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Perspetivas do turismo para os próximos tempos são alarmantes

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=68614795-e405-4baf-998d-

4eb04bc312e5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As perspetivas do turismo para os próximos tempos são alarmantes. Voos cancelados, hotéis fechados
e restaurantes vazios. A pandemia travou o crescimento do setor, o futuro é incerto. A Organização
Mundial do Turismo aponta uma diminuição entre 60 a 80% no turismo internacional. No nosso país o
INE prevê uma grande redução do turismo.
 
Repetições: SIC Notícias - Especial Informação , 2020-05-10 22:32
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-11 06:24
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-05-10 00:48
 SIC Notícias - Especial Informação , 2020-05-10 02:29
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A2 Saiba os três passos da APHORT para preparar a reabertura dos restaurantes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/05/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9dba951d

 
A APHORT criou um novo guia de boas práticas que define linhas orientadoras de trabalho para os
estabelecimentos de restauração e bebidas. O documento, que foi já entregue à secretaria de Estado
do Turismo, indica os primeiros pontos a ser implementados pelos restaurantes na sua reabertura no
próximo dia 18 de maio, tais como o acompanhamento das equipas de trabalho, o "Dia XL - Dia da
grande limpeza e arrumação" e a monitorização da qualidade do ar.
 
Este documento resultou de um trabalho de auscultação das empresas no terreno e da observação das
medidas que estão a ser implementadas internacionalmente, explica a associação, em comunicado. A
APHORT pretende com este guia ajudar os estabelecimentos na implementação dos procedimentos
necessários para uma reabertura em segurança, que lhes permitam obter resultados eficazes, tendo
em conta a sua realidade e sem alinhar em processos demasiados complexos ou impossíveis de
executar. Esta linha de pensamento, que visa a simplificação de processos sem descurar o rigor, e que
a APHORT afirma que sempre defendeu, foi entretanto validada pela Direção-Geral de Saúde, que já
emitiu as suas orientações para estes estabelecimentos de acordo com esta abordagem.
 
Numa primeira fase de preparação para a reabertura, a APHORT definiu três passos essenciais, que os
estabelecimentos devem começar a implementar desde já, e que passam por:
1. Fazer um acompanhamento do estado atual das equipas de trabalho, de forma a avaliar a situação
e a garantir que estão asseguradas as condições para o seu regresso gradual;
2. Organizar um "Dia XL": um dia dedicado a` grande limpeza e arrumação, durante o qual os
proprietários devem percorrer o seu estabelecimento de ponta a ponta, adotando a perspetiva do
cliente, e procedendo a` reorganização do espaço e ao reposicionamento do mobiliário, com o objetivo
de facilitar a limpeza e a circulação de pessoas, terminando com uma limpeza e higienização gerais.
3. Proceder a` avaliação da qualidade do ar que circula nos estabelecimentos, através da revisão de
sistemas de ventilação, ar condicionado e de exaustão.
 
O guia de boas práticas da APHORT disponibiliza ainda um conjunto de outras indicações práticas
relacionadas com medidas orientadas para a proteção das equipas de trabalho, para a limpeza e
desinfeção dos espaços e para o serviço ao cliente, a` luz da nova realidade. O cumprimento destas
medidas permite assegurar as condições necessárias ao regresso ao trabalho da restauração,
mantendo como prioritária a proteção da saúde e segurança dos colaboradores, clientes e demais
intervenientes na atividade destes estabelecimentos.
 
Consulte aqui o Guia de Boas Práticas para Estabelecimentos de Restauração e Bebidas | A Nova
Normalidade
 
Foto Restaurante Largo do Paço
 
Foto Restaurante Largo do Paço
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Garantia da 
ministra da 
gus-houitura 

90 

Mais de 100 milhões 
de ajudas à agricultura 
13 Maria do Céu Albuquer-
que avançou ao 'Negócios' 
que, até abril, foram pagos 
mais de 100 milhões de 
ajudas a agricultores. A 
ministra garantiu ainda 
que não há o risco de faltar 
arroz e trigo no mercado. e 

É 

.4. 

jj 

DOS ultima 
regras para 
ter turismo 
controlado 
FÉRIAS O Autoridades de saúde não esperam 
"fluxo muito grande" mas já preparam medidas 

13  Com os dias de calor a aproxi-
marem-se, as dúvidas sobre as 
férias começam a aumentar. 
Em tempo de pandemia, aDire-
ção-Geral da Saúde diz não es-
perar "um fluxo muito grande" 
mas avisa que 
todo o movi-

 
HOTÉIS E MAI 

mento terá de DA PREOCUP 
"ser controla-- A RETOMA DO do" para evi-

 

tai-  novos contágios pelo novo 
coronavírus. 

Segundo Graça Freitas, dire-
tora-geral da Saúde, está a ser 
ultimado um conjunto de regi:as 
para a retoma do setor do turis-
mo, aquele que está a ser mais 
afetado pelos efeitos desta pan-
demia. 

Mais portugueses à 
procura de casas 
para férias no campo 
El O turismo rural está a re-
gistar um aumento da procu-
ra, na sequência da pandemia. 
As associações que represen-
tam este setor olham para esta 
oferta como uma solução para 
os portugueses se "confina-
rem em férias". Uma das 
preocupações está, contudo, 
na dimensão do mercado in-
terno, que poderá não ser su-
ficiente para garantir as re-
ceitas mínimas para a conti-
nuação destes negócios. 

Para as autoridadés de saúde 
que estão a definir a estratégia, o 
foco está nos hotéis, restauran-
tes e praias, para que seja possí-
vel "compatibilizar fluxos de 
pessoas com regras sanitárias e 

de seguran-
ça". Recor-
de-se que os 
restaurantes 
reabrem dia 

18 com capacidade reduzida e 
novas regras para proteção de 
clientes e funcionários. Já as 
praias estão interditas à prática 
balnear, podendo apenas ser 
utilizadas para a prática de 
exercício físico, como cami-
nhadas. Por sua vez, os hotéis 
estão já, de forma gradual, a 

Casas de campo vistas como alter 
nativa para férias sem ajuntamentos 

nova realidade. 
As novas regras em Portugal 

para o setor estarão alinhadas 
com as diretrizes que a Comis-
são Europeia irá emitir, na pró-
xima quarta-feira, para a reto-
mado turismo em todos os Es-
tados-Membros. Neste manual 

Setor do vinho 
regista quebra de 
50% na produção 
El O setor do vinho registou 
quebras de 50% na produção 
por causa da pandemia. Os 
produtores mostram-se 
preocupados com as próxi-
mas vindimas, já que têm 
adegas e armazéns cheios de-
vido à quebra das vendas, 
justificada sobretudo pelo fe-
cho de restaurantes. Como 
avançou o CM, apesar de mui-
tos empresários terem lança-
do lojas online, a procura não 
compensou a quebra. 

WLi 

sobre as viagens entre países. 
"Estamos a trabalhar nesse 

equilíbrio, em voltar à normali-
dade possível com o cumpri-
mento de regras em todo o fluxo 
de pessoas no turismo, seja na-
cional, seja internacional", re-
forçou Graça Freitas. eW.L. 

