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A1  
RTP 1

 	Duração: 00:00:23

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 86477957

 
13-05-2020 09:49

1 1 1

Comissão Europeia prolonga restrições de viagens até 15 de Junho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fd71b58f-aada-4e66-a615-

1c832322abb6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Comissão Europeia acaba de prolongar as restrições de viagens até ao dia 15 de Junho. As
restrições aplicam-se a quem quiser entrar na União Europeia. A Comissão Europeia deverá revelar
também ainda hoje, as recomendações par o setor do turismo, muito penalizado pela pandemia.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-13 09:50

Página 1



A2  
Renascença

 	Duração: 00:00:14

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 86477047

 
13-05-2020 08:34

Reabertura de fronteiras

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d2bf974c-f7f3-45d1-ad7f-

265c35c79ed8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As fronteiras entre Portugal e Espanha vão permanecer encerradas. O Conselho de Ministros aprovou
uma resolução que mantém o impedimento de deslocações turísticas e de lazer entre os dois países.
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 	Duração: 00:00:29

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 86476795

 
13-05-2020 08:31

Impacto da Covid-19 no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=931a6fe9-1202-4e28-a70f-

154c98e69809&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A maior operadora de turismo mundial, o grupo alemão TUI anunciou esta manhã a intenção de cortar
8000 postos de trabalho devido ao impacto económico da pandemia. A TSF entrevistou em Bruxelas o
presidente de uma das maiores associações de operadores turísticos que retrata um setor
completamente parado.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-05-13 09:32
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1 1 1

Metade dos portugueses tem a certeza que não vai passar férias fora de casa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8cd4d898-0124-4b8d-9348-

aa30755314a1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Metade dos portugueses tem a certeza que não vai passar férias fora de casa este ano. Um estudo da
Universidade Católica para a RTP, revela ainda que da minoria que tenciona fazer férias fora da
residência habitual, 11% querem ir para o estrangeiro. Entre os que vão fazer férias em Portugal, o
Norte e o Algarve são os destinos favoritos.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-05-13 09:10
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-13 07:43
 RTP 3 - 3 às... , 2020-05-13 10:09
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-13 09:11
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TSF

 	Duração: 00:02:31

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 86474526

 
13-05-2020 07:04

Retoma das viagens com a abertura gradual das fronteiras

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d33ab38b-f317-48c9-8f97-

ce516d9138c3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Aos poucos a sociedade e a economia vão saindo do confinamento imposto pela pandemia e já se fala
na retoma das viagens com a abertura gradual das fronteiras. A Comissão Europeia vai hoje
apresentar um pacote de recomendações para a retoma das viagens sem descriminação da
nacionalidade. A medida é vista pelos operadores turísticos como fundamental para salvar o sector.
Declarações presidente da Tom Jenkins, presidente da European Tourism Association.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-05-13 08:06
 TSF - Notícias , 2020-05-13 09:09
 TSF - Notícias , 2020-05-13 10:08
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A6 Quer viajar? Esqueça. Destinos preferidos dos portugueses continuam "em
quarentena"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/05/2020

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Susete Francisco

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=30d7d0d8

 
Os destinos mais procurados pelos portugueses, que habitualmente já viajam muito em junho, estão
neste ano mais longe. O turismo continua congelado e a generalidade das viagens - as possíveis -
obrigam a 14 dias de isolamento.
 
