quadro limitado que decorre também das diretrizes nacionais e internacionais no que diz respeito à
circulação de pessoas .
 
O dirigente recordou que o mercado nacional e de proximidade, nomeadamente Espanha, embora
condicionado ao evoluir da situação neste país,  poderão contribuir para alguma atividade económica
durante esta época balnear, uma vez que as deslocações por via aérea serão muito mais
condicionadas .
 
Refira-se que a  Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do Turismo - COVID-19 , um
incentivo reembolsável sem juros remuneratórios, é direcionada essencialmente a pequenas empresas
do setor do turismo até 10 postos de trabalho e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual
não exceda dois milhões de euros.
 
O apoio financeiro corresponde ao valor de 750 euros mensais por cada posto de trabalho existente na
empresa a 29 de fevereiro de 2020, multiplicado pelo período de três meses, até ao montante máximo
de 20000 euros por empresa.
 
O prazo máximo de execução é de três anos a contar da data de celebração do contrato, incluindo um
período de carência de capital de 12 meses.
 
Os interessados em obter mais informação sobre este e outros instrumentos de apoio, podem fazê-lo
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através do AGE - Gabinete de Empreendedorismo de Albufeira ou através do Gabinete de Apoio ao
Empresário da Região de Turismo do Algarve, através dos contactos abaixo indicados.
 
AGE - Gabinete de Empreendedorismo de Albufeira:
E-mail: [email protected]
Telefone: (+351) 289 599 579
Telemóvel: (+351) 969 516 702
Website: https://www.cm-albufeira.pt/content/age
 
Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve:
E-mail: [email protected]
Elisabete Máximo: (+351) 289 800 418 / (+351) 931 125 094
 
André Padinha: (+351) 289 800 483
 
Fátima Catarina: (+351) 289 800 525
 
Hugo Mendes: (+351) 289 800 508 (informação sobre layoff)
Website: https://www.turismodoalgarve.pt/pt/10509/covid-19-apoio-as-empresas.aspx
 
[Additional Text]:
RTA1
Albufeira e RTA
Print Icon
 
barlavento
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A11

ISMAT vai Re-Pensar e Re-Desenhar o Algarve em ciclo de webinars
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/05/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d27805b3

 
O Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT), com sede em Portimão, está a dinamizar uma
série de iniciativas para repensar a retoma pós-COVID-19 no Algarve.
 
O ciclo de seminários online (webinars) tem por título  TAKEOFFAlgarve  e pretende  promover o
debate sobre a dinamização e revitalização da economia da região através do sector do turismo, mas
não só. Pretende-se também pensar como fazer a ignição de áreas económicas complementares e
diferenciadas da própria indústria do Turismo , informa a organização.
 
Desta forma, o ISMAT quer  colaborar com os agentes da indústria do Turismo a Re-Pensar o Sector,
aproveitando os impactos da atual situação de pandemia na economia e na vida das Pessoas para,
através da inovação, re-estruturar a atividade de forma mais sustentada e sustentável .
 
Outro objetivo deste ciclo é  antever tendências, cenários de futuro, processos de tomada de decisão,
novos processos cognitivos que estarão na base da mudança expectável do comportamento dos
consumidores. Identificar os desafios do novo normal e contribuir para o renascimento das micro e
pequenas empresas que predominam no tecido empresarial da região algarvia .
 
Constituindo-se estes empreendedores como um dos focos principais e diferencial da proposta de valor
do ISHIP - Transdisciplinary Research Center do ISMAT, pretende-se facultar-lhes ferramentas de
apoio que lhes permitam encontrar rotas de navegação céleres e seguras .
 
Aquela universidade quer ainda  incentivar a inovação e empreendedorismo nas vertentes Social,
Tecnológica, e da Criatividade impulsionando assim a criação e/ou desenvolvimento de indústrias e
economia criativas .
 
A participação é gratuita mas carece de inscrição prévia, até duas horas antes do início de cada
sessão. A inscrição deve ser feita aqui.
 
O link de participação será enviado por email.
 
Calendário
 
MAIO
 
8 de maio - 17h00
Turismo : O futuro já não é o que era dantes! Marketing Digital em Turismo e EcoTurismo - Parceria
com a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão
ISMAT: Carlos Cano Vieira e Ricardo Oliveira
Convidados: Javier Camacho (Espanha) e Avelino Manuel Sousa
 
13 de maio  - 18h00
Networking against COVID19 - ISHIP - Let's sail together!
ISMAT: Américo Mateus, Susana Leonor e Gabriel Patrocínio
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Convidados: Tom Fleerackers (TAKEOFFANTWERP);  Luiz Salomão Ribas Gomez (Co-creation Labs -
Santa Catarina, Brasil).
 
14 de maio - 18h00
Energia da Imaginação I - ISHIP - Não Somos um Porto de Chegada mas um Ponto de Partida -
Vamos navegar Juntos!
ISMAT: Américo Mateus, Vanessa Scazziotta, Susana Leonor
Convidados: Carlos Coelho ( Presidente da Ivity Corporate Brands );  Enrico Bernardi ABA (Algarve
Business Angels)
 
15 de maio - 17h00
Turismo: O futuro já não é o que era dantes? Turismo e Poder Local Pós Covid19 - realização em
Parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão
ISMAT: Carlos Cano Vieira e Ricardo Oliveira
Convidados: Bartolomeu Noronha (Comissão de Turismo); João Fernandes Presidente (Associação de
Turismo do Algarve)
 