AS NO FOCO 
AÇÃO PARA 
SETOR Distanciamento físico também terá de ser aplicado nos areais do País 

reabrir portas, adaptados a esta constarão também indicações 
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DISCURSODIRETO 

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

"HOTÉIS TODOS ABERTOS 
EM JULHO E AGOSTO" 
A  CM- Quando é 
que vão estar a fun-
cionar os hotéis 
do Algarve? 
João Fernandes - No 
caso dos hotéis, 
pousadas e turismo 
rural da hotelaria classifica-
da, em maio vão estar a fun-
cionar 33% da oferta dispo-
nível, em junho sobe para 
75%, e em julho e agosto vão 
estar todos abertos". 
- Os empresários hoteleiros 
já têm uma estratégia para a 
próxima época de verão? 
- Tudo isto não são apenas 
medidas dos hotéis ou do 
Governo, pressupõe proati-
vidade de todos. 
- Que orientações estão a ser 
dadas às unidades hoteleiras  

para atuarem quan-
do reabrirem? 
- O Turismo de Por-
tugal lançou recen-
temente o selo 
`Clean and Safe', de 
adesão voluntária e 

em sintonia com a Direção-

 

-Geral da Saúde, o que per-
mitirá às unidades hoteleiras 
terem uma referência na 
forma como devem atuar 
quando reabrirem as portas 
aos turistas. 
- Já se consegue saber o va-
lor total dos prejuízos que o 
setor do turismo terá sofrido 
na sequência da pandemia? 
- Não há ainda forina de ob-
ter dados concretos do pre -
juízo. Agora o objetivo é rea - 
tivar os negócios. o D.S.G. 
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E as férias, covid-19, também nos vais mudar as férias para sempre?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/05/2020

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Catarina Pires

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a477e61f

 
Os últimos meses têm sido de clausura, medo, perdas e incerteza em relação ao futuro. Mas falta
pouco para o verão. E o verão é o verão, sobretudo para os portugueses. Como o novo coronavírus vai
condicionar as nossas férias e como está a afetar o setor do turismo e das viagens.
 
Os últimos meses têm sido de clausura, medo, perdas e incerteza em relação ao futuro. Mas falta
pouco para o verão. E o verão é o verão, sobretudo para os portugueses. Como o novo coronavírus vai
condicionar as nossas férias e como está a afetar o setor do turismo e das viagens. © i-stock Com as
viagens internacionais sujeitas a enormes restrições, a diminuição do rendimento disponível de muitas
famílias e o medo de se expor ao risco que implica neste momento viajar, é provável que as férias dos
portugueses que as tiverem, ou tiverem dinheiro para as gozar fora de casa, sejam passadas cá
dentro como recomendava um célebre slogan do Turismo de Portugal muito anterior à pandemia ["vá
para fora cá dentro"] e que nos tempos que correm seria uma hashtag de sucesso no mundo inteiro.
De facto, a tendência não é um exclusivo nacional. Especialistas internacionais na área do turismo e
das viagens preveem que no próximo ano, ano e meio, sejam poucos os que se aventurem a sair do
seu país. Fazer férias no mercado interno ou mesmo optando por ficar alojado na própria casa é
apontado como a escolha provável das pessoas um pouco por todo o mundo. Destinos de praia são os
preferidos pelos portugueses, mas só no fim da semana que agora começa, segundo fonte do
ministério do Ambiente, estará disponível o, chamemos-lhe assim, Manual de Instruções para
Utilização das Praias em Tempos de Pandemia (não será este o título do documento que está a ser
elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente com a colaboração de diversas entidades, entre as
quais a Direção Geral de Saúde e a Autoridade Marítima Nacional, mas a ideia é esta), e será então
mais fácil perceber até que ponto a abertura da época balnear a 1 de junho dará margem de manobra
aos portugueses para marcarem férias (em casa ou fora dela) com a expetativa de poderem tomar
banhos de sol e de mar sem que isso se torne um pesadelo logístico. Talvez possam aproveitar a ideia
de Itália, um dos países do mundo mais atingidos pela covid-19, onde, segundo a BBC, está a ser
estudada a possibilidade de criar separadores de acrílico nas praias para delimitar o espaço entre
banhistas. Mas não serão apenas as novas regras de utilização das praias a condicionar o gozo de
férias. Fechados, mesmo depois de 1 de junho, continuarão os parques de campismo, termas,
piscinas, ginásios, spas, massagens, bares e discotecas. Restaurantes, esplanadas e estabelecimentos
turísticos poderão abrir ao público já a 18 de maio, mas com lotação de 50 por cento, que garanta o
distanciamento social, e sujeitos a medidas específicas ainda por definir. É expectável que alguns
optem por continuar a assegurar apenas serviços de take away ou entregas. O novo coronavírus
estará omnipresente, não só nas medidas de restrição impostas que visam garantir o distanciamento
social e a segurança das pessoas, mas na cabeça destas. A pensar nisso e na importância de reforçar
a confiança de quem procura umas férias pelo-menos-um-bocadinho-livres-de-preocupação-
constante-com-a-covid-19, o Turismo de Portugal criou entretanto o selo "Clean & Safe", "para
distinguir as atividades turísticas que asseguram o cumprimento de requisitos de higiene e limpeza
para prevenção e controlo da covid-19 e de outras eventuais infeções", que pode ser solicitado por
empreendimentos turísticos, empresas de animação turística e agências de viagem. A higiene, limpeza
e segurança serão palavras-chave para a retoma da atividade turística. Em Portugal e no mundo
inteiro. Mais importantes do que o melhor buffet (que nos próximos tempos não será uma opção),
estar perto da piscina (de que adianta, se não podemos usá-la?) ou o serviço de spa (de que também
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não será possível desfrutar durante os próxmos meses). É isso que dizem os especialistas
internacionais. "Depois da covid-19, os consumidores darão provavelmente tanta importância aos
procedimentos de higiene dos hotéis como ao preço e localização. O medo de contrair o vírus
permanecerá mesmo depois de a pandemia ter terminado e os clientes vão estar muito atentos a
questões como a limpeza ou a concentração de pessoas em espaços confinados", diz Ralph Hollister,
analista de viagens e turismo na GlobalData, à
 
