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nquanto destino turístico, o 
Algarve vai ter de dar sinais 
aos turistas portugueses 

e estrangeiros que está preparado 
para recebê-los em segurança, caso 
contrário, isso poderá significar um 
retrocesso. Esta é uma das conclusões 
da web conferência “Algarve: Preparar 
o Futuro”, organizada pelo Publituris 
no passado dia 17, com o apoio do Tu-
rismo do Algarve, e que contou com 
a participação de João Fernandes, 
presidente da Região de Turismo do 
Algarve, Alberto Mota Borges, diretor 
do Aeroporto Internacional de Faro, 
Pedro Lopes, administrador do Grupo 
Pestana para o Algarve, e Luís Correia 
da Silva, presidente do Conselho Na-
cional da Indústria Nacional do Golfe 
(CNIG).
O caminho trilhado até aqui pelo des-
tino, que apostou na requalificação da 
oferta e na diversificação de produtos, 
pode ser uma ajuda na retoma da 
atividade turística. “Temos hoje uma 
oferta mais autêntica e mais conse-
quente com aquilo que são as ten-
dências de procura mais sustentável. 
Essa é, para mim, a base do desafio 
do futuro. Isto é, acelerar aquela que 
foi a estratégia da região”, começa por 
dizer João Fernandes, que recorda a 
criação do Observatório do Turismo 
Sustentável, que “já tem vindo a pro-
duzir informação, que hoje serve de 

teiras fechadas da Europa com o resto 
do mundo, sabemos que aí poderá 
haver uma oportunidade, no sentido 
de termos menos concorrência a sul 
da Europa, no espaço onde o Algarve 
concorre que é o Mediterrâneo”.

Promoção
A recolha de informação sobre os 
mercados internacionais é, nesta fase, 
o melhor instrumento para adequar a 
promoção que será necessária na re-
toma da atividade turística do Algar-
ve. É nisso que o Turismo do Algarve 
está a trabalhar com parceiros, como 
o Aeroporto de Faro e os associados 

base para o caminho futuro”.
“Penso que hoje é consensual que a 
sustentabilidade será uma marca da 
procura, assim como a digitalização. 
Questões como a segurança, que ago-
ra temos de desenvolver ainda mais 
numa componente sanitária, são 
essenciais no arranque da retoma”, 
afirma o responsável da região de tu-
rismo.
Existem algumas condições adicio-
nais a favor do Algarve na opinião de 
João Fernandes. A começar pelo facto 
“de grande parte da nossa procura se 
situar no norte da Europa e, na pers-
petiva de uma permanência das fron-

Carina Monteiro / cmonteiro@publituris.pt • Fotos: DR

E

“Algarve: Preparar o Futuro” 
foi a primeira de um ciclo de 
conferências que o Publituris 
está a organizar para debater 
o pós-Covid 19.

Algarve já prepara 
retoma turística 
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ter praticamente nenhuma receita, 
e isto vai acontecer durante vários 
meses, a toda a indústria turística do 
Algarve. Temos, também, em articu-
lação com as autoridades, de encon-
trar medidas que possam fazer com 
que as empresas sejam sustentáveis 
económica e financeiramente neste 
período de crise durante os próxi-
mos três, seis meses, até termos ocu-
pações mais sustentáveis”.

Transporte aéreo
Nesta fase, o Aeroporto Internacional 
de Faro está a trabalhar na imple-
mentação de medidas para a retoma 
da operação comercial. Medidas essas 
que passam, por exemplo, por “peque-
nas obras no sentido de dar segurança 
aos passageiros, a quem os assiste e a 
quem opera”, refere Alberto Mota Bor-
ges, diretor da infraestrutura. O res-
ponsável lembrou que o acionista da 
ANA Aeroportos de Portugal, a Vinci 
Airports, opera em 45 aeroportos em 
todo mundo e, como tal, “há um con-
junto de medidas de sucesso, quer 
do ponto de vista logístico, quer do 
ponto de vista comercial que têm sido 
partilhadas entre o grupo e os respon-
sáveis nas várias geografias”. Alberto 
Mota Borges sublinhou que “não vale 
ir muito rápido”, porque, “se tivermos 
uma partida falsa, as consequências 
serão muito mais danosas para o 
destino. Estamos otimistas e a imple-
mentar as medidas, mas é necessário 
implementá-las com segurança”.
O diretor do Aeroporto Internacional 
de Faro afirma que existe “uma parti-
cipação ativa com a Associação Turis-
mo do Algarve, com a Entidade Re-
gional de Turismo e com o Turismo de 
Portugal, porque estamos totalmente 
empenhados em estar na linha da 
frente da retoma da atividade coorde-
nados com as várias entidades”.
“O nosso compromisso e apoio é total 
para o desenvolvimento de sistemas 
de promoção do destino. O orçamen-
to alocado para esta atividade [ma-
rketing] é significativo e, com certeza, 
este ano não haverá dificuldade em 
eventualmente fazê-lo crescer”, disse 
o responsável da infraestrutura aero-
portuária do Algarve.  P