18 de maio - 18h30
Pensar o Direito para o planeta. A pessoa como uma vida entre outras? A responsabilidade humana
pela vida na Terra. As bases do pensamento  verde . A educação ambiental e os deveres das pessoas.
A energia para o desenvolvimento e o seu custo ambiental. A dieta como questão ética ou estética
ISMAT: Hugo Cunha Lança
Convidado: Tiago Cartaxo
 
20 de maio - 18h00
Business Intelligence - Previsão do cancelamento de reservas em hotéis
ISMAT: Nuno António, Tiago Candeias e Silvia Pedro
Convidado: Omnibees Brasil
 
22 de maio - 18h00
Arquitetura Marginal - habitação para situações de emergência e de confinamento social
ISMAT: Ana Bordalo, Marta Sena, Sérgio Brás Antão e José Carvalho
Convidados: Massimo Angrilli  (  L'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio"  - Itália) ;  João
Gamboa (Câmara Municipal de Portimão)
 
25 de maio - 18h45
A personalidade jurídica dos entes dotados de inteligência artificial: uma imperatividade, uma
necessidade ou um esoterismo?
ISMAT: Hugo Cunha Lança
Convidados:  Manuel David Masseno (Instituto Politécnico de Beja)
 
27 de maio - 18h00
Energia da Imaginação II
ISMAT - Ricardo Oliveira, Carlos Cano Vieira
Convidados - Melvin Mathews(UK); JD Messinger, (USA)
 
29 de maio - 18h00
Cultura Organizacional do Futuro
ISMAT - Luis Dias, Luiz Guerrazzi e Carlos Lopez - Cano Vieira
Convidados - Jay Hollwell (USA); Russ Hill (USA); Ian Hawkings,(UK)
 
JUNHO
 
3 de junho - 18h00
Design Doing! it's time to DO not only think New times need new creative actions
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ISMAT: Américo Mateus, Susana Leonor
Convidados: José Manuel dos Santos ( HEAD of Design Phillips USA);   Abram Abrahamsson (IDEO
Design Director New York Office)
 
4 de junho - 18h00
O impacto da COVID-19 na saúde mental das pessoas e das organizações
ISMAT: Marina Carvalho
Convidados: Isilda Gomes (Presidente da Câmara Municipal de Portimão); Maria do Carmo Cruz
(Coordenadora Regional de Saúde Mental da Região do Algarve); António Pinheiro (Diretor de
Recursos Humanos do Vila Vita Parc)
 
8 de junho - 18h45
A Bioética e o Direito: algumas notas introdutórias
ISMAT: Hugo Cunha Lança
Convidado:  André Dias Pereira (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra)
 
17 de junho - 18h00
Managing the unexpected
ISMAT: Luis Dias Martins
Convidados: José Vitorino (AlgarFuturo); Paulo Pinheiro (Autódromo Internacional do Algarve)
 
19 de junho - 18h00
Questionar o papel da Gestão de Recursos Humanos nas reorientações estratégicas das empresas na
sociedade pós-COVID
ISMAT: Carla Gomes da Costa e Lígia Nascimento
Convidados: Ana Bernardes (Diretora de Recursos Humanos da Accenture);  Rossano Rodrigues
(Diretor de Recursos Humanos do Hotel Tivoli Carvoeiro)
 
24 de junho - 18h00
Gerir Pessoas e Organizações em Teletrabalho
ISMAT: Luis Dias Martins
Oradores: Sofia Portela (Presidente da ADSE); Inês Silva (Chief Officer de multinacional)
 
[Additional Text]:
ISMAT Take OFF Algarve
O Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT), com sede em Portimão, está a dinamizar uma
série de iniciativas para repensar a retoma pós-COVID-19 no Algarve.
Print Icon
 
barlavento
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A14

Albufeira e Turismo do Algarve esclarecem sobre apoios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/05/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9d3c08fb

 
Mais de 80 participantes acompanharam a sessão de esclarecimento sobre a Linha de apoio à
tesouraria
 
Mais de 80 participantes acompanharam a sessão de esclarecimento dirigida aos empresários do setor
turístico local, sobre a Linha de apoio à tesouraria (Covid-19) - microempresas do turismo,
disponibilizada pelo Turismo de Portugal.
 
Trata-se de um instrumento que pretende responder às necessidades imediatas de financiamento das
microempresas, salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital humano. A dotação desta linha
ascende aos 60 milhões de euros.
 
A sessão contou com a intervenção do presidente da câmara municipal de Albufeira que destacou a
importância do
 
concelho no contexto turístico regional e nacional, recordando que  Albufeira é um concelho que, por
via da sua dinâmica económica, gera riqueza, gera emprego, e gera também receita para o
Orçamento Geral do Estado, pelo que é fundamental que nesta fase, as soluções apresentadas sejam
práticas e exequíveis .
 
O autarca foi acompanhado a sessão e colocando algumas sugestões, aproveitando ainda para
esclarecer quais os instrumentos que a autarquia está a aplicar, no sentido de ir ao encontro das
necessidades dos empresários.
 
João Fernandes, Presidente da Região de Turismo de Algarve, fez um retrato do atual estado da
atividade turística, sublinhando que se espera algum incremento a partir de junho, dentro de um
quadro limitado que decorre também das diretrizes nacionais e internacionais no que diz respeito à
circulação de pessoas.
 
João Fernandes recordou que o mercado nacional e de proximidade, nomeadamente Espanha, embora
condicionado ao evoluir da situação neste país, poderão contribuir para alguma atividade económica
durante esta época balnear, uma vez que as deslocações por via aérea serão muito mais
condicionadas.
 