World Traveller Magazine. Rafat Ali, outro especialista em turismo, ouvido pela
 
Vox
, também destaca a importância que a limpeza e o espaço pessoal assumem neste momento e no
futuro do turismo, tanto na viagem como no destino, e lembra a ironia de ainda há meses nos
queixarmos do excesso de turistas nas cidades, um lamento que não voltaremos a fazer ou ouvir tão
cedo, na sua opinião. "O medo de humanos e lugares sobrelotados vai ficar gravado nos nossos
corações pelo resto das nossas vidas", diz, prevendo que os alojamentos locais e airbnb - "que
podemos nós próprios desinfetar" -,especialmente aqueles que ficam em lugares mais remotos e
menos visitados, serão a escolha daqueles que primeiro se atreverem a viajar. O carro, o comboio, os
circuitos internos e as regiões menos frequentadas deverão ser a grande aposta turística do verão de
2020, segundo os especialistas, o que em Portugal poderá significar uma maior procura pelos destinos
de campo e os turismos rurais, que têm mais espaço e menor lotação, apesar de o Algarve esperar
ansiosamente pelo verão para suavizar a hecatombe que se abateu sobre aquela região que vive
essencialmente do turismo. Há uns anos, numa viagem à Croácia, a guia turística que nos mostrava a
cidade de Zadar, onde persistiam marcas da guerra que nos anos 1990 desfez a antiga Jugoslávia,
comentava que aos 13 anos, quando vinha da escola, sentiu o primeiro bombardeamento e a vida a
virar-se do avesso de um minuto para o outro. Contava isto para dizer que lhe fazia medo um país, ou
uma cidade, como o dela, estar quase todo dependente do turismo, porque de um dia para o outro
uma bomba e tudo por terra. A bomba neste momento é um vírus e caiu no mundo inteiro, afetando
tudo, e, como nunca antes, o setor do turismo e das viagens, a nível global, com particular gravidade
nos países que são destinos turísticos preferenciais. A Organização Mundial do Turismo (OMT) revelou
recentemente que 100 % dos destinos têm neste momento restrições de circulação devidas à covid-
19, tendo 45% fechado total ou parcialmente as suas fronteiras a turistas, 30% suspendido total ou
parcialmente os voos internacionais, 18% proibido a entrada de pessoas vindas de regiões mais
afetadas pela pandemia e 7% imposto a quarentena ou o isolamento por 14 dias a quem entra no
país. Ontem, a mesma organização não governamental das Nações Unidas alertou para a possibilidade
de o número de turistas internacionais diminuir de 60 a 80% em 2020 devido à crise pandémica,
segundo noticiou a Agência Lusa. As previsões baseiam-se em três cenários de saída da crise:
reabertura das fronteiras e supressão das restrições de viagem no início de julho (descida de 58% nas
chegadas), no início de setembro (-70%) e no início de dezembro (-78%). "O mundo enfrenta uma
crise sanitária e económica sem precedentes. O turismo foi duramente atingido e milhões de postos de
trabalho estão em risco num dos setores da economia que mais mão-de-obra emprega", disse Zurab
Pololikashvili, secretário-geral da OMT A nível mundial, o setor perdeu 80 mil milhões de dólares (74
mil milhões de euros) durante os três primeiros meses do ano, considerando a organização que esta
"é, de longe, a pior crise que o turismo internacional enfrentou desde que há registos (1950)". Por
outro lado, a OMT estima que 100 a 120 milhões de empregos diretos no setor estão ameaçados e
apenas espera ter "sinais de recuperação no último trimestre de 2020, mas sobretudo em 2021", com
uma retoma da procura interna mais rápida do que a da procura internacional. Uma retoma que
implicará transformações a que alguns operadores poderão não sobreviver. Aviões e aeroportos
sobrelotados dificilmente serão uma hipótese enquanto o mundo estiver ameaçado pela pandemia ou
as pessoas se lembrarem desta, o que na opinião de alguns especialistas nos fará voltar aos tempos
em que viajar era proibitivo em termos de preço. Máscaras e equipamentos de proteção para clientes
e pessoal de bordo passarão a ser regra e a limpeza e desinfeção será não só mandatória como mais
valia para os operadores. Nunca mais olharemos de lado para quem desinfeta bancos, tabuleiros,
braços dos assentos ou tudo aquilo em que toque num avião ou em qualquer outro meio de
transporte, porque esse gesto já faz parte do nosso dia-a-dia. Quando forem levantadas restrições às
viagens internacionais, quem se aventurar, terá que passar por diversos sistemas de controlo:
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higiénico e médico, sobretudo. Medição de temperatura, verificação da região de origem (e se é ou
não das mais afetadas pela covid-19, o que levará talvez europeus e norte-americanos a
experimentarem mais vezes a sensação de serem impedidos de circular), realização de testes rápidos
à covid-19, como os que já estão a ser feitos pela Emirates, no Dubai, segundo a BBC, ou
apresentação de um passaporte de imunidade (ou boletim de vacinas, se entretanto for descoberta
uma vacina), além do passaporte eletrónico, poderão passar a ser controlos de rotina. Quanto a
higienização, No aeroporto internacional de Hong Kong está ser desenvolvida uma cabina de
desinfeção, que em 40 segundos higieniza o utilizador da cabeça aos pés, roupa incluída. O mesmo
aeroporto, noticia a BBC, está a testar robôs de limpeza autónomos que andam pelo espaço a matar
micróbios com raios ultravioleta. Tudo estranho agora, mas sinal de que o mundo, apesar da ameaça
pandémica, não desistiu de ir de férias. Nem de viajar. Nem de viver.
 
[Additional Text]:
E as férias, covid-19, também nos vais mudar as férias para sempre?
 
Catarina Pires
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Turismo de Portugal já concedeu 3.232 selos "Clean&Safe". 20% das empresas
turísticas já estão certificadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/05/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Rita Neto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fbe2ac7d

 
Em duas semanas, 20% das empresas ligadas ao turismo já receberam o "selo de garantia", que
comprova que cumprem todos os requisitos de segurança e limpeza.
 
Já há mais de três mil empresas na área do turismo - empreendimentos, agências de viagens e de
animação - que estão "carimbadas" com o selo "Clean&Safe". De acordo com os dados do Turismo de
Portugal, a maioria corresponde a empreendimentos turísticos, localizados no Norte e na zona do
Algarve.
 
Em duas semanas, e até à meia-noite desta segunda-feira, foram concedidos 3.232 "selos de
garantia". Isto significa que 20% das mais de 16 mil empresas registadas na área do turismo
cumprem os requisitos de segurança e higiene definidos pela Direção-Geral de Saúde (DGS) e pela
Organização Mundial de Turismo (OMT). Por zonas, a Área Metropolitana de Lisboa (AML), o Norte e o
Algarve lideram.
 
Do número total de selos atribuídos, 1.242 (40%) foram para empreendimentos turísticos, a maioria
no Norte, Algarve e Centro. Além disso, 1.211 (13,6%) foram para agências de animação turística,
sobretudo na AML, Norte e Algarve; e 729 (23%) foram concedidos a agências de viagens e turismo, a
maioria localizadas na AML, Norte e Algarve.
 
Hotel com selo "Clean & Safe".
 
Este "carimbo" pode ser pedido por todas as empresas que estão registadas na Autoridade Turística
Nacional, será gratuito e terá validade de um ano. Para ser atribuído, as empresas têm de
implementar um "protocolo interno que (...) assegura a higienização necessária para evitar riscos de
contágio e garante os procedimentos seguros para o funcionamento das atividades turísticas".
 
Os pedidos para o selo "Clean & Safe", que arrancaram a 24 de abril, podem ser feitos online, nas
plataformas do Turismo de Portugal, de acordo com a tipologia de cada empresa: Registo Nacional dos
Empreendimentos Turísticos (RNET), Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística, (RNAAT) e
Registo Nacional dos Agentes de Viagens e Turismo (RNAVT). Ficará sempre associado ao número de
registo da entidade.
 
Depois de as empresas submeterem a declaração de compromisso, podem utilizar o selo "Clean &
Safe" fisicamente nas instalações e nas plataformas digitais. Contudo, o Turismo de Portugal vai, "em
coordenação com as entidades competentes, realizar auditorias aleatórias". Esta sexta-feira, o
Turismo de Portugal arrancou com um calendário de formações e esclarecimentos online sobre a
atribuição deste selo.
 
Que requisitos têm de ser cumpridos?
 
Para ter direito ao selo "Clean & Safe", todas as empresas devem implementar um protocolo interno,
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específico para cada entidade, com todas as medidas de higienização e segurança definidas no âmbito
do novo coronavírus. O protocolo deverá ser disponibilizado aos colaboradores no âmbito da formação
e aos turistas sempre que solicitado, bem como no caso de a empresa ser selecionada para auditoria,
refere o Turismo de Portugal.
 
O primeiro ponto começa pela disponibilização aos clientes de um kit de proteção individual, que
deverá incluir, no mínimo, uma máscara e um par de luvas descartáveis (no caso dos colaboradores
deve incluir ainda outro equipamentos, conforme as funções, como viseiras ou avental). Este kit
poderá ser cobrados aos clientes.
 
Os estabelecimentos passarão a ter capacidade máxima, que corresponderá ao "número total de
camas à exploração". No que toca à limpeza, as empresas devem garantir que o stock disponível de
materiais de limpeza "tem de ser proporcional às dimensões do estabelecimento" e que, nas casas de
banho, mesmo havendo secadores de mãos com sensores, "os toalhetes de papel são o melhor
método para evitar humidade após a lavagem das mãos, sem levantarem partículas".
 
No caso das agências de viagens e turismo, para que possam ter o selo "Clean & Safe", só podem
vender produtos/programas de empresas que também tenham o selo ou que "façam prova de
disporem de protocolos internos de higienização e segurança próprios".
 
Rita Neto
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Bolsa de Turismo 
de Lisboa 2020 
foi adiada 
para 2021 

A Bolsa de Tu-
rismo de Lisboa (BTL) des-
te ano, que já tinha sido 
adiada para 27 a 31 de 
maio, foi cancelada e só se 
vai realizar entre 3 e 7 de 
março de 2021. A organi-
zação informou que, após 
consultar "diferentes par-
ceiros e entidades públicas 
e privadas do setor do Tu-
rismo", concluiu não esta-
rem "reunidas as condi-
ções para poder assegurar 
a realização da BTL 2020", 
devido à pandemia. 
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Confinamento em férias: Turismo rural pode ser solução
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/05/2020

Meio: Magazine Imobiliário Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ac6d173

 
Os representantes das associações de Turismo de Habitação e Turismo Rural acreditam que para os
portugueses "confinados em férias", o campo poderá ser a "solução". Aliás, já há registo de marcação
de reservas em espaços desta natureza; mau grado, os hotéis rurais ainda não "mexem".
 