da Associação Turismo do Algarve 
(ATA), mas também com o Turismo de 
Portugal e com as suas redes externas 
para a definição de onde devem ser 
alocados recursos, garante João Fer-
nandes. O objetivo, afirma, é “acertar 
quer nos canais certos, quer nos mer-
cados certos, e no timing adequado”.
João Fernandes, que é também presi-
dente da ATA, fala da necessidade de 
ter ações concretas e visíveis que aju-
dem os consumidores a ter uma “per-
ceção de segurança”, mesmo antes de 
chegarem ao destino.
Ainda com muitas questões que não 
conseguem para já ter resposta, no-
meadamente quanto ao período de 
retoma da atividade em Portugal e 
nos mercados externos, os instru-
mentos de promoção já definidos 
para este ano aguardam o timing cer-
to para avançar. É o caso dos Planos 
de Comercialização e Venda que as 
ARPT’s desenvolvem com seus asso-
ciados. “Há muitas empresas que já 
tinham definido os seus planos para 
este ano e que os interromperam, e 
bem, para perceberem melhor qual 
é a evolução dos diferentes mercados 
e onde devem fazer as suas apostas. 
A precipitação na realização de ações 
muito concretas já definidas quando 
o mercado é muito incerto pode ser 
um desperdício de recursos”, conside-
ra João Fernandes. “O que esperamos 
é que a partir de junho retome a ativi-
dade, sobretudo baseada no mercado 
interno e no mercado interno alar-
gado, e que no último trimestre haja 
uma retoma do mercado internacio-
nal, mas isso é uma expetativa que 
depende de um conjunto muito vasto 
de fatores”, defende.

Mercado nacional
O ano começou bem, mas a pande-
mia parou a atividade turística. “Tive-
mos de hibernar toda a nossa ativi-
dade em termos de hotéis, pousadas, 
resorts, campos de golfe, etc. Temos a 
noção que o recomeço vai ser lento e 
difícil”, afirma Pedro Lopes, adminis-
trador do Grupo Pestana, para quem 
a palavra confiança vai ser fundamen-
tal. “Temos de esperar que os nossos 
clientes voltem a ter confiança em sair 

à rua, voltem a ter confiança em viajar, 
para que então o turismo recomece e 
saia dos “cuidados intensivos” em que 
está hoje”, refere.
Olhando para o futuro, Pedro Lopes 
estima que o primeiro mercado a rea-
gir será o português. “Os portugueses 
gostam do Algarve, a região continua 
a ter as qualidades que sempre teve 
e o mercado interno será o primeiro 
a arrancar. Depois, temos de esperar 
para ver o que acontece em Espa-
nha. Quando a pandemia abrandar 
lá e começarem a viajar, será talvez o 
segundo mercado com o qual pode-
remos voltar a contar para o verão”, 
considera.
Luís Correia da Silva, presidente do 
CNIG, partilha a mesma opinião 
quanto à retoma dos mercados. “Va-
mos passar por três fases: se houver 
alguma abertura interna, vamos ter as 
viagens dos portugueses e dos estran-
geiros residentes em Portugal em ju-
nho, julho, agosto e setembro. Depois, 
talvez numa segunda fase, possamos 
ter algumas viagens de turistas dos 
países europeus fundamentalmente, 
havendo disponibilidade de trans-
porte e uma melhoria da perceção de 
risco em relação a outros destinos. Lá 
para março do próximo ano, haverá 
viagens mais alargadas”.
Para o responsável do CNIG, não se 
podem cometer dois erros: “Abrir o 
destino sem estarem criadas as condi-
ções mínimas internas de controlo da 
disseminação da pandemia. Ou seja, 
criar abertura, sem podermos passar 
a perceção de segurança é um duplo 
risco, na medida em que se houver 
consequências complicadas podemos 
andar para trás. Em segundo lugar, 
não podemos facilitar a entrada de 
turistas de países onde a pandemia 
não estiver controlada”.
Luís Correia da Silva faz ainda um 
alerta para o início da retoma da ati-
vidade turística no Algarve. “A gran-
de maioria dos trabalhadores está 
em lay off. O lay off pode acontecer 
mais um ou dois meses, mas depois 
vamos ter que reorganizar o fun-
cionamento das empresas. De uma 
realidade temos a certeza: vamos 
ter muitos mais custos e não vamos 