A "Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do Turismo - Covid 19", um incentivo
reembolsável sem juros remuneratórios, é direcionada essencialmente a microempresas do setor do
turismo até 10 postos de trabalho e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não exceda
2 milhões de euros. O apoio financeiro corresponde ao valor de 750 euros mensais por cada posto de
trabalho existente na empresa a 29 de fevereiro de 2020, multiplicado pelo período de três meses, até
ao montante máximo de 20 mil euros por empresa. O prazo máximo de execução é de 3 anos a contar
da data de celebração do contrato, incluindo um período de carência de capital de 12 meses.
 
Os interessados em obter mais informação sobre este e outros instrumentos de apoio, podem fazê-lo
através do AGE - Gabinete de Empreendedorismo de Albufeira ou através do Gabinete de Apoio ao
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Empresário da Região de Turismo do Algarve, através dos contactos de email: [email protected],
telefone: (+351) 289 599 579, telemóvel: (+351) 969 516 702 ou website.
 
DL - diariOnline
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Turismo mundial com 
queda de 60% a 80% 

PORTUGAL O número de turis-
tas internacionais poderá dimi-
nuir entre 60% e 80% em 2020, 
alertou a Organização Mundial 
do Turismo (OMT). "O turismo 
foi duramente atingido e milhões 
de postos de trabalho estão em 
risco", afirmou Zurab Pololika-
shvili, secretário-geral da OMT. 
As chegadas de turistas diminuí-
ram 22% no primeiro trimestre 
do ano e, em março, registou-se 
uma queda abrupta de 57%. 
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A economia portuguesa tem dependido muito do 
turismo, setor altamente afetado pela pandemia de 

covid-19. Mas as várias entidades turísticas 
regionais já estão a preparar o regresso. 

Com a chegada do verão, estender a toalha na 
areia vai sofrer alterações, que ainda não estão 

definidas. E estas restriçoes levam os portugueses 
a adiarem as suas reservas. O Algarve, que no 

verão é o campeão a atingir recordes na taxa de 
ocupação, corre o risco de ficar a meio gás. 

x ros Daniekz Soares Ferreira,joão Amaral Santos e Sónia Peres Pinto 
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Zo o m  //  Férias 

DESPORTOS NÁUTICOS 
WATERSPORTS 

BEACH HUT 
,mter-sports 

Férias. 
Alarve a meio 
gas poderá 
levar a redução 
de preços 
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A taxa de ocupação para os meses de julho e agosto 
vai estar longe dos 100%. O presidente da AHETA 
acredita que há muitos empreendimentos que nem 
sequer vão reabrir e os que estiverem a funcionar 
deverão ter taxas a rondar os 50%. 

• 

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pimo®ionline.pt 

Numa época normal, os portugueses já 
estavam a pensar nas suas férias de verão 
e, para quem não deixa tudo para a últi-
ma hora, as reservas já estariam feitas. 
Mas o cenário de pandemia provocado 
pela covid-19 veio mudar essa realida-
de. E o Algarve, que é o destino de exce-
lência dos portugueses para essa altura 
do ano, continua a meio gás e com mui-
tas incertezas. A garantia foi dada ao i 
por Elidérico Viegas, presidente da Asso-
ciação dos Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve (AHETA). 

"Temos algumas reservas que se man-
tiveram, houve cancelamentos e, a par-
tir do momento em que se começou a 
assistir a um levantamento das medidas 
de restrição, assistimos a muitos pedi-
dos de solicitações. No entanto, a taxa 
de ocupação vai ficar aquém dos anos 
anteriores", revela o responsável. Nos 
últimos anos, as taxas de ocupação ron-
daram sempre os 100% mas, este ano, 
Elidérico Viegas acredita que ficarão por 
metade, e chega mesmo a admitir que 
há muitas unidades hoteleiras que nem 
sequer vão reabrir. 

O responsável confessa que nem todos 
estão disponíveis para fazer o pagamento 
do sinal de reserva, o que torna a incerte-
za ainda maior. "Não é fácil nem é boa prá-

  

tica não fazer o respetivo pagamento no 
momento da reserva". Ainda assim, admi-
te que podem existir casos pontuais, desde 
que haja um relação de grande confiança. 

A par da incerteza em relação à evolu-
ção da pandemia, o presidente da AHE-
TA diz ainda que não se sabe como pode-
rão ser feitas as deslocações no verão, 
dando como exemplo aquilo a que se 
assistiu na Páscoa e no fim de semana 
do 1.° de Maio, nem como estarão os ren-
dimentos dos portugueses. "Com o desem-
prego a aumentar e com a quebra de 
rendimentos face a regimes de layoff, 
nem todos poderão estar em condições 
para irem de férias", refere ao i. 

O presidente da associação vai mais 
longe e garante que este destino vai 
depender quase exclusivamente do mer-
cado português, face às restrições que 
continuam a existir no espaço aéreo. No 
entanto, lembra que, tradicionalmente, 
nos meses de julho e agosto, o Algarve 
é dominado quase exclusivamente por 
portugueses. "No mercado estrangeiro 
vai haver muitos condicionalismos, nomea-
damente nos nossos principais merca-
dos, que são o Reino Unido e a Alema-
nha, e, por isso, acredito que a procura 
será quase residual". 

E os números falam por si. O Algarve 
fatura todos anos cerca de 1250 milhões 
de euros e, este ano, deverá perder cer-
ca de 700 milhões. 