Os destinos mais procurados pelos portugueses, que habitualmente já viajam muito em junho, estão
neste ano mais longe. O turismo continua congelado e a generalidade das viagens - as possíveis -
obrigam a 14 dias de isolamento. São MIguel, nos Açores, é um destino muito procurado a partir do
continente. Por estes dias quem chegue aos Açores fica em quarentena durante 14 dias. © Paulo
Spranger/Global Imagens Junho é, habitualmente, um dos meses preferidos pelos portugueses para
viajar, mas este ano promete fugir à regra. Apesar de vários países europeus estarem já a pôr em
prática planos de desconfinamento, que incluem a reabertura de fronteiras e a reposição de algum
tráfego aéreo, as medidas de contenção à covid-17 continuam a ser bastante restritivas, com a
maioria dos países a imporem uma quarentena de 14 dias a quem entre no seu território. É o que está
a acontecer em alguns dos destinos mais procurados pelos portugueses, nesta altura, em anos
anteriores. A começar pelo território nacional: Ponta Delgada e Terceira são duas ilhas muito
procuradas a partir do continente, mas quem chegue aos Açores por estes dias tem à espera uma
quarentena obrigatória de 14 dias, que desde a passada semana é paga pelo visitante. De acordo com
a nota que foi emitida pelo Governo regional, quem chegue e não seja residente no arquipélago pode
escolhe, "entre um conjunto de unidades determinadas para o efeito", a unidade hoteleira onde ficará
durante a quarentena. Para o Funchal, a TAP vai passar a efetuar mais um voo semanal (passam a
três), mas quem chega fica igualmente sujeito a quarentena obrigatória. Embora os rankings dos
destinos preferidos dos portugueses variem nas muitas tabelas divulgadas por agentes do setor, há
presenças incontornáveis nessas listas. A começar por Barcelona, na Catalunha. Por agora, o acesso
por via terrestre ao território espanhol continua condicionado pelo controlo de fronteiras entre Portugal
e Espanha, estabelecido a 16 de março e que continuará em vigor até às 00.00 horas do dia 14 de
maio. E o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já disse na semana passada, numa
audição na Assembleia da República, que a medida vai estender-se para lá desta data, não avançando
um novo prazo para a abertura das fronteiras. O acesso por via aérea ao território espanhol será
permitido a cidadãos do espaço Schengen, mas os visitantes ficam sujeitos a um período de
isolamento de 14 dias. Outra viagem frequente dos portugueses é para Itália, sobretudo para as
cidades de Roma, Milão e Florença. Mas, para já, o país não admite a entrada de turistas: viajar para
Itália só por razões de trabalho, com documento que comprove as obrigações profissionais, morada e
contacto telefónico no país. E com a obrigatoriedade de 14 dias de isolamento à chegada. Londres e
Paris são outros destinos que ocupam os lugares cimeiros nas viagens dos portugueses, e foi
precisamente por estas duas capitais europeias que a TAP reiniciou os voos para a Europa, já este
mês. Mas as medidas de contenção à propagação da covid-19 também não diferem nestes dois países.
A França, que prolongou o estado de emergência sanitária até 24 de julho, impõe uma quarentena de
14 dias a quem chegue, seja francês ou estrangeiro. O mesmo será válido no Reino Unido. O ministro
dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, anunciou esta segunda-feira que será imposto um
isolamento de duas semanas aos visitantes, com algumas exceções - quem chegue da Irlanda ou da
França fica dispensado desta medida. A exceção para os cidadãos franceses deve-se a um protocolo
assinado entre os dois países que isenta os cidadãos da obrigação de quarentena, de forma recíproca.
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Uma solução que está, aliás, a ser ensaiada por outros países. Esta segunda-feira a ministra dos
Transportes italiana, Paola de Micheli, avançou que está em contacto com várias capitais europeias
para que sejam permitidos voos internacionais sem obrigação de quarentena. E precisou os países -
Espanha, França e Alemanha. Viajar para fora da Europa é ainda mais difícil. A TAP deverá retomar os
voos para o Brasil - outro destino privilegiado dos portugueses - na próxima semana, com ligações a
São Paulo e ao Rio de Janeiro. Mas o Portal das Comunidades Portuguesas, da responsabilidade do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, continua a manter uma recomendação taxativa: "São totalmente
desaconselhadas quaisquer viagens não essenciais para todo o território brasileiro". Sinal das
extremas dificuldades que se levantam ainda a quem queira viajar - e não só na entrada, mas
também na limitação da oferta hoteleira e serviços - grande parte das agências de viagens continua
encerrada ou em serviços mínimos e em situação de lay-off. De acordo com um estudo divulgado esta
segunda-feira pela Organização Mundial de Turismo (OMT), com dados recolhidos a partir de 27 de
abril, o turismo permanece "paralisado" pela covid-19 - 100% dos destinos no mundo mantém
restrições de viagens para turistas internacionais. Dos 217 destinos globais 156 (72%) pararam
completamente o turismo internacional. Segundo o relatório, citado pela agência Lusa, 83% dos
destinos na Europa fecharam completamente as fronteiras do turismo internacional, enquanto na
América a percentagem é de 80%, na Ásia e no Pacífico de 70%, no Médio Oriente de 62% e em
África de 57%. A OMT destaca, em comunicado, que "até agora nenhum destino levantou ou facilitou
as restrições de viagens".
 