Em declarações à agência Lusa, Francisco de Calheiros afirmou que acredita que "o turismo de
habitação e rural vai ser um produto de excepção e de excelência".
 
Avança também que "há já o interesse, já há quem esteja a fazer estas marcações e provavelmente
vão ser os alojamentos mais procurados", e que inclusivamente os seus "operadores já começam a
sentir que há um interesse grande".
 
As motivações que podem levar os portugueses a optar pelo turismo rural prende-se com o facto de se
tratar de casas no meio rural que estão mais isoladas, o que pode também atrair quem mora na
cidade, não é turismo de massas, a capacidade para receber turistas é relativamente mais reduzida, e
os espaços são de maiores dimensões, tornando-os apropriados para férias em família.
 
Apesar do optimismo de Francisco de Calheiros, Cândido Mendes representante da Federação
Portuguesa de Turismo Rural (FPTR) e da Associação de Hotéis Rurais de Portugal (AHRP), teme que o
mercado interno não seja suficiente para garantir as receitas necessárias uma vez que, como disse,
neste momento, existe um aumento "tímido" da procura por casas rurais para pequenas famílias.
 
Além disso, salientou que a "sazonalidade no turismo rural é muitíssimo grande" e que, de um modo
geral, "as empresas amealham no Verão, para depois fazerem face às despesas no Inverno". Por outro
lado, reflecte sobre o facto de "as regiões turísticas do País estão todas a apostar no mercado interno,
porque não há outro, mas o mercado interno não é elástico e vai diminuir, porque muitas famílias
tiveram perda de rendimentos e, portanto, o mercado interno não é suficiente".
 
Cândido Mendes e Francisco de Calheiros traçam um cenário mais desanimador em relação aos hotéis
rurais: "O que se nota, e é transversal a todo o País, é que não há procura por hotéis rurais". Isto,
apesar de praticamente todas as empresas de hotéis rurais terem aderido ao selo "Clean & Safe" do
Turismo de Portugal e de garantirem a segurança dos clientes e colaboradores para reabrirem em
Junho.
 
Perante este cenário em que "o mercado não está a reagir", Cândido Mendes enviou uma carta ao
Turismo de Portugal e à tutela a dar conta das suas preocupações e a pedir a aplicação de medidas
específicas para o sector, nomeadamente o alargamento do lay-off aos meses de Inverno, e a
melhoria das condições de apoio para manutenção dos postos de trabalho. É que, como diz, "se nada
for feito por este sector, vamos sofrer um retrocesso enormíssimo, que vai provocar muitos danos nas
economias locais. Vai ser uma catástrofe completa".
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O turismo no país praticamente parou desde que o Estado de Emergência foi decretado a 19 de março. A 3 de maio passou a Estado de Calamidade. 

Impacto máximo da covid-19 
em mais de 130 mil empresas 
A Informa D&B analisou os impactos que vários setores de atividade podem esperar 
da crise decorrente da pandemia de covid-19. Mais de 130 mil sociedades portuguesas 
estão com exposição máxima. Apenas 72 mil estão no nível baixo de exposição. 

David Cabral Santos 

ALEXANDRA MACHADO 

amachado@negocios.pt 

á mais de 130 mil em-
presas ent Portugal 
com -elevado grau de 
exposição aos efeitos 

económicos da pandemia de covid-
-19.Aconclusão é daInformaDe 
que, numa análise, a que o Negó-
cios teve acesso, conclui quedo uni-
verso empresarial de 425 mil socie-
dades, apenas 77 mil estarão com 
nível de exposição baixa 

Se às sociedades comerciais 
juntarmos os empresários em 
nome individual (contabilizados 
em 176 mil), então o impacto má-
ximo será sentido em mais de 210 
mil, sendo de 114 mil as que terão 
exposição baixa. 

Foram analisadas 853 ativida-
des agrupadas em 12 grandes seto-
res e 68 subsetores. Dessas ativi-
dades, 608, ou cerca de um quar-
to, terão impacto alto. 

Os setores com impacto máxi-
mo não surpreendem: alojamento 
e restauração é o mais afetado. E 
dentro deste grande grupo a expo-
sição será sentida, na sua totalida-
de, na hotelaria e turismo rural; 
alojamento de curta duração; ca-
fés e pastelarias e bebidas. Ne-
nhum dedo é preciso para contar 
alguma empresa neste grande gru-
po que esteja com exposição bai-
xa. Há uma pequena franja, no en-
tanto, que sentirá impacto médio. 

Além da restauração e aloja-
mento, é no retalho, nos transpor-
tes e nos serviços gerais que o im-
pacto será mais profundo. O turis-
mo é o fio condutor de alguns des-
tes setores e subsetores, arrastan-
do-os para unia situação difícil. Em 
Portugal, o turismo pesa cerca de 
14% para o PIB nacional. Desde  

que o Estado de Emergência foi de-
cretado e houve restrições de via-
gens que o setor praticamente pa-
rou, tanto ao nível da hotelaria, 
como dos truisp< des,comodeset-

 

É expectável 
que a paralisação 
da atividade 
[de turismo] 
se prolongue nos 
próximos meses. 
INFORMA D&B 

viços gerais como agências de via-
gens ou operadores turísticos. É 
pelo efeito desta queda no turismo 
que a Informa D&B verifica u ina 
percentagem superior de entida-
des com impacto elevado na Ma-
deira e no Algarve. Este impacto, 
admite a Informa D&B, irá prolon-
gar-se no tempo. "E expectável que 
a paralisação da atividade se Lm:a-
longue nos próximos meses", real-
ça a entidade que fez a análise. 

Noutro setor com impacto ele-
vado - o do comércio a retalho - é 
no não alimentar que os efeitos ne-
gativos da crise se farão mais sen-
tir, porduas razões. Por um lado, "a 
sua atividade foi em grande medi-
da suspensa com a aprovação cio  

Decreto Lei n" 14-11/2020, de 18 
de março, que declarou o Estado de 
Emergência. Por outro, a deterio-
ração prevista da conjuntura eco-
nómica e o aumento do desempre-
go, com a consequente incidência 
no rendimento disponível das ta-
minas, permitem antever um com-
portamento desfavorável das ven-
das do setor nos próximos meses". 

O mesmo deverá suceder com 
bens duradouros, como Móveis,ele-
trodomésticos ou produtos eletró-
nicos,bem como em artigosdecon-
sumo imediato como o do têx-
til/vestuárioauadçado.A queda na 
procura deverá, aindaafetaras ven-
das e automóveis. Outro setor com 
exposição máxima à queda da eco-

  

tiontia é o cia cul tura e lazer. 
No lado do impacto médio, a 

Informa D&B colom a construção 
civil, materiais de construção e ati-
vidades imobiliárias, o setor finan-
ceiro, os meios de comunicação e 
publicações, a educação privada, os 
transporte de mercadorias e a lo-
gística. É pela diminuição da ativi-
dade económica que surge a ener-
gia também com exposição média 

O outro lado da medalha, que 
tem as empresas com exposição 
baixa, encontra no caminho a dis-
tribuição e indústria alimentar, os 
serviçoS urbanos, a gestão de resí-
duos, as atividades de aluguer e o 
fabrico de embalagens, as teleco-
municações e a saúde. • 
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ANÁLISE 

Quais os setores onde o impacto 
da crise da covid-19 será mais sentido? 
A Informa D&B fez uma análise aos setores que serão mais afetados pela crise gerada pela covid-19, que 
levou à paragem da economia, que em algumas áreas se vai sentir durante um período mais prolongado. 
O impacto alto é sentido em quase todas as empresas de alojamento e restauração. 