Mas nem tudo são más notícias. Face 
à redução da procura, Elidérico Viegas 
admite que, este ano, podemos vir a 
assistir a uma redução de preços. "É a 
lei da oferta e da procura a funcionar, 
mas tudo vai depender das zonas e dos 
empreendimentos turísticos". Mas para 
o responsável não há dúvidas: "Quem 
tiver uma taxa de ocupação residual 
não irá abrir, apesar de não conseguir 
quantificar para já quantos projetos 
irão estar nesta situação". 
EXPETATIVA O presidente da AHETA 
lembra também que a procura só deve-
rá ser intensificada à medida que as 
medidas de contenção forem mais cla-
rificadas. "Nem todos querem fazer 
reservas quando ainda não sabem como 
será feito o acesso às praias (ver págs. 
18/19), restaurantes e esplanadas". Ain-
da assim, mostra-se otimista: "Os hotéis 
já têm manuais de boas práticas para 
implementar e o Governo tem de ser 
equilibrado no que diz respeito às medi-
das a aplicar. É preciso confiar no bom 
senso dos portugueses e não esquecer 
que, se não vamos ter as enchentes dos  

anos anteriores, também não vamos 
ter enchentes nas praias e é possível 
fazer uma utilização mais racional dos 
equipamentos", refere ao i. 

O certo é que, ainda em meados de 
abril, António Costa revelou que espe-
ra que, no verão, os portugueses 
tenham possibilidade de gozar as suas 
férias. "Esperem mais algumas sema-
nas. Quero crer que, até ao verão, a 
situação estará suficientemente con-
trolada para termos férias. Seria, aliás, 
um dano imenso para a economia por-
tuguesa se, no próximo verão, o turis-
mo não tiver condições de funciona-
mento mínimo", afirmou, na altura, 
o primeiro-ministro. 

Elidérico Viegas chama também a aten-
ção para o facto de esta região enfren-
tar uma forte concorrência desleal por 
parte dos proprietários de segundas habi-
tações. "Muitos usam esses imóveis para 
si, família e amigos, mas há muitos que 
optam por rentabilizar esse espaço fazen-
do arrendamentos ilegais, e estamos a 
falar de um universo de 200 mil segun-
das habitações", esclarece ao i. 
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Redução de preços 
vai depender não só da 
procura, mas também 
das zonas e dos 
empreendimentos 

O Algarve fatura todos 
anos cerca de 1250 
milhões de euros, mas 
em 2020 deverá perder 
cerca de 700 milhões 

PROCURA DE CASAS TAMBÉM DESCEU De 

acordo com o site OLX, tanto a procura 
como a oferta de casas de férias regis-
taram uma queda em março, segundo 
os últimos dados divulgados. O top de 
pesquisas por palavras-chave é lidera-
do por "Algarve", "férias no Algarve", 
"Monte Gordo", "Albufeira" e "Altura". 
Mas, em termos de oferta, passou-se de 
238 novos anúncios na primeira quin-
zena de março para 112 na segunda quin-
zena desse mês. 

Ainda assim, assistiu-se a um ligeiro 
aumento de preços. Por exemplo, em 
Faro, na primeira quinzena de março 
era pedida uma média de 468 euros; nos 
15 dias seguintes eram pedidos 472 euros, 
uma subida de 1%. 

CANCELAR: E AGORA? Aqueles que já mar-
caram as suas férias e pretendem can-
celar devem preparar-se para uma ver-
dadeira dor de cabeça, principalmente 
porque enfrentamos uma situação extraor-
dinária e será ainda mais complicado se 
o negócio tiver sido feito por particula-
res, garante ao i a Associação Portugue-

  

sa para a Defesa do Consumidor (Deco). 
"É claro que pode haver algum acordo 

e ou o dinheiro pode ser devolvido ou as 
férias poderão ser reagendadas para 
outra altura, nomeadamente para o pró-
ximo ano", refere. 

Já no caso das reservas em hotéis ou 
alojamento local, as regras estão mais 
definidas. "Urna das soluções passa por 
atribuir vouchers, como foi sugerido pela 
Comissão Europeia, que permitam adiar 
as férias para um momento posterior, 
sob determinadas condições". 

Recorde-se que as viagens marcadas 
até 31 de setembro e canceladas devido 
à pandemia vão poder ser substituídas 
por vales do mesmo valor até 31 de dezem-
bro de 2021, estando previsto o reembol-
so a partir desta data. O Governo afir-
mou que foi aprovado um decreto-lei que 
define as condições em que podem ser 
feitas as viagens e as reservas de aloja-
mento que estavam previstas até 30 de 
setembro e canceladas devido à covid-19. 
A ideia passa por distribuir vales e por 
"um posterior reembolso", caso as via-
gens não se concretizem. 

A procura no Algarve 
sofreu uma quebra. 
O receio em tomo da pandemia 
de covid-19, aliado à incerteza 
sobre a forma como vai ser 
feito o acesso às praias 
e restaurantes, está a impedir 
muitos portugueses 
de marcarem férias 
PATRICIA DE MELO MOREIRAAFP 

Página 20



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 31,50 cm²

  Corte: 5 de 9ID: 86392247 08-05-2020

Zoom // Férias 

As incertezas quando ao futuro ainda são muitas mas 
a vontade de "vencer esta batalha" é mais forte. Porto 
e Norte, Centro e Alentejo estão já a preparar-se para 

o regresso à "normalidade". O foco é o mercado 
nacional e as campanhas arrancam em breve. 