[Additional Text]:
São MIguel, nos Açores, é um destino muito procurado a partir do continente. Por estes dias quem
chegue
 
Susete Francisco
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Albufeira 
arrenda 
hostel para 
sem-abrigo 

Câmara paga 
alojamento durante 
a pandemia 

APOIOA  Câmara de Albufei-
ra, no Algarve, arrendou um 
hostel para alojar tempora-
riamente pessoas sem-abri-
go e socialmente desfavore-
cidas do concelho durante a 
fase da pandemia provoca-
da pela covid-19, foi ontem 
anunciado. De acordo com 
o município, a unidade, 
com uma capacidade de 43 
camas, disponibiliza condi-
ções de higiene, medicação, 
segurança e quatro refei-
ções diárias, durante dois 
meses, resultando num in-
vestimento de 50 mil euros. 

Além do alojamento, é 
também prestado apoio aos 
utentes para exames médi-
cos e testes à covid-19, fun-
cionamento os serviços em 
parceria com o ABC - Algar-
ve Biomedical Centre, da 
Cruz Vermelha, CASA -
Centro de Apoio ao Sem-
-Abrigo e Santa Casa da Mi-
sericórdia de Albufeira. 

REABILITAÇÃO FUTURA 

Segundo a autarquia, esta 
medida de alojamento tem-
porário insere-se "num pro-
jeto inédito a nível nacional 
para a reabilitação futura 
dos sem-abrigo do conce-
lho" de Albufeira. 

"Este projeto é inédito no 
país, na medida em que visa 
edificar um projeto de vida 
para a reabilitação futura 
dos seus utentes, uma situa-
ção que há muito me vinha 
a preocupar", referiu o pre-
sidente da Câmara, José 
Carlos Rolo. O autarca 
acrescenta que, "a par disto, 
é também firme propósito 
apostar numa reinserção so-
cial destas pessoas para que 
possam vir a ter um futuro 
com todas as condições de 
dignidade e esperança".• 

Hostel vai custar 
so mil euros à Câmara 
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INFOGRAFIA  Quebra no turismo internacional 
Chegadas turísticas internacionais (variação em W0) 
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As chegadas turísticas 
internacionais caíram 
22% no primeiro 
trimestre de 2020 
devido ao coronavírus, 
e a crise pode 
levar a um declínio 

de 78% no ano, 
segundo a 
Organização Mundial 
do Turismo 

1.°  trimestre de 2020: menos 67 milhões 
de chegadas (perda de 74 mil milhões 
de euros em exportações) 
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Impacto 
potencial 

diminuição de 
850-1100 milhões 

-40 
de chegadas. 

Perda nas exportações • 

-60 -57 de 0,8-1,1 biliões 
de euros • • • 

-80 • • 
•• 

' • ''' • : '' • ' .  78% declínio 
11 r 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 0ut 

'Inclui estimativas para países que ainda não relataram dados 
GRAPHIC NEWS 

-20 
58% declínio 

70% declínio 

-100 
Jan Nov Dez 

Página 9



A10

Selo Clean & Save vai ser também atribuído ao AL, assegura Luís Araújo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/05/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e3d31cf8

 
Início Destaques Selo Clean & Save vai ser também atribuído ao AL, assegura Luís...
 
Selo Clean & Save vai ser também atribuído ao AL, assegura Luís Araújo
 
Maio 13, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, assegurou que a atribuição do selo 'Clean & Save'
vai chegar também ao Alojamento Local (AL), como acontecerá igualmente com outros sub-sectores
do turismo onde constam o rent-a-car, o golfe, a restauração e um cem número de operadores
turísticos que estão no terreno, que precisam e percebem a sua importância.
 
Luís Araújo, que falava numa webinar promovida pela ALEP (Associação do Alojamento Local em
Portugal) disse que isto só ainda não aconteceu porque este sector não está registado na plataforma
do Turismo de Portugal, ou seja, no Registo Nacional do Turismo, mas sim no Balcão do Empresário,
portanto, a informação não depende de nós, disse.
 
No entanto, o responsável acredita que este problema deverá ser resolvido ainda esta semana, até
porque o tempo joga contra nós. Quantos mais e quanto mais depressa nos mentalizarmos dos
requisitos que temos que implementar, mais depressa conseguimos ganhar confiança.
 