“Os portugueses 
gostam do Algarve, 
a região continua 
a ter as qualidades 
que sempre teve e 
o mercado interno 
será o primeiro a 
arrancar”, Pedro 
Lopes
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uma altura em que já se 
discute a retoma da ativi-
dade turística, a pergunta 

que todos fazem é como devem os 
destinos e infraestruturas, como os 
hotéis e os restaurantes, preparar-se 
para a reabertura, tendo em conta 
que esta paragem decorre de uma 
crise sanitária? São precisos planos, 
medidas e regras para que seja trans-
mitida confiança aos colaboradores 

Breyner, diretor-geral do Évora Hotel, 
Marta Cabral, presidente da direção 
da Associação Rota Vicentina, e João 
Dias, proprietário do Restaurante Ta-
berna Quarta-Feira, em Évora.
O responsável da ERT Alentejo e Ri-
batejo explica que a certificação dos 
agentes turísticos da região sempre 
fez parte da estratégia de posiciona-
mento de qualidade do destino e que, 
já há algum tempo, que a ERT vinha a 
efectuar a certificação da restauração, 

das empresas e aos turistas.
Na Região do Alentejo e Ribatejo 
esse trabalho já está a ser feito, com 
a criação de uma certificação de segu-
rança sanitária como revelou António 
Ceia da Silva, presidente da Entidade 
Regional de Turismo do Alentejo e 
Ribatejo, durante a Web Conferência 
do Publituris que se realizou no pas-
sado dia 24 de abril e contou também 
com a participação Miguel de Melo 

Carina Monteiro e Raquel Relvas Neto / cmonteiro@publituris.pt e rneto@publituris.pt • Fotos: DR

N

O futuro do turismo no 
Alentejo e Ribatejo esteve 
em debate na segunda 
conferência do Publituris.

“Ninguém quer mais a segurança 
sanitária dos seus clientes que os 
agentes turísticos”
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o que realmente se pretende. Temos 
de tornar muito claro exatamente 
quais sãos objetivos para cada área e 
o que vai acontecer. O que queremos 
acima de tudo é proteger os grupos 
de risco e garantir que a capacidade 
de resposta do país não é sobrelota-
da. Não basta decretar o que temos 
de fazer, porque depois vai ser difícil 
fiscalizar, sabemos que não temos 
capacidade para fiscalizar tudo. Não 
me parece que haja outra forma de 
gerir isto que não seja: informar, sen-
sibilizar e coresponsabilizar com toda 
a transparência”, defende. 
António Ceia da Silva completa: “Se 
nos proteger, estamos a proteger o 
outro também. Se formos disciplina-
dos, se soubermos respeitar as dis-
tâncias, estaremos a contribuir para 
que, daqui a 15 dias, não tenhamos de 
fechar a economia outra vez”.
Esta questão é focada também por 
João Dias. Para o proprietário do res-
taurante Quarta-Feira, ao reabrirem, 
os restaurantes vão assumir o risco. “A 
partir do momento em que nos dizem 
para abrir a 30%, começamos a traba-
lhar e a encomendar coisas para esses 
30%, mas não sabemos se, passadas 
duas semanas, vamos ter novamente 
de encerrar, e o investimento está fei-
to. Por mais medidas que tomemos, 
ninguém vai saber o que vai suceder 
depois de reabrirmos, é o risco que 
provavelmente vamos ter de aceitar 
e assumir. Mas há alguns estabeleci-
mentos aqui em Évora que não com-
pensa se os obrigarem a trabalhar só 
com 25% da sua capacidade,”.
Para Miguel de Melo Breyner, di-
retor-geral da Évora Hotel, no mo-
mento da retoma, o mercado nacio-
nal estará “muito descapitalizado”. 
“Ainda havia quem defendesse que 
a Função Pública devia ter lay off, 
ainda bem que não têm, porque vai 
ajudar-nos nesta retoma com cer-
teza”. O gestor hoteleiro considera 
que seria “importante um apoio ao 
consumo para a a retoma”. “Como o 
António Ceia da Silva disse: o Alen-
tejo é a melhor região para quando 
as pessoas quiserem ir de férias, se 
calhar vêm menos, mas não deixem 
de visitar”, remata.  P