Turismo. 
"Está na hora 
de voltarmos 

a descobrir 
paraísos 

tão próximos 
de nós" 

DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreira(c1)ionline.pt 

De ano para ano, a economia portuguesa 
tem ficado cada vez mais dependente do 
turismo, um setor que tem atraído um 
número crescente de visitantes ao nosso 
país. Com a pandemia covid-19 seria de 
estranhar que passasse incólume e não 
sofresse graves quebras. Ainda assim, há 
esperança para o futuro e vários organis-
mos dc diferentes regiões estão já a colo-
car mãos à obra para que a normalidade 
seja reposta tão breve quanto possível. 

Ao i, Luís Pedro Martins, presidente do 
Turismo do Porto e Norte de Portugal 
(TPNP), revela que aquela entidade "está 
a ultimar uma estratégia de recuperação 
do setor". O objetivo é que o turismo naque-
la região "volte, o mais rápido possível, a 
recuperar a vitalidade e a força, que ain-
da há dois meses vivia". 

As campanhas vão desempenhar um 
papel essencial para que as entidades regio-
nais turísticas consigam voltar à norma-
lidade e o TPNP não é exceção. Por isso 
vai arrancar, "em coordenação estreita 
com todos os parceiros, especialmente 
com a Associação de Turismo do Porto" 
uma campanha que pretende reforçar a 
imagem do destino, "através do aumento 
da perceção de um destino seguro". 

"O Porto e o Norte de Portugal têm melho-
res argumentos para a conquista do mer-
cado, face à atual conjuntura e dentro do 
perfil de turista que se avizinha", garante 
Luís Pedro Martins. Mas há mais: "Temos  

todos os recursos naturais, culturais e 
humanos que satisfazem as expectativas 
da procura turística, bem como preen-
chem as motivações de diferentes segmen-
tos, seja pela busca de experiências na 
natureza, envolvendo o património cultu-
ral ou ainda experiências relacionadas 
com a gastronomia e vinhos", acrescenta 
o responsável que considera que esta é 
uma oportunidade para "descentralizar a 
visitação no destino, dando a conhecer as 
maravilhas do Douro, de Trás-os-Montes 
e do Minho". 

Empenhado na missão de reerguer o 
setor está também o Turismo Centro de 
Portugal que "desde o primeiro momen-
to da pandemia está a preparar o regres-
so à atividade turística na maior região do 
país". Quem o garante é o presidente Pedro 
Machado, que não esconde as dificulda-
des atuais: "Não há como negar que o 
impacto que esta pandemia está a ter no 
turismo é avassalador". E deixa exemplos: 
"As empresas deixaram de ter receitas 
quase de um dia para o outro, com con-
sequências dramáticas a nível de empre-
go", disse, salientando que "o Centro de 
Portugal tem mais de 17% da sua mão-de-
obra ativa associada à atividade turística". 

No entanto, a vontade de voltar à nor-
malidade possível é grande e por isso Pedro 
Machado garante que o Turismo Centro 
de Portugal está em contacto permanen-
te com os empresários do setor na região 
"para estarem preparados para as regras 
de higiene e segurança que serão exigidas 
a partir da reabertura da atividade". 

Mais a sul, na região do Alentejo, tam-
bém os preparativos para o início da ati-
vidade já arrancaram. Desde 2016 que o 
Turismo do Alentejo trabalha num pro-
cesso de certificação de sustentabilidade, 
garante ao i  o presidente da entidade, Ceia 
da Silva. Mas desde que a pandemia teve 
início foi associada uma outra linha de 
certificação, a sanitária. "Aquilo que que-
remos é, de facto, ajudar a retoma da ati-
vidade através dessa certificação". Até por-
que, defende, "a questão da segurança 
sanitária será decisiva. O turista irá para 
os locais onde se sentir seguro, onde sen-
tir que existe essa segurança". 

Curiosamente, o Alentejo já conta com 
algumas reservas. "Já há reservas e, curio-
samente, são estadias mais prolongadas. 
As pessoas antes passavam uns dias aqui 
e outros acolá e agora vão posicionar-se 
num determinado destino e ficam aí alguns 
dias. Essa é, de facto, uma novidade dos 
tempos modernos". 

CAMPANHAS ESSENCIAIS  Para promover 
oturismo, é necessário que as pessoas sai-
bam que estão seguras. O turismo do Por-
to e Norte vai promover o projeto 'Norte 
+ Ativo' que pretende reforçar "aquela que  

já era uma imagem de segurança que 
caracteriza o destino Porto e Norte de Por-
tugal", explica Luís Pedro Martins. "Apro-
veitando a perceção internacional de que 
Portugal lidou bem com esta fase da cri-
se pandémica, possuímos uma vantagem 
competitiva com destinos como Itália, 
França, ou Espanha, onde infelizmente as 
coisas não correram tão bem. Vamos, tam-

 

"Segurança, higiene 
e espaços amplos, 
com poucas pessoas, 
vão ser fatores decisivos", 
defende Pedro Machado 

"Vai ser um verão duro, 
não tenhamos ilusões, 
será bastante difícil para 
muitas empresas", c1i7 
presidente do TPNP 
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Turismos do Porto 
e Norte, do Centro 
e Alentejo assumem 
que o próximo verão 
será difícil mas estão 
a preparar campanhas 
para captar pessoas 
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bém, mapear e reclassificar os recursos 
turísticos dos territórios de baixa densi-
dade, especialmente nos destinos de fron-
teira, que assumem especial importância 
na altura em que vivemos", explica. 