- O que estamos a fazer é trabalhar em conjunto com a AMA e a CAE para implementar estes
requisitos o mais depressa possível também para as unidades do alojamento local, rent-a-car, golfe e
um cem número de operadores turísticos que estão no terreno e precisam e percebem a importância
deste selo, realçou Luís Araújo.
 
Por outro lado, o presidente do Turismo de Portugal destacou que temos de banalizar o selo, mas a
responsabilidade que trás a cada empresa tem de ser de todos. Não podemos ter metade das
empresas com o selo e a outra metade não, porque aí estaríamos a passar a mensagem errada.
 
Luís Araújo lembrou que a ALEP garantiu que já adoptou um manual de boas práticas, mas ressalvou
que isto não acaba com a atribuição do selo, antes pelo contrário, até porque este é o primeiro passo.
O objectivo aqui é que haja o máximo de informação e o máximo de colaboração. Nós até defendemos
que antes da confiança em viajar para Portugal existe a necessidade de viajar. Portanto, quantos mais
países adoptarem este tipo de técnica e de estratégias, melhor é para o sector e para todos os
destinos porque aí estaremos todos em pé de igualdade. Ou seja, quantos mais países o aplicarem
melhor será para nós.

Página 10



 
No continente, no geral, as unidades de alojamento local permanecem abertos, na Madeira estão em
regime de suspensão e nos Açores vai variar de ilha para ilha a data da reabertura.
 
O selo Clean & Save surgiu, segundo o responsável, da necessidade de inspirar confiança para o
sector, confiança interna de nós termos a certeza que podemos abrir com o mínimo de condições para
receber as pessoas e de não estimular o contágio, e por outro lado confiança do exterior, dos
operadores, dos nossos parceiros e dos turistas. Precisávamos de alguma coisa que juntasse tudo isto
e o que fizemos foi, em conjunto com a DGS e a CTP pensámos na possibilidade de elencar um
conjunto de regras que garantam segurança a espaços que vão ser frequentado por pessoas,
trabalhadores e uma multiplicidade de fornecedores, o que não é fácil.
 
Luís Araújo explicou que a nossa preocupação foi criar regras que fossem simples e de aplicabilidade
prática por qualquer área do sector do turismo. É uma declaração voluntária por parte dos
empresários, portanto são eles que se comprometem com aqueles requisitos e com a sua aplicação no
estabelecimento.
 
É totalmente grátis, mas o que pedimos é que o empresário que declara que é clean & save (regras de
higiene e limpeza, de procedimentos com comunicação, formação dos colaboradores e organização
dos espaços), cumpra essas regras. E ao Turismo de Portugal e à ASAE compete-nos fiscalizar que
essas regras são cumpridas. O seja, o que vamos fazer agora são vistorias e avaliações se as
empresas estão ou não a certificar e a garantir se o selo é ou não implementado, disse.
 
Recorde-se que o selo Clean & Save foi lançado para três áreas específicas do turismo;
empreendimentos turísticos, animação turística e agências de viagens, porque, segundo Luís Araújo
são essas é que estão registados na plataforma do Turismo de Portugal, ou seja, no Registo Nacional
do Turismo.
 
Não negou que o nosso objectivo é que seja o mais abrangente possível, porque só assim é que
poderemos criar massa crítica e confiança lá fora. O facto de termos um único selo que permite dizer
que Portugal está preocupado, que os empresários são responsáveis e que estamos a tomar medidas
para prevenir a propagação do vírus, é algo que quantos mais, melhor. Portanto, não faria sentido não
incluir o Alojamento Local.
 
Mas o selo é o básico, alertou o presidente do Turismo de Portugal, para acrescentar que aquilo que
muitas associações estão a fazer e que muitas empresas estão a desenhar para acrescentar mais a
este básico, é muito importante. E acrescentou que o facto de termos o selo, depois termos manuais
de boas práticas que definem regras com mais detalhes e ainda mais exaustivas relativamente à sua
actividade, e finalmente podermos ter certificações formais e legais sobre a actividade é algo que
acrescenta mais valor e ainda mais confiança, concluiu.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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É
 crucial resgatarmos a 

temporada de verão de 

2020. Para isso é 

necessário restaurarmos a 

livre circulação de pessoas 

e abrirmos as fronteiras 

internas na Europa. Em jogo 

estão dezenas de milhões de 

empregos e meios de 

subsistência das famílias, pois o 

coronavírus ameaça dani car 

fatalmente o setor do turismo. 