Uni quarto 
das empresas 
exportadoras 
com elevada 
exposição 

ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO 
MUITO AFETADAS 
Níveis de impacto esperados nos vários setores (valores em percentagem) 

No alojamento e restauração, 96% das empresas e empresários vão 
sentir um impacto elevado pelos efeitos económicos da covid-19. Se-
gue-se o retalho com maior número de empresas com impacto alto. 
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APENAS NA RESTAURAÇÃO 
HÁ 10% DE IMPACTO MÉDIO 
Níveis de impacto esperados no setor do alojamento e restauração (valores em percentagem) 

No setor do alojamento e restauração poucos escapam ao impacto alto 
dos efeitos da covid-19. Apeas na restauração, há uma franja de 10% que 
poderá ter impacto médio. Nenhuma terá impacto baixo. 

Total do setor 

Hotelaria e turismo rural 

Alojamento de curta duração 

Restauração 

Cafés e pastelarias 

Bebidas 

TRANSPORTES AÉREOS 
OS MAIS AFETADOS NO SETOR 
Níveis de impacto sentidos no setor dos transportes (valores em percentagem) 

Os transportes aéreos são os mais afetados nesta crise. Não há entida-
de que escape. De resto, o setor não está mais pintado de vermelho por 
conta da distribuição (logística). 

o 20 40 60 80 100 

MAIOR IMPACTO SENTIDO PELOS 
EMPRESÁRIOS EM NOME INDIVIDUAL 
Valores em percentàgem nos vários níveis de impacto 

Foi considerado pela Informa D&B nesta análise um setor empresarial 
com 601 mil entidades: 425 mil empresas e 176 mil empresários em nome 
individual. 
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Setor empresarial 

SAÚDE E COMÉRCIO ALIMENTAR 
ESCAPAM À RAZIA NO RETALHO 
Níveis de impacto esperados no setor do retalho (valores em percentagem) 

No setor do retalho, apenas o comércio alimentar e a área de saúde têm 
entidades a que a crise da covid-19 resultará num impacto baixo. No caso 
da saúde é mesmo de 64% o número que terá esse nível de efeito. 

Total do setor 

Automóvel 

Têxtil e moda 

Casa e materiais de construção 

Cultura e recreativo 

Outros retalho 

Saúde e bem estar 

Alimentar 111~ 

Generalista 
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SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESTÃO 
COM O QUADRO MAIS NEGRO 
Níveis de exposição dos serviços gerais (valores em percentagem) 

Também nos vários serviços ligados ao turismo o impacto é elevado. 
Neste subsegmento dos serviços gerais, os financeiros não surgem com 
exposição máxima. Estão no efeitos médio e até baixo. 

Total do setor 

Serviços turísticos 

Saúde, desporto e bem-estar 

Educação e cultura 

Serviços financeiros 

Outros serviços gerais 

l eyni quarto das empresas ex-
portadoras nacionais, quase 9 
iltil sociedades, tem elevado ní-
vel de exposição aos efeitos da 
covid-19.A projeção é da Inlbr-
ma 1)&13 que acredita que em 
alguns setores as empresas seit-
tiram alterações nas cadeias de 
abastecimento). Foi o dite ao.)11-
teceu na indústria automóvel e 
de componeittes. Estas 25% de 
exportadoras com exposição 
elevada representam um terço 
das exportações. 

Os números de março re-
ferentes as exportações nacio-
nais já sentem os efeitos. Se-
gundo dados divulgados pelo 
I NE na sexta-feira, Lide maio, 
as empresas portuguesas ex-
portaram 4.51 mil milhões de 
euros em mercadorias em 
março, menos 13% do que lio 
mesmo mês do ano passado, 
mês em que ultrapassaram os 
5 mil milhões de euros. O de-
sempenho de março deste ano, 
mês em que Portugal declarou 
Estado de Emergência por 
causa da covid -19, resulto 
mima wieda das exportações 
no primeiro> trimestre de 3%, 
altura em que também as im-
portações recuaram 4%. 

Segundo() 1NE, a quedall 
cou a dever-se sobretudo a 
descida nas vendas e compras 
de material de transporte 
(-33,5% e -38.4% respetiva-
mente), "principalmente au-
tomóveis para transporte de 
passageiros nas exportações e 
mitro material de transporte 
(aviões) nas importações". 

Nos dados referentes a 
março.segundo o I N E, "a 111 i - 
ca grande categoria qtie regis-
ta aumento nas exportações é 
a dos produtos alimentares e 
bebidas (-3,8%)", ainda assim 
tini crescimento inferior à su-
bida das importações nesse 
período (-6,7%). 

Por países regista-se a que-
da das vencias a Espanha 
(-16,2%). a França (-19,2%). 
Reino 1 rnido (-21,3%)„ Ale-
manha (-14,9%) e Itália 
(-22,5%).• AM/NC 

• Alto 2Médio Baixo 

Alojamento e restauração 
Retalho 

Transportes 
Serviços gerais 

Indústrias 
TIC 

Grossista 
Construção 

Atividades imobiliárias 
Serviços empresariais 

Agricultura e outros recursos naturais 
Energias e ambiente 

Total do setor 

Transportes aéreos 

Transportes terrestres 

Tranportes marítimos 

Distribuição 
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80 

60 

40 
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CONVERSA CAPITAL 
MARIA DO CÉU ALBUQUERQUE 

"É inevitável que o 
preço dos produtos 

agrícolas baixe" 
Pacote de medidas da Comissão Europeia 
não satisfaz, diz ministra cia Agricultura. 

PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Análise 

Há empresas 
a atingir 
picos de 
vendas 
na crise... 
... mas existem 
130 mil com 
exposição máxima 
à pandemia 
Para umas o negócio 
cresce, outras estão 
seriamente ameaçadas. 
PRIMEIRA LINHA 10 a 13 

Ações 
Apostas na 
queda da bolsa 
em máximos de 
um ano e meio 

 

egOC IOS 
Segunda.feira, II de maio de 2020 Diário Ano XVI N.. 4240 C 2.50 

Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Cebo Filipe 
negocios.pt 

 

O que fazer ao alojamento local enquanto espera por turistas 
Num ano praticamente perdido, conheça as alternativas que se oferecem aos proprietários. investidor privado 

Governo dá apoios muito 
diferentes a salários mais 
O mesmo vencimento líquido de 1.125 euros pode manter-se, cair 14%, 41% ou 43%. O valor 
depende do regime de trabalho ou do apoio que o trabalhador não pode escolher. PRIMEIRA LINHA 8 e 9 

Fecho de escolas 
só reduziu 
contágio da 
covid-19 em 8% 
Estudo de investigadores suiços conclui que 
esta foi uma das medidas menos eficazes. 

PRIMEIRA LINHA 10 

Comporta atrai 
dois grupos 
internacionais 

José Cardoso Botelho, diretor da Vanguard 
Properties, adianta que o projeto Terras 
da Comporta prevê cinco hotéis e já existem 
interessados em investir nestas unidades. 
EMPRESAS. e 17 

Doações a hospitais 
até julho dão direito 
a poupança fiscal 
ECONOMIA 15 
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P
ôr a indústria a funcionar e 

reinventá-la para fazer fren-

te aos novos tempos pode 

passar pela articulação com 

o online e o regresso é tam-

bém essencial para passar 

uma mensagem de con ança, dizem 

ao PÚBLICO Vasco Sacramento, da 

Sons em Trânsito, e Márcio Laran-

jeira, da Lovers & Lollypops.  

De nido para Junho o regresso da 

música ao vivo, e con rmada a proi-

bição até 30 de Setembro dos festi-

vais, os promotores preparam-se 

para uma nova realidade. Vasco 

Sacramento, director-geral da Sons 

em Trânsito, responsável pela pro-

gramação do Capitólio, em Lisboa, e 

pelos concertos de António Zambu-

jo, Ana Moura ou Pedro Abrunhosa, 

entre outros, realça que, dado não 

serem ainda conhecidas as regras a 

que os promotores terão que se sub-

meter — há a expectativa de que 

venham a ser reveladas aquando da 

próxima reunião do Conselho de 

Ministros —, “a incerteza é muito 

grande”: “Sabemos que as lotações 

serão reduzidas, mas não quão redu-

zidas serão, bem como quais serão 

especi camente as regras de higiene 

e de segurança”.  