Luís Pedro Martins não deixa nenhuma 
região de fora: "De Trás-os-Montes ao Algar-
ve, não esquecendo as ilhas, Portugal tem 
uma oferta enorme de lugares e experiên-
cias, que lhe dá a garantir a de umas férias 
de verão inesquecíveis. Está na hora de 
voltarmos a reencontrar e descobrir paraí-
sos tão próximos de nós". 

No centro do país, Pedro Machado relem-
bra a campanha lançada logo nos primei-
ros dias de confinamento. "O 'Haverá Tem-
po' foi uma campanha de esperança e uma 
mensagem positiva: a de que haverá vida 
depois da pandemia e que voltaremos todos 
a encontrarmo-nos no Centro de Portu-
gal após a covid-19". E as promessas são 
para cumpria Por isso, o Turismo Centro 
de Portugal prepara agora uma campa-
nha de regresso, com o mote `Day after'. 
A campanha é intitulada de 'Chegou o 
Tempo' e pretende promover a região cen-
tro "que é naturalmente segura e onde é 
fácil usufruir de férias em tranquilidade, 
longe de multidões". "Visa, naturalmente,  

recuperar a confiança dos turistas mas 
também garantir a saúde das empresas e 
dos empregos relacionados com a ativida-
de turística", defende Pedro Machado. 

O Alentejo também vai ter uma campa-
nha, que entrou agora em concurso públi-
co e que será dirigida ao público portu-
guês com o objetivo de mostrar o que o 
Alentejo pode oferecer. 

"VAI SER UM VERÃO DURO" Todas as enti-
dades turísticas, garante Luís Pedro Mar-
tins, estão "com imensa vontade de ven-
cer esta batalha" mas não ignoram que 
passarão por dificuldades. "Vai ser um 
verão duro, não tenhamos ilusões, será 
bastante difícil para muitas empresas, 
mas os nossos empresários não vão ati-
rar a toalha ao chão", explica o respon-
sável, que relembra como o setor recu-
perou em tempo recorde depois da crise 
de 2008. "Acredito que a partir da Pás-
coa de 2021 entraremos num período de 
novo crescimento e que, não havendo 
novas surpresas, no espaço de um ano a 
partir dessa data já estaremos em velo-
cidade de cruzeiro", perspetiva. 

Já Pedro Machado revela não ter dúvi-
das de que o turismo "vai mudar com  

esta pandemia" mas o Turismo Centro 
de Portugal acredita que "será possível 
recuperar a confiança total dos visitan-
tes quando houver uma vacina viável ou 
tratamentos eficazes". Até lá, admite, "as 
empresas do setor terão de saber adap-
tar-se a esta nova realidade". O Turismo 
Centro de Portugal está convicto de de 
que as pessoas vão escolher destinos 
"mais associados à experiência do turis-
mo ao ar livre, natureza, em que a dis-
tância social sempre existiu". 

Ceia da Silva partilha também a ideia 
de que o regresso não será fácil. Apesar 
de considerar que o Alentejo tem todas 
as condições para voltar a 'abrir portas', 
o responsável reconhece que "não será 
em força". 

FOCO PARA O MERCADO NACIONAL Cati-
var• o mercado internacional, para já, não 
é opção e por isso o foco vai para o mer-
cado nacional. 

"Não menosprezando nenhum merca-
do, sabemos que este ano, nomeadamen-
te no verão, teremos que colocar o enfo-
que no mercado nacional. Os nossos con-
correntes estão a fazer o mesmo por razões 
decorrentes da atual conjuntura", explica  

Luís Pedro Martins. Apenas numa segun-
da fase entrará a reconquista do merca-
do espanhol. "Só mais tarde os mercados 
mais tradicionais e de longo curso, mas 
na certeza de que voltaremos a reconquis-
tá-los", promete. 

Tal como o Norte, o Centro vai focar-se 
no mercado nacional. "Convém recordar 
que, apesar de as dormidas de estrangei-
ros terem disparado nos últimos anos, o 
mercado nacional sempre foi o principal 
emissor de turistas para a região Centro 
de Portugal, logo seguido do mercado espa-
nhol", defende Pedro Machado. "Temos 
consciência de que no período pós-covid-
19 continuará a ser assim, pelo que a nos-
sa estratégia passará por convidar todos 
os portugueses a visitarem a região - com 
a certeza de que vão ficar surpreendidos 
com a qualidade da oferta que vão encon-
trar", defende. 

Ceia da Silva não tem dúvidas: "Acho 
que os portugueses vão ter desejos de 
viajar, dc repousar deste cansaço psico-
lógico e da depressão que é este surto 
pandémico". E por isso defende que o 
Alentejo é a opção ideal para os portu-
gueses: "Temos uma região tranquila, 
região de horizontes, uma região onde 
não há grandes aglomerados. Penso que 
é mesmo a zona que os portugueses irão 
preferir para fazer as suas férias. Costu-
mo dizer que a pessoa prefere agora ir 
para Serpa ou para Alegrete do que para 
Nova Iorque. Vai procurar espaços mais 
tranquilos e o Alentejo tem claramente 
essas características". 

J 
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Zoom // Férias 

Praias. A época balnear 
só existirá com regras 

e para aqueles que 
aceitem cumpri-las 

A apresentação do manual de procedimentos para frequentar as praias 
durante a pandemia será anunciada até dia 15. Para já, sabe-se que vão 

existir regras de acesso, lotação máxima e vigilância apertada e rigorosa. 