Enquanto a atividade 

económica recomeça lentamente 

em toda a Europa, as medidas 

mais draconianas, dos 

encerramentos das fronteiras 

nacionais, estão ainda em vigor. 

Essas medidas foram necessárias 

no início da pandemia na 

Europa, para acionar um “travão 

de emergência” e impedir o 

contágio transfronteiriço. Essas 

medidas são agora 

desproporcionais à luz das 

medidas internas em vigor nos 

países da União Europeia (UE). 

Os países conseguiram controlar 

a pandemia; novos casos podem 

ser detetados e isolados muito 

mais rapidamente do que no 

início da crise. É por isso que o 

espaço Schengen deve ser 

restaurado com urgência. 

Em vez disso, ouvimos agora 

falar de acordos bilaterais entre 

países da UE para organizar 

viagens entre si neste verão. Isso 

seria um erro colossal. Isso criaria 

cidadãos de primeira e de 

segunda classe, os que podem e 

aqueles que não podem viajar. 

Isso constituiria uma violação 

inaceitável do direito 

fundamental à liberdade de 

circulação na UE. Se um país abre 

o turismo aos seus próprios 

nacionais, este deve também ser 

aberto a todos os países da União. 

As economias na Europa estão 

prestes a enfrentar um dos 

maiores choques de que há 

memória. Precisamos de fazer 

tudo ao nosso alcance para 

proteger os empregos e os 

rendimentos das pessoas. Isso é 

particularmente urgente para o 

setor de viagens e turismo, que 

representa cerca de 10% do 

Produto Interno Bruto da UE e 

que emprega cerca de 23 milhões 

de pessoas, muitas das quais 

através de pequenas empresas 

familiares em países ou regiões 

que dependem fortemente do 

uxo de visitantes do 

estrangeiro. A União Europeia 

deve fazer tudo ao seu alcance 

para proteger estas pessoas e 

apresentar, com urgência, uma 

estratégia abrangente para o 

setor de turismo, de forma a 

recuperar o que resta da 

temporada de férias. 

Os desa os colocados pelo 

coronavírus são comuns a todos 

os países da UE, por isso a 

Europa deve responder com 

uma só estratégia. Esta deverá 

Restabelecer a liberdade de circulação 
na Europa para salvar o verão

Opinião
Manfred Weber

incluir protocolos comuns para 

viagens aéreas, marítimas e 

ferroviárias e regras comuns 

para viagens rodoviárias em toda 

a Europa. Precisamos de um 

padrão sanitário e de saúde 

comum para hotéis, restaurantes 

e museus e para os seus 

funcionários, que garanta que a 

infraestrutura local de turismo 

seja à prova de covid. Além disso, 

quem quiser viajar para o 

exterior, deverá ter um seguro de 

saúde. Neste momento, a 

questão principal é saber como 

podemos disciplinar e regular os 

nossos movimentos de forma a 

que permitam o máximo de 

liberdade com o menor risco de 

espalhar o vírus. 

Em simultâneo, é claro que, 

neste verão, as viagens de e para 

a Europa estarão muito abaixo 

do que muitos hotéis e 

restaurantes esperavam. Mesmo 

se conseguirmos, com sucesso e 

responsabilidade, reiniciar a 

indústria do turismo na Europa, 

muitas empresas enfrentarão 

di culdades e até falência. Por 

isso, pedimos que as pequenas e 

médias empresas do setor de 

turismo sejam elegíveis para 

apoios à sua liquidez através do 

orçamento da UE. Os países que 

mais dependem do turismo 

devem obter mais apoios. É 

assim que a solidariedade 

funciona na Europa. 

As ações da UE nos próximos 

dias e semanas serão decisivas 

para a subsistência de muitos 

milhões de pessoas. Acreditamos 

que a Comissão Europeia deve 

agir urgente e decisivamente 

para restaurarmos as nossas 

liberdades fundamentais e 

demonstrarmos a nossa 

solidariedade aos milhões de 

pessoas que trabalham e que 

dependem do turismo para obter 

os seus rendimentos e o seu 

bem-estar.