do alojamento, e estava a trabalhar 
na certificação do Turismo em Espaço 
Rural no período pré-COVID-19. Para 
Ceia da Silva era óbvio que “a questão 
dessa percepção de segurança por 
parte do turista seria essencial para 
o conquistarmos” no momento da 
retoma. “Estamos a trabalhar com a 
própria Secretaria de Estado, Turismo 
de Portugal, AHP, APECATE, AHRESP 
e a DGS no sentido de criarmos de 
facto esse modelo de certificação 
sanitária”, revela, sublinhando que a 
mesma deve ser diferente e ajustada 
à realidade de cada região turística e 
aos diferentes tipos de alojamento tu-
rístico e restantes atores da atividade 
turística.
Ceia da Silva considera ainda que 
“quando falamos de certificação en-
tendemos que devia ser mais ampla, 
porque tem de chegar ao Turismo 
em Espaço Rural, porque vai ser, na 
minha opinião, bastante procurado 
nesta fase”.
Esta certificação do Turismo do Alen-
tejo e Ribatejo deve estar em ação no 
prazo de 15 dias, perspetiva o respon-
sável. “Estabelecemos timings muito 
rigorosos”, realça.
Perante esta situação de distancia-
mento social e numa fase em que 
a procura por locais com grandes 
aglomerados se perspectiva que seja 
menor, Ceia da Silva considera que a 
região tem aqui uma oportunidade e 
vantagem. “O Alentejo e esta zona da 
Lezíria têm vantagens comparativas 
em relação ao resto do país. Em pri-
meiro lugar, porque tem poucos casos 
[de Covid-19] e porque é uma região 
de horizonte, de tranquilidade, não é 
uma região de grandes aglomerados 
em comparação com outros desti-
nos, que beneficiaram muito dessa 
concentração urbana durante alguns 
anos, mas que neste momento temos 
essa vantagem comparativa”.
Para o presidente da entidade, é es-
sencial que o mote promocional do 
destino esteja centrado na comunica-
ção da segurança sanitária do mesmo, 
sejas pelas redes sociais ou pelos sites 
também dos estabelecimentos de 
alojamento turístico. As unidades de-
vem ter “como principal preocupação 

transmitir ao cliente os critérios e tudo 
aquilo que está a ser feito em termos 
de segurança sanitária na sua unidade 
e depois a sua certificação. Tudo isso 
serão motivos para transmitir con-
fiança ao turista que queira visitar”.