O principal, porém, “é regressar 

o mais depressa possível. Não serão 

espectáculos com as condições 

ideais, mas temos de passar às pes-

soas uma mensagem de con ança, 

porque acredito que o público pode-

rá sentir neste momento menor 

con ança em regressar.” 

A percentagem de redução nas 

lotações das salas será determinan-

te. “Em média, os espectáculos têm 

break-even entre os 70 e 75% da lota-

ção”, diz Vasco Sacramento. “Se a 

lotação for reduzida para um terço, 

teremos de pensar em formatos 

reduzidos, em espectáculos a envol-

ver menos gente.”  

Márcio Laranjeira, um dos res-

ponsáveis pela promotora e editora 

Lovers & Lollypops (Black Bom-

baim, João Pais Filipe ou os brasilei-

ros Boogarins; uma das organizado-

ras do festival Tremor, cuja edição 

de 2020 foi cancelada), conta que, 

para fazer frente à ausência de con-

certos, a estrutura criou o Clube 

Lovers & Lollypops, que oferece, a 

preços variáveis, acesso a vários 

conteúdos — mixtapes, edições dis-

cográ cas, documentários, strea-

mings. O clube será ajustado à nova 

realidade.“A divisão entre bilhetes 

para sala e bilhetes que dêem acesso 

a conteúdos online com qualidade 

poderá ser uma solução.”   

Pelas novas soluções não passará 

o aumento do preço dos bilhetes, 

asseguram ambos os promotores. 

Neste contexto, Vasco Sacramen-

to vê como “muito importante” a 

possibilidade de organizar concer-

tos ao ar livre. “O Verão tal como o 

conhecíamos já não é possível ser 

reposto, mas é importante que se 

salvem algumas coisas, não só para 

Concertos: será necessário 
reinventá-los, mas essencial  
é que regressem

Mário Lopes

mario.lopes@publico.pt

“O Verão como o 
conhecíamos já 
não é possível ser 
reposto. Que se 
salvem algumas 
coisas”, diz Vasco 
Sacramento

dinamizar o sector cultural como 

para alavancar o turismo interno”.  

Praticamente excluída estará a 

possibilidade, a que o primeiro-mi-

nistro António Costa já aludiu, de 

um regresso aos concertos de está-

dio. “Num estádio, onde caberiam 

habitualmente milhares de pessoas, 

a lotação caria muito reduzida. 

Financeiramente, não me parece 

exequível”, a rma o representante 

da Lovers & Lollypops. Vasco Sacra-

mento só encontra três formas de 

tornar a ideia uma realidade: “Patro-

cínio de uma marca, apoio estatal 

ou autárquico ou bilhetes manifes-

tamente caros”. 
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Campanha internacional para salvar hostels

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c0361919-4060-435d-9363-

653d0140ca7a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os hostels ajudaram a democratizar as viagens, mas na conjetura atual estão a passar por um mau
bocado, pelo menos 50 hostels em Portugal aderiram à campanha internacional adote um o céu como
forma de chamar a atenção que se pode fazer turismo do Norte a Sul a preços muito convidativos em
espaços que permitem o convívio com o distanciamento necessário.
Declarações de Lisa Onken, hostel Cerrado dos Pinheiros; Benedita Paes de Vasconcelos, Good
Morning Hostels.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-05-10 20:49
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-05-10 00:44
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Coronavírus - Portugal prepara regras no Turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cd825ae7-0d3b-4b66-81c4-

af6cc0edb133&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Direção-Geral da Saúde disse hoje estar a ultimar as regras para o turismo em Portugal, em altura
de pandemia. As autoridades de saúde não esperam um fluxo muito grande de turistas, mas mesmo
assim, alertam de que tudo terá de ser controlado para evitar novos contágios.x
Comentários de Graça Freitas, diretora-geral da Saúde.
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Hotelaria do Algarve prevê queda da taxa de ocupação

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=670ac379-7e04-4835-a8e9-

11bbd3b7ee55&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, o setor hoteleiro prevê que as taxas de ocupação durante a época alta ficarão muito
aquém dos resultados registados em anos anteriores.
Declarações de Elidérico Viegas, Assoc. Hotéis do Algarve.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-05-10 13:36
 TVI - Diário da Manhã , 2020-05-11 09:36
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Parques aquáticos encerrados

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=334b8d66-58a5-423a-9583-

88e1b125bbd3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
São uma das grandes atrações durante a época de verão, mas este ano ainda não há data prevista
para a reabertura dos parques aquáticos.
dEclarações de Diana Santos, diretora do Aquashow.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-05-10 13:23
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Covid-19. Guia para perceber como vão funcionar as praias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/05/2020

Meio: Expresso Online Autores: Carla Tomás

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b9bf0149

 
As propostas de autarquias, capitanias e outros responsáveis são muitas e muito variadas. Alteração
das concessões e encurtamento da época balnear são hipóteses. Conheça as soluções que estão em
marcha do Minho ao Algarve, passando pela Madeira
 
Marinha prepara plano de reforço que inclui os fuzileiros. Haverá cercas, drones, sensores e apps para
fiscalizar areais. Regras para frequência das praias ficam definitivamente fechadas na próxima
semana. Veja o guia para perceber o funcionamento das praias de Norte a Sul
 
As autarquias costeiras aguardam pelo manual da DGS para saber como vai ser a época balnear em
tempos de pandemia. Mas enquanto esperam muitas já têm medidas em marcha.
 
Na praia de Moledo, a Câmara de Caminha, em articulação com a capitania, propõe menos 50% de
barracas e uma limitação do estacionamento. As esplanadas ficarão fechadas, funcionando os bares
em regime de take away. Os fuzileiros deverão juntar-se à polícia marítima nas patrulhas e haverá
avisos sonoros a alertar para picos de lotação e a interditar o acesso. Em cima da mesa, está também
a "distribuição de pulseiras de acesso", admite o presidente da Câmara, Miguel Alves, além da
colocação de mais casas de banho portáteis e uma "ação preventiva enormíssima" nas zonas não
concessionadas.
 
Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os
conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do
Expresso.
 
Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços. Assim terá acesso a todos os nossos
artigos.
 
Carla Tomás
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Organização Mundial de Turismo aponta para quebras até 80%
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/05/2020

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d53d60bd

 
Governo pediu para que as férias fossem passadas em Portugal.
 
O turismo é um dos setores mais afetados pela pandemia. As perspetivas para os próximos tempos
são alarmantes.
 
SIC Notícias
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Restaurantes. Maioria não será viável com novas regras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/05/2020

Meio: Sol Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=57091e

 
Alerta é da Pro.var, que continua a defender a descida do IVA da comida de 13% para 6%. Ahresp
também propôs redução.
 
O regresso condicionado da restauração está marcado já para a próxima segunda-feira, dia 18, com
regras bastante restritas, aplaudidas pelas associações do setor. No entanto, há pontos que deviam
ser revistos. Pelo menos, esta é uma das conclusões da Associação Nacional de Restaurantes, a
Pro.var, que, depois de ter feito as contas, revela que "as atuais regras, que restringem a limitação e
o funcionamento dos espaços e aumentam substancialmente os custos, fazem com que os
restaurantes não sejam economicamente viáveis".
 
A posição surge depois de a Direção-Geral da Saúde ter dado a conhecer as regras obrigatórias para a
reabertura dos espaços deste setor. Ainda assim, a Pro.var congratula-se pelo facto de ter sido
transposta parte das regras propostas pela associação, o que considera "uma meia vitória", até porque
não podiam estar dissociadas "de um conjunto de propostas que ao tempo foram apresentadas",
destaca num documento assinado por Daniel Serra, presidente da associação - propostas que
defendem layoff para todos os sócios-gerentes, e parcial, para os trabalhadores, até ao final do ano, e
a descida do IVA da comida de 13% para os 6%, medida que a associação considera "absolutamente
chave para a viabilização e recuperação económica deste setor".
 