Presidente do Grupo PPE  
no Parlamento Europeu

As ações da UE  
nos próximos dias  
e semanas serão 
decisivas para  
a subsistência  
de muitos milhões 
de pessoas.  
O espaço Schengen 
deve ser restaurado 
com urgência

Página 12



A13

"Seria ótimo se a Comissão tornasse Schengen novamente numa área de livre
circulação"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/05/2020

Meio: TSF Online Autores: João Francisco Guerreiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ca9d4668

 
Tom Jenkins leva mais de duas décadas à frente da European Travel Association e fala de um setor
"em apuros", sem um produto para oferecer, e sem procura de clientes.
 
A Comissão Europeia apresenta esta quarta-feira um pacote de recomendações para a retoma das
viagens, no espaço europeu, sem descriminação da nacionalidade. Esperam-se orientações sobre a
abertura gradual das fronteiras. A medida é vista pelos operadores turísticos como condição
fundamental para relançar o setor. A TSF entrevistou em Bruxelas o presidente de uma das maiores
associações de operadores turísticos de longo curso. Tom Jenkins leva mais de duas décadas à frente
da European Travel Association e fala de um setor "em apuros", sem um produto para oferecer, e sem
procura de clientes.
 
Que expectativa tem sobre as orientações de Bruxelas?
 
A Comissão está numa zona muito difícil, porque tem estado até agora, amplamente desamparada,
quando confrontada com governos nacionais, a falarem para os espectadores nacionais, durante uma
crise que é internacional.
 
O que é que isso significa em termos práticos?
 
Bem, significa simplesmente, que cada Estado-Membro da União Europeia acionou políticas que
apenas fazem sentido localmente e não o fizeram de forma coordenada. E, significa que o Espaço
Schengen, enquanto zona em que os europeus podem movimentar-se livremente, basicamente deixou
de existir, tem agora controlos de fronteira, por toda a Europa, neste momento. E, isto significa que a
Comissão está muito focada para ver se estes controlos de fronteira são levantados. E, de uma forma
coordenada. Por agora, o que os Estados-Membros estão a falar é das ligações entre eles. Mas, o que
a Comissão quer ver, e o que a indústria do turismo, que eu represento largamente, queremos ver, é
o levantamento das restrições nas fronteiras.
 
Não teme que a movimentação das pessoas entre países, por razões de turismo possam contribuir
para desencadear uma segunda vaga?
 
O perigo que existe, creio que é isto que é preciso entender, é que uma pandemia, enquanto tal, quer
dizer que está em todo o lado. E, se você viver em Paris, alguém que venha de Frankfurt, não
representa mais risco do que alguém que venha de Lyon. Percebo que é difícil. Se você estiver a
administrar um governo nacional, é mais reconfortante dizer que está a impor controlos em todo o
lado, principalmente para as pessoas que vêm de fora do país. O turismo é uma indústria vital para a
Europa. E todos esperam que o turismo interno seja o primeiro a descolar. Dentro do espaço
Schengen pode criar-se um mercado interno com 420 milhões de pessoas, então há algo que pode ter
impacto neste verão. Se, por outro lado, se mantiverem os sentimentos nacionais, então temos um
alvo muito reduzido para o turismo e para a recuperação do turismo.
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Mesmo que abra fronteiras, continuará a ter que lidar com a confiança das pessoas. As pessoas
querem realmente viajar, neste contexto em que nos encontramos?
 
Penso que há um enorme apetite. Francamente, represento a indústria do turismo, que vende a
Europa como destino, em todo o mundo. Em geral, os meus clientes ou os meus associados são da
América do Norte, China ou Japão. Tendem a não ser turistas europeus, mas de todo o mundo. Acabei
de fazer uma conferência online, esta manhã com os meus associados chineses. E, em todo o mundo,
existe um verdadeiro apetite por viagens e turismo. Obviamente, está alterado pelas preocupações
com a segurança e a saúde, mas ainda há uma enorme procura latente. Penso que se as restrições
forem levantadas, - nesse momento - haverá realmente uma recuperação no mercado de turismo.
Não será uma recuperação total no mercado de turismo. Para isso, temos que esperar até 2021. Mas
haverá muitas pessoas dispostas, preparadas e felizes para viajar neste verão, se se puder levantar as
restrições.
 
Falou no mercado oriundo da China e dos Estados Unidos. Há de facto essa vontade de viajar para a
Europa?
 