JOÃO AMARAL SANTOS 
joaasantos@ionline.pt 

Com o sol a pino, a recordar o verão, 
aguardava-se esta semana, com expeta-
tiva e curiosidade, a divulgação do manual 
de procedimentos que vai definir o aces-
so às praias na próxima época balnear, 
mas o ministro do Ambiente, João Matos 
Fernandes, apelou ontem à paciência 
coletiva, anunciando que o guia está ain-
da "em preparação" e "em construção", 
só devendo ficar concluído "até ao final 
da próxima semana". 

O manual anticovid-19 está a ser desen-
volvido pela Agência Portuguesa do Ambien-
te (APA), em parceria com várias entida-
des, como a Marinha portuguesa, o Ins-
tituto de Socorro a Náufragos (ISN) ou a 
Direção-Geral da Saúde (DGS), contando 
também com a colaboração e as suges-
tões de outras pessoas e organizações. 

A pandemia criou dúvidas inespera-
das sobre como será possível repetir, em 
2020, o prazer de colocar um pé no man-
to de areia quente das praias portugue-
sas. O apego geral à normalidade, ain-
da que relativa, obrigou as autoridades 
a definirem novas regras para a época 
balnear este ano, começando por adiar 
a sua abertura para 1 de junho (e não 15 
de maio, como ocorria habitualmente 
cm muitos locais). 

O setor do turismo, tantas vezes ânco-
ra e proa da economia nacional, trepou 
no último par de meses todos os degraus 
que a crise entretanto lhe foi erguendo, 
obstáculos de surpresa, expetativa e 
temor. O verão será o instante para agir 
e, caso a realidade não tropece em pio-
res notícias, é certo que as praias portu-
guesas, cartão postal do país aquém e 
além-fronteiras, vão mesmo abrir, embo-
ra com regras novas e mais apertadas. 

Quais? É esta a pergunta que todos 
colocam. Sabe-se, porém, que nada será 
como dantes - um clichê que se tornou 
real e se arrasta, incómodo, pelo quoti-
diano de todos nós. 

Até esta semana corriam rumores de 
como seria ou, simplesmente, de como 
não poderia ser. Dúvidas e opiniões que 
corriam velozes como o vento; umas 
sólidas, outras nem por isso. O conjun-
to de regras é ainda desconhecido, mas 
sabe-se que vai impor modelos de com-
portamento rigorosos e indispensáveis 
a municípios, concessionários e banhis-

 

O manual que define as 
regras para as praias será 
apresentado "até ao final 
da próxima semana", diz 
João Matos Fernandes 

As praias deverão ter 
lotação máxima, com 
controlo de torniquetes 
e barreiras. E algumas 
até podem nem abrir 

tas, assegurados por um sistema de vigi-
lância permanente e ativo. O objetivo é 
o mesmo de sempre: garantir condições 
para evitar a propagação do contágio 
com o novo coronavírus. 

Para começai; as praias vão ter um limi-
te máximo de pessoas, ficando inacessí-
veis quando o mesmo for ultrapassado. 
Ainda não se sabe muito bem como tudo 
será feito mas, segundo o que já veio a 
público, cada praia deverá ser analisa-
da e avaliada de acordo com as suas 
dimensões e características. O número 
de lugares de estacionamento para auto-
móveis poderá eventualmente, e quan-
do tal for possível, servir de critério a ter 
em conta. Mas outros estão ainda em 
cima da mesa como, naturalmente, a 
própria extensão e largura do areal, de 
acordo com a preia-mar. 

As dificuldades para controlar os vera-
neantes no acesso às praias poderão, por-
ventura, ser resolvidas através da insta-
lação de torniquetes e barreiras que venham 
a controlar e contabilizar o número de 
banhistas no seu interior, ou mesmo atra-
vés da existência de um horário de aber-
tura e encerramento destes espaços. 

Para evitar riscos, o Governo estará 
mesmo a ponderar encerrar as praias 
mais pequenas, impedindo a aglomera-
ção de pessoas em sítios sem vigilância. 
Caso tal se confirme, apenas as praias 
que contem com a presença permanen-
te de polícias e nadadores-salvadores 
poderão ser frequentadas em 2020. A 
lista deverá ser conhecida no dia 15 de 
maio, apenas duas semanas antes da 
abertura da época balneai; quando forem 
anunciadas as praias com direito a ban-
deira azul (e o Governo anunciar, final-
mente, o ansiado manual). 

No areal, com os chapéus de sol e as 
toalhas dispostas em largura, os banhis-
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As praias portuguesas, 
referência do turismo 
aquém e além-fronteiras, 
não terão desta vez 
as enchentes vividas 
nos anos anteriores 
JOSÉ SÉRGIO 

tas terão de reservar um espaço para si 
e para os seus, mantendo sempre uma 
distância mínima de segurança para os 
vizinhos do lado. As sombras terão tam-
bém de ser tidas em conta. Nem muito 
nem pouco, pois, segundo as autorida-
des, o distanciamento social continua a 
ser a melhor receita para travar o vírus 
e, na praia, isso não é (nem será) exce-
ção. Só serão permitidos ajuntamentos 
até um máximo de dez pessoas - o mes-
mo número definido noutras circuns-
tâncias no decreto do estado de calami-
dade - e apenas as famílias numerosas 

Distanciamento social: 
os ajuntamentos têm 
limite até dez pessoas, 
e os chapéus de sol entre 
quatro e seis pessoas 

A vigilância será 
apertada: nadadores-
-salvadores, polícia 
marítima e até fuzileiros. 
Ou mesmo drones 

podem assumir-se como exceção. O 
Governo estará mesmo a avaliar a pos-
sibilidade de definir um limite máximo 
entre quatro a seis pessoas por chapéu 
de sol. E até no mar, na hora de ir ao 
banho para afugentar o calor, a regra 
será para manter. 