Esta é uma proposta que a associação, relembra, continua a defender desde 2014 e que, depois de
uma reunião entre a associação e o ministro das Finanças, Mário Centeno, "foi de seguida aceite pelo
Governo, mas foi parcialmente implementada em 1 de julho de 2016 e ficou aquém do esperado,
apenas nos 13%".
 
Assim, a Pro.var pede a redução do IVA para 6% mas apenas na comida, "de modo a tornar-se uma
medida perene". No entender da associação, esta é uma redução fiscal que "permitirá valorizar a
atividade transformadora na restauração".
 
A associação liderada por Daniel Serra defende ainda a manutenção da taxa de IVA de 23% nas
categorias de produtos não sujeitos a manipulação e transformação efetiva na restauração, como é o
caso das bebidas. "Qualquer outra proposta que considere uma redução para uma taxa única irá
colocar este setor sob pressão, correndo-se o risco de, no futuro, se voltar a ter todo o IVA à taxa
normal, uma situação que poderia acontecer em todo o setor do turismo, incluindo os hotéis, e que
seria catastrófica para o turismo", alerta.
 
Já a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal - Ahresp propôs a redução do IVA
nos serviços de alimentação e bebidas, considerando que, a ser acolhida, a medida "representará um
importante estímulo à retoma da atividade e poderá garantir a sobrevivência de milhares de empresas
e a manutenção de centenas de postos de trabalho". Ainda assim, a associação congratula-se com as
orientações da DGS. Distanciamento de dois metros entre mesas, utilização de máscara e
equipamentos de proteção e a desinfeção das mãos entre contactos com clientes são algumas das
medidas anunciadas.
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Albufeira e RTA esclareceram empresários do turismo sobre apoios devido à Covid-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/05/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a3eabb29

 
A iniciativa contou com mais de 80 participantes
 
Albufeira, um dos princípios destinos turísticos do Algarve, e a Região de Turismo do Algarve (RTA)
organizaram, no passado dia 6 de Maio, uma sessão de esclarecimento dirigida aos empresários do
turismo.
 
A iniciativa, que contou com mais de 80 participantes, deu a conhecer a 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 de José Carlos Rolo, presidente da Câmara de Albufeira, que
destacou a importância do concelho no contexto turístico regional e nacional.
 
Albufeira é um concelho que, devido à 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 , disse.
 
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 existentes
na empresa a 29 de Fevereiro, 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
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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.
 
No caso do AGE pode contactar pelo 289 599 579. Já o Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de
Turismo do Algarve, pode ser contactado através do e-mail apoio.investidor@turismodoalgarve.pt.
 
Sul Informação
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Charolas, Mãe Soberana e destila do medronho nomeadas para as "7 Maravilhas da
Cultura Popular"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/05/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Pedro Lemos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e7f9faba

 
Painel de especialista elegerá agora sete patrimónios de cada região, num total de 140 finalistas
regionais
 
As charolas de Bordeira (Faro), a Festa da Mãe Soberana (Loulé), a destila do medronho, e até a lenda
da Zorra Berradeira, de Monchique estão entre os nomeados para as 7 Maravilhas da Cultura Popular,
nas suas diversas categorias. No total, o Algarve soma 13 nomeações
 
No total, nesta fase, a organização das 7 Maravilhas de Portugal recebeu 504 candidaturas que foram
avaliadas pelo Conselho Científico, acabando por atribuir o selo de nomeado a 471 (13 delas no
Algarve).
 
As categorias a concurso são: Artesanato, Lendas e Mitos, Festas e Feiras, Músicas e Danças, Rituais e
Costumes, Procissões e Romarias e Artefactos.
 
O concelho de Monchique é o mais representado com cinco candidaturas selecionadas. São elas a
destila do Medronho (rituais e costumes), a canção Maria Latoa (músicas e danças) ou, ainda, a lenda
da Zorra Berradeira.
 
Na categoria artefactos, as cadeiras de tesouras, uma herança deixada em Monchique pelos romanos,
também estão nomeadas, bem como os alforges (artesanato).
 
Passando para Loulé, o maior concelho algarvio tem três nomeados. Nas Procissões e Romarias,
consta a secular Festa da Mãe Soberana. A Festa da Espiga, que tem, todos os anos, como um dos
seus pontos altos o desfile etnográfico em Salir, está nomeada na categoria Festas e Feiras.
 
Foto: Rodrigo Damasceno | Sul Informação
 
Loulé é terra de caldeireiros (ofício que até está a ser reativado) e, por isso, é com naturalidade que a
cataplana em cobre aparece como uma das nomeadas, na categoria de artesanato.
 
Quanto a Faro, concorre com a Festa da Pinha, uma das mais tradicionais e características da aldeia
de Estoi (Festas e Feiras) e com as centenárias charolas de Bordeira (Músicas e Danças).
 
Em Lagos, os nomeados são a Festa da Aldeia da Senhora do Forte (Festas e Feiras) e a Lenda da
Aldeia da Senhora do Forte (Lendas e Mitos).
 
Por último, em São Brás de Alportel, a Procissão de Aleluia - Tochas Floridas também está nomeada,
tal como o Sul Informação já tinha noticiado. Esta popular festa acontece no Domingo de Páscoa, com
a famosa ladaínha "Ressuscitou como disse. Aleluia, Aleluia, Aleluia", repetida sem cessar.
 
Agora, escolhidos os nomeados, o painel de especialistas vai avaliar as candidaturas e os resultados
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serão conhecidos a 7 de Junho, com atraso de um mês, em virtude dos constrangimentos causados
pela Covid-19.
 
Nessa fase, o painel de especialistas, composto por sete elementos de cada um dos 18 distritos e duas
regiões autónomas, elegerá sete patrimónios de cada região, num total de 140 finalistas regionais,
que participarão nas respetivas eliminatórias regionais.
 
A 7 de Junho serão igualmente divulgadas as próximas etapas do concurso, que estão neste momento
condicionadas à evolução da pandemia.
 
Acreditamos que Portugal e o Mundo vão ultrapassar esta crise e que no Verão será altura de fazer o
país ressurgir, de puxar para cima as nossas características únicas, as nossas inesgotáveis maravilhas,
a nossa cultura popular baseada em vivências e saberes únicos que têm feito de Portugal a nação que
todos adoramos e que também os turistas estrangeiros se habituaram a desfrutar , diz Luís Segadães,
presidente das 7 Maravilhas.
 
A eleição das 7 Maravilhas da Cultura Popular é, por isso, uma grande oportunidade. Como profundos
conhecedores e promotores de todos os patrimónios que constroem a nossa identidade nacional,
fazemos votos para que existam condições para voltarmos ao contacto com o grande público, na
defesa daquilo que é nosso, que nos diverte e que representa a nossa herança enquanto povo ,
conclui.
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Pedro Lemos
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Sessão online dá a conhecer medidas de apoio ao setor turístico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/05/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dac08ac7

 
Na iniciativa vão participar João Fernandes e Madalena Feu
 
Uma sessão de esclarecimento online, dirigida aos empresários do setor turístico sobre as medidas de
apoio devido à Covid-19, decorre na próxima quinta-feira, 14 de Maio, às 10h00.
 
Na iniciativa vão participar João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, e Madalena
Feu, delegada Regional do Algarve do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).
 
O objetivo é dar a conhecer  as medidas de apoio de caráter excecional e temporário destinadas aos
trabalhadores e empregadores afetados pela pandemia do novo coronavírus .
 
A iniciativa resulta da colaboração entre ambas as entidades no âmbito da mitigação dos efeitos da
pandemia de COVID-19 na economia regional e visa enquadrar o Apoio à Manutenção de Contratos de
Trabalho (para empresas que tenham recorrido ao layoff simplificado) e o Plano Extraordinário de
Formação (para empresas que não recorreram ao layoff simplificado), bem como esclarecer as dúvidas
do trade turístico algarvio na submissão das candidaturas ao IEFP .
 