Oh, sim! Fizemos seminários online nos Estados Unidos e na China, e todas as pessoas relataram que
há uma redução pequena - é alguma, mas não é uma grande quebra - da procura da Europa como
destino, neste momento. Não penso que alguém veja uma recuperação real, na procura, para
qualquer um dos mercados de longo curso, antes do último trimestre deste ano. E, a maior parte das
pessoas, - três quartos das pessoas -, não antecipa qualquer volume antes de 2021. Mas, dito isto, o
que vendemos, enquanto operadores de longo curso, o que meus associados vendem no Japão, na
China, nos Estados Unidos e na América do Sul, no Brasil, em todo lado, o que eles vendem é o
mercado europeu de serviços. É isso que as pessoas vêm visitar. É isso que as pessoas experimentam
quando chegam à Europa. E, é vital para nós que haja vontade. Mas há uma coisa que agora é
inexistente: não há economia de serviços na Europa neste momento. Está tudo fechado. Francamente,
se não está em coma, está ligada ao ventilador. É vital que a voltemos a ter saudável de alguma
forma, para que possamos realmente começar a vender outra vez, nos mercados de origens distantes.
Isso tornou-se numa condição sine qua non, se quisermos ter esses preciosos turistas, que vão injetar
apenas uns 20%. Na maior parte do negócio do turismo são pessoas vindas de fora da Europa. Mas
essa percentagem é uma parte realmente importante. E esses 20% que entram são fundamentais
para que 80% [do setor] tenha saúde. E é disso que precisamos. Precisamos de um produto turístico
europeu saudável para poder vendê-lo em todo o mundo.
 
Mas, ouvindo o que está a dizer, pergunto-me quanto é que a probabilidade de haver uma segunda
vaga pesa nas decisões que tem de tomar e nos apelos que está a endereçar à Europa?
 
Essa é uma das coisas que as pessoas estão especular por agora no momento. A dificuldade que
temos desde o início é que simplesmente ainda não temos dados. Não sabemos qual é a taxa de
infeção em vários países. Não sabemos qual é a taxa de mortalidade em vários países. Não sabemos
quantas pessoas estiveram [infetadas] em vários países. Ainda somos amplamente ignorantes, em
relação ao que estamos a lidar. E, acho isso, francamente, incrível ao fim de dois meses, - depois de
mais de dois meses de crise. Penso, em última análise, que os governos se preocupam não com o
problema errado, mas estão preocupados apenas com um dos problemas, que é o impacto que esta
doença tem no sistema de saúde e nas manchetes dos jornais nacionais. E precisam de começar a
preocupar-se com o que estão a fazer com a economia. E, este será um tema de conversa, tenho
certeza, nas próximas quatro a seis semanas. Em suma, a narrativa sobre essa doença e as nossas
reações à medida que essa doença avançou, foram transformadas nas últimas seis a oito semanas. Eu
acho que também vai mudar drasticamente nas próximas seis a oito semanas. E acho que vai
descobrir-se que realmente cabe às pessoas avaliar se desejam ou não correr o risco de ir de férias ou
correr o risco de ir para o trabalho. E, isso vai acabar por se abandonar a ideia dos governos a
dizerem às pessoas o que fazer, e passar para os governos a orientar o que eles pensam que deveria
acontecer. Simplesmente, não acho que a situação atual, de transformar toda a economia de serviços
da Europa, em uma economia planificada, seja sustentável a médio prazo.
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Que avaliação faz do impacto no setor?
 
Há inúmeras análises. Eu diria que os hotéis na Europa, em termos gerais, estão 95% abaixo de onde
estavam no ano passado. Os meus associados simplesmente estão 100% abaixo. Não há negócios lá
fora. Estamos numa posição única de não haver produtos disponíveis no momento. Não há nada para
vender ao nível da Europa como destino. E não há procura. As pessoas não podem viajar. E se sua
empresa não tem procura, nem produto, você está com sérios problemas. O que, francamente, é onde
estamos.
 
Também por isso olha com expectativa para aquilo que a Comissão Europeia tem para apresentar
hoje, julgo eu.
 