Nos cafés e restaurantes da praia, espa-
ços de grande movimento na época alta, 
deverá passar a ser obrigatório o uso 
de máscara, além de todos os protoco-
los sanitários e de higiene previstos para 
espaços similares interiores, em con-
texto urbano. E nem os passadiços, os 
chuveiros, as gaivotas, os escorregas ou 
as espreguiçadeiras vão escapar ao con-
trolo e aos procedimentos de higiene 
aconselhados. 

VIGILÂNCIA APERTADA Mas se colocar o 
regulamento no papel não parece, à 
partida, tarefa difícil, o mesmo já não 
se poderá dizer sobre a sua aplicação 
prática. As forças de segurança, os nada-
dores-salvadores e até o Exército deve-
rão assumir a vigilância das praias este 
ano. 

O ISN ainda não o confirmou, mas 
deverão ser os nadadores-salvadores a 
assumir um papel mais ativo na sensi-
bilização da população que se encon-
tra no areal. A atenção destes profissio-
nais passa a dividir-se entre a terra e o 
mar, o que levará o ISN a reforçar as 
equipas, que atualmente colocam ape-
nas dois nadadores-salvadores por cada 
cem metros de praia. 

A vigilância será ainda reforçada com 
a presença da polícia marítima e dos 
fuzileiros - que têm presença habitual 
nas praias durante as épocas balneares 
- e até há municípios que ponderam uti-
lizar drones para controlar as pessoas 
que se encontram de férias nas praias. 
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Grande entrevista a João Nabais 

"Alguns 
magistrados 
do MP, 
na dúvida, 
acusam" 
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"O DCIAP e o TCIC são uns cancros" 
"Sou contra o segredo de justiça" 
"Estive presente em todos os grandes 
processos na área criminal 
nos últimos 30 anos" 
"0 25 de Abril foi o dia mais feliz 
da minha vida" 
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COMO VAO SER AS FERIAS DOS PORTUGUESES 
EM TEMPOS DE PANDEMIA? 

 

    

 

   

"Está na hora de voltarmos  a  descobrir paraísos tão próximos de nós" // Torniquetes nas praias  e  limite de 
seis  pessoas por  guarda-sol // Polícia  marítima,  fuzileiros e  até drones  vão garantir  que  regras são cumpridas 

//  Algarve  a meio gás  deverá perder 700  milhões de  euros. Preços podem  baixar  //  PÁGS. 12-19 

Casos de covid 
abrandaram 
no Norte mas 
aumentaram na 
região de Lisboa 
// PÁGS. 2-3 

Cientistas 
alertam para 
o risco de 
contágio através 
dos olhos 
// PÁG. 3 

Festivais 
proibidos. 
PCP resiste 
a cancelar 
Festa do Avante! 
// PÁG. 4 

Os "Rambos" 
que queriam 
capturar 
dirigentes 
venezuelanos 
// PÁG. 10 

Aviação. 
Companhias 
retomam 
voos a partir 
de Lisboa 
// PÁG. 40 

CONSELHO DE DISCIPLINA. COMISSÃO AUTORIZA 
DEPUTADA A ACUMULAR CARGO NO FUTEBOL 

Parecer do Parlamento foi contrário ao do Conselho Superior da Magistratura, que recusou autorização a juiz 
u Me. e 
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Férias. Algarve a meio gás poderá levar a redução de preços
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A taxa de ocupação para os meses de julho e agosto vai estar longe dos 100%. O presidente da
AHETA acredita que há muitos empreendimentos que nem sequer vão reabrir e os que estiverem a
funcionar deverão ter taxas a rondar os 50%.
 
Numa época normal, os portugueses já estavam a pensar nas suas férias de verão e, para quem não
deixa tudo para a última hora, as reservas já estariam feitas. Mas o cenário de pandemia provocado
pela covid-19 veio mudar essa realidade. E o Algarve, que é o destino de excelência dos portugueses
para essa altura do ano, continua a meio gás e com muitas incertezas. A garantia foi dada ao i por
Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA).
 
"Temos algumas reservas que se mantiveram, houve cancelamentos e, a partir do momento em que
se começou a assistir a um levantamento das medidas de restrição, assistimos a muitos pedidos de
solicitações. No entanto, a taxa de ocupação vai ficar aquém dos anos anteriores", revela o
responsável. Nos últimos anos, as taxas de ocupação rondaram sempre os 100% mas, este ano,
Elidérico Viegas acredita que ficarão por metade, e chega mesmo a admitir que há muitas unidades
hoteleiras que nem sequer vão reabrir.
 
O responsável confessa que nem todos estão disponíveis para fazer o pagamento do sinal de reserva,
o que torna a incerteza ainda maior. "Não é fácil nem é boa prática não fazer o respetivo pagamento
no momento da reserva". Ainda assim, admite que podem existir casos pontuais, desde que haja um
relação de grande confiança.
 
A par da incerteza em relação à evolução da pandemia, o presidente da AHETA diz ainda que não se
sabe como poderão ser feitas as deslocações no verão, dando como exemplo aquilo a que se assistiu
na Páscoa e no fim de semana do 1.o de Maio, nem como estarão os rendimentos dos portugueses.
"Com o desemprego a aumentar e com a quebra de rendimentos face a regimes de layoff, nem todos
poderão estar em condições para irem de férias", refere ao i.
 
Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa
ou subscrever a nossa assinatura digital.
 
Sónia Peres Pinto
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