A iniciativa realizada através da plataforma digital RICOH "UCS Advanced" com o apoio técnico da
empresa algarvia HPZ.
 
Para aceder à sessão, deverá clicar aqui.
 
Sul Informação
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Turismo rural prepara-se para a retoma mas com "vários receios"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/05/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2d42a9f4

 
Nunca foram impedidos de fechar durante a pandemia. Algumas unidades têm clientes, outras estão a
preparar-se para o regresso
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Hotéis preparam reabertura

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2e164160-8fe8-47f3-bcc2-

28a8469ff336&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Ainda na incerteza de uma data certa para abrir as portas, os hotéis vão delineando estratégias para
voltar a receber os hóspedes em segurança. Entre as regras está o fim dos buffets e o check-in online.
Os bares, restaurantes e piscinas vão ter um limite da lotação.
Declarações de Gonçalo Rebelo de Almeida, administração Hotéis "Vila Galé"; Paulo Prada,
administrador Hoteis do grupo Pestana.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-05-10 08:14
 TVI 24 - Notícias , 2020-05-10 09:33
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Regras de acesso às praias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ebc041b3-99ca-4227-9a78-

92db26b1f420&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As novas regras para frequentar as praias este Verão são esperadas com ansiedade. Autarcas,
empresas e concessionários querem saber com urgência, o que devem mudar para tentar salvar o
negócio na próxima época balnear. No Algarve há já quem proponha a ajuda de vigilantes privados.
Comentários de Isilda Gomes, presidente CM Portomãio; Rogério Bacalhau, presidente CM Faro;
Miguel Alves, presidente CM Caminha; António Costa, primeiro-ministro.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-05-10 09:10
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-05-10 10:08
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-10 09:10
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-10 10:08
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-05-09 00:38
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Reabertura das praias - PM admite que ainda não há plano

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=59425c5e-bd2d-4f6e-8724-

6669aec311be&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O primeiro-ministro admite que ainda não há plano para a reabertura das praias. A Agência
Portuguesa do Ambiente é responsável por elaborar um manual de regras,  que só deve estar
concluído no final da próxima semana.
Comentários de Aires Pereira, presidente da C. M. da Póvoa de Varzim; António Costa, primeiro-
ministro; João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve; Isilda Gomes, presidente da
C. M. de Portimão.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-05-09 20:09
 SIC Notícias - Jornal de Sábado , 2020-05-09 22:07
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Página 32



A33

 
TVI

 	Duração: 00:02:17

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 86417317

 
09-05-2020 13:24

1 1 1

Praias com regras no Verão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9b06a9b1-7497-4f77-868a-

0a182874785c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo ainda está a preparar o manual que vai definir as regras a adotar nas praias durante a
época balnear.
Declarações de António Miguel Pina, Comunidade Intermunicipal Algarve.
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Covid-19. Praias no Algarve podem vir a ter vigilância privada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/05/2020

Meio: Executive Digest Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c02c0246

 
Com o Governo ainda a estudar o dispositivo e o enquadramento legal para impor restrições de acesso
às praias em tempos de pandemia da covid-19, os autarcas do Algarve apresentaram uma proposta
que apontam para a contratação de vigilantes privados para fiscalizar as suas praias, noticia o
'Público'.
 
"Algumas câmaras estão disponíveis para contratar vigilantes que, em articulação com as capitanias,
possam assegurar o cumprimento das normas a definir pela DGS", declarou ao 'Público' o presidente
da Comunidade Intermunicipal do Algarve (Amal), António Pina, lembrando a "complexidade" da
definição do mapa das zonas balneares.
 
Corroborando esta posição, a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, defende ainda o
reforço dos meios policiais: "A questão da [vigilância privada] foi colocada em cima da mesa. É um
assunto que não está fechado", disse. Os colaboradores de segurança privados, diz, "terão um papel
apenas dissuasor, cabendo, naturalmente, o policiamento à Autoridade Marítima".
 
Ao já existente risco de queda das arribas, soma-se agora a questão do controlo dos acessos.
Confrontada com a questão de quem vai fiscalizar toda esta situação, Isilda Gomes, afirma que "cada
praia tem uma capacidade de carga. Temos vindo a falar com a Agência Portuguesa do Ambiente para
saber se é possível criar uma aplicação que nos permita avaliar o número aproximado de utentes". A
autarca é também membro do grupo de trabalho da Associação Nacional de Municípios Portugueses
que está a negociar com o Governo a forma de abrir a época balnear, sem comprometer as medidas
preventivas da covid-19.
 
"Começa a criar complicações a falta da definição de regras e procedimentos para utilização das praias
e a reabertura dos restaurantes. A época balnear começa no dia 1 de junho", observa o presidente da
Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo. A divulgação de um manual para a nova época balnear chegou
a ser anunciado para dia 6 de maio, mas tal não se concretizou, uma vez que há ainda várias matérias
em aberto. Contactado pelo 'Público', o Ministério do Ambiente limitou-se a responder: "Estão a
decorrer reuniões conduzidas pela APA sobre esta matéria. Quando houver decisões delas daremos
conta".
 
Uma questão particularmente sensível diz respeito às áreas não-vigiadas, onde o acesso poderá ser
feito sem restrições. A Polícia Marítima vai privilegiar "acções de autoridade, e menos de prevenção e
segurança", afirmou o chefe de Estado-Maior da Armada, na semana passada, no Parlamento. O
almirante Mendes Calado anunciou que serão cerca de 500 os elementos da Polícia Marítima a fazer
protecção nas praias. No que diz respeito aos fuzileiros - habitualmente são 80 os que são chamados a
prestar serviço nas praias -, este ano haverá um reforço de 150 militares, mas ordens precisas: "Não
haverá fuzileiros a exercer função de coacção policial", afirmou, citado pela Lusa.
 
Quem manda na zona costeira? "Todos querem mandar no mar", comenta José Carlos Rolo. São mais
de uma dezena as entidades com competências de fiscalização e gestão no espaço da orla costeira. A
descentralização de competências, lembra Isilda Gomes, "clarificou algumas questões, mas há muita
coisa ainda para alterar", diz a autarca, lembrando que o papel que as câmaras têm desempenhado
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durante a pandemia "veio provar que a descentralização tem de ser efectiva".
 
Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, que integra o grupo de trabalho da ANMP que está a
discutir este dossier com o Governo - juntamente com Manuel Machado e Isilda Gomes -, alerta
também para a necessidade de se definirem as regras e os meios para o policiamento das praias. "As
campanhas não vão faltar e as pessoas também estão conscientes, mas temos de ter noção que
somos seres humanos e é preciso que haja autoridade para ter uma presença dissuasora e para
intervir nas situações em que seja preciso", adverte.
 
Continuar a ler
 
Executive Digest
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Algarve pode ter seguranças privados a vigiar as praias este verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/05/2020

Meio: NiT New in Town Online Autores: João Cristóvão Baptista

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=246a15b2

 
A proposta já terá sido apresentada ao governo, como forma de colmatar a falta de meios das forças
de segurança.
 
Ainda não se sabe muito bem qual será a dinâmica nas praias portuguesas este verão, por causa da
pandemia de coronavírus e a necessidade de distanciamento social. Mas uma coisa é certa, todas as
praias terão vigilância, para evitar ajuntamentos e garantir que as pessoas mantêm a distância de
segurança entre si.
 
Tendo em conta a falta de pessoal suficiente nas forças de segurança para fiscalizar todas as praias da
região, as autoridades locais do Algarve enviaram uma proposta ao governo para que esta vigilância
seja assegurada por seguranças privados, avança este sábado, 9 de maio, o "Público".
 
De acordo com a notícia, a contratação de vigilantes privados para fiscalizar as praias algarvias é uma
das propostas que os autarcas apresentaram ao Governo, que está ainda a estudar o dispositivo e o
enquadramento legal para impor restrições de acesso durante a época balnear em tempo de
pandemia.
 
O jornal refere também que o Ministério do Ambiente está a elaborar um manual para a época
balnear, que deverá ser apresentado nos próximos dias.
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