Não se esqueça que lhes estão a pedir para reagir numa área em que eles não têm plena
competência. E, penso que é muito difícil para eles. Mas, até certo ponto, seria ótimo se a Comissão
tornasse novamente o Espaço Schengen numa área de livre circulação. Esta seria uma das iniciativas
mais importantes. Não teria sucesso amanhã, porque há um longo caminho a percorrer. Mas se
tivessem isso como objetivo, então isso dar-nos-ia algo com que negociar. Não se esqueça, que a
ideia de que a Europa está parcialmente fechada é uma péssima mensagem de vendas, para as
pessoas a quem se está tentar vender a Europa [como destino turístico], que são as pessoas nos
Estados Unidos, Japão e China.
 
LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19
 
[Additional Text]:
"Seria ótimo se a Comissão tornasse Schengen novamente numa área de livre circulação"
 
João Francisco Guerreiro, em Bruxelas
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Crise no setor do Alojamento Local

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ce3aa8cc-5231-46fb-b2db-

b3573f7b1fb9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Começou de forma tímida, mas são cada vez mais os casos de arrendatários de imóveis utilizados
para alojamento local, que se encontra de mãos atadas. Sem turismo não há clientes e sem clientes
não há receitas, logo não há forma de pagar a renda prevista no contrato de arrendamento. A situação
é confirmada pelo presidente da Ass. Nacional de Proprietários, António Frias Marques. Declarações de
Eduardo Miranda, dirigente da Associação do Alojamento Local em Portugal.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-05-12 23:05

Página 16



A17

Covid-19: Municípios algarvios vão isentar de taxas as esplanadas da restauração
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/05/2020

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ab3db11b

 
Os 16 municípios algarvios vão isentar de taxas as esplanadas da restauração e estão disponíveis para
avaliar um aumento do espaço que ocupam, disse hoje à Lusa o presidente da Comunidade
Intermunicipal do Algarve (AMAL).
 
"Há da parte dos municípios uma vontade de colaborar com os empresários, neste caso com os da
restauração, isentando a ocupação do espaço público" afirmou António Pina, acrescentando que o
período de isenção "varia de município para município, sendo mais longo em alguns que noutros".
 
Numa altura em que, devido à pandemia de covid-19, se privilegiam os espaços ao ar livre, as
autarquias estão também disponíveis para "avaliar um aumento do espaço ocupado pelas esplanadas,
caso a caso", mas garantido sempre a passagem do peão.
 
"Não se pode cobrir todo o passeio e condicionar a circulação de pessoas que tem de continuar a
acontecer, garantindo o afastamento necessário. É preciso garantir o equilíbrio destes dois fatores"
destacou o também presidente da Câmara de Olhão.
 
Como a área ocupada no espaço público determina o valor do pagamento, António Pina não vê
qualquer impedimento num possível aumento do espaço das esplanadas uma vez que, com esta
isenção, "os proprietários iriam pagar o mesmo, que é zero".
 
A autarquia de Portimão foi a primeira a anunciar a isenção de taxas nas esplanadas - que irá vigorar
até ao final do ano, ao abrigo de um regime excecional e temporário -, medida que vai ainda ser
submetida a discussão e aprovação na Assembleia Municipal.
 
Continuar a ler
 
Questionado pela Lusa em relação a outros negócios - para além da restauração -, poderem vir a
requerer esplanadas para compensar a redução na lotação dos estabelecimentos, o responsável
considera que "seria difícil garantir o controlo de acessos e a higienização do material".
 
Em relação aos grandes festivais de verão no Algarve, António Pina considerou que "não há condições,
provavelmente, [para a realização] até dos médios e pequenos, pelo menos nos moldes habituais, a
não ser aqueles em que haja possibilidade de fazer o controlo de entradas e manter o distanciamento
de pessoas".
 
A decisão foi formalizada numa reunião da AMAL na segunda-feira, "num entendimento geral" dos 16
municípios e "de acordo com as indicações do Governo", que obrigam ao cancelamento de festivais até
ao dia 30 de setembro, medida que "todos consideram razoáveis", sublinhou.
 
Entres outros, este ano não se irão realizar a Fatacil (Lagoa), a Feira Medieval (Silves) e os Festival da
Sardinha (Portimão) e do Marisco (Olhão).
 
Portugal contabiliza 1.163 mortos associados à covid-19 em 27.913 casos confirmados de infeção,
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segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.
 
Relativamente ao dia anterior, há mais 19 mortos (+1,7%) e mais 234 casos de infeção (+0,8%).
 
O país entrou no dia 3 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, o que prevê o
confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento
domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de
atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.
 
MadreMedia / Lusa
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