Mercados 
Para o responsável da ERT Alentejo e 
Ribatejo, além do mercado nacional, 
existem mercados internacionais que 
podem dar uma resposta mais rápi-
da, “ainda este ano ou no princípio do 
próximo ano”, considera. São eles o 
mercado alemão e o americano”, por-
que “procuram zonas com as carac-
terísticas específicas desta região do 
Alentejo e Ribatejo”. No entanto, exis-
te um segmento de mercado que será 
mais difícil de recuperar. Na opinião 
de António Ceia da Silva, o segmento 
de mercado da população mais idosa 
terá maior renitência em viajar numa 
primeira fase, em contraponto com as 
famílias ou os jovens, dois segmentos 
de mercado que também procuram 
este destino. “Vamos ter que cami-
nhar, em conjunto com o Turismo de 
Portugal e com a Direção Geral de 
Saúde, para encontrar os melhores 
formatos. É diferente fazer um pas-
seio na Rota Vicentina com um grupo 
de pessoas que tem entre 18 e 25 anos 
e um grupo que tem acima dos 60 
anos. Temos de ter alguma elastici-
dade, sempre com um compromisso 
enorme, quer das entidades públicas, 
quer das entidades privadas”. “Houve 
durante muitos anos uma enorme 
discussão se o turismo punha em cau-
sa o ambiente, depois veio a provar-se 
que ninguém mais do que os próprios 
agentes turísticos queriam preser-
var o meio-ambiente. Hoje ninguém 
quer mais a segurança sanitária dos 
seus clientes que os agentes turísti-
cos”, conclui o presidente da região.
Também a presidente da direção da 
Associação Rota Vicentina faz um 
apelo para uma retoma da atividade 
responsável. Para Marta Cabral, todos 
têm de ser coresponsabilizados. “Nin-
guém tem interesse em passar o risco 
da segurança”, afirma. “Além da exis-
tência de normas, precisamos de es-
tar um pouco mais elucidados sobre 

“Quando falamos 
de certificação 
entendemos que 
devia ser mais 
ampla, porque 
tem de chegar ao 
Turismo em Espaço 
Rural, porque vai 
ser, na minha 
opinião, bastante 
procurado nesta 
fase”, António Ceia 
da Silva
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Regiões preparam  

retoma da atividade

O mundo mudou e os critérios para viajar também. 

Será que as condições dos serviços de saúde de 

determinado destino vão começar a estar no topo 

dos critérios de quem viaja?

Todas as semanas o Publituris debate o futuro da atividade 

turística em cada uma das Regiões de Turismo. 
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Portugal 
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saúde?
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mundo mudou e os crité-
rios para viajar também. 
Com o surto da pandemia 

da COVID-19, será que a saúde sobe 
na lista e lidera os critérios na hora 

de escolher determinado destino 
de férias em detrimento de outro? 
É uma das questões que fizemos a 
vários ‘players’ que têm a sua oferta 
ou estratégia turística focada no tu-
rismo de saúde ou médico.

As condições dos serviços de saúde de 
determinado destino vão começar a estar no 
topo dos critérios de quem viaja? Conheça o 
que Portugal tem a oferecer a quem visita.

No final de 2019, o Turismo de Portu-
gal, o Health Cluster Portugal (HCP), 
a Agência para o Investimento e Co-
mércio Externo de Portugal (AICEP) 
e a Associação Portuguesa de Hospi-
talização Privada (APHP) assinavam 

Será que Portugal 
faz bem à saúde?
Raquel Relvas Neto / rneto@publituris.pt • Fotos: DR
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frutávamos até ao princípio do ano 

em curso”.

Joaquim Cunha considera que, ape-

sar dos sistemas nacionais de saúde 

poderem ter de sofrer alterações (ver 

caixa), “o Turismo Médico, enquanto 

prestação de cuidados de saúde a 

não residentes, só poderá vir a cres-

cer”. Neste sentido, e tendo em con-

ta o protocolo assinado no final de 

2019, como referido em cima, o HCP 

está a trabalhar no sentido de “en-

contrar os ângulos e as abordagens 

positivas que este, que será o cata-

clismo das nossas vidas, nos possa 

trazer”.

Oferta

À parte do atual momento, já exis-

tiam unidades hoteleiras que se fo-

cavam neste produto turístico como 

atrativo da sua oferta. É o caso do 

Vila Galé Sintra – Resort Hotel, Con-

ference & Revival Spa, que quando 

abriu portas em maio de 2018 já se 

posicionava como um ‘healthy lifes-

um Protocolo de cooperação para a 

promoção internacional da oferta 

portuguesa de Turismo Médico. Já na 

altura se considerava que Portugal 

tinha boas condições para se afirmar 

internacionalmente no âmbito deste 

mercado, além de que a Saúde era já 

apontada como um ativo emergen-

te na estratégia Turismo 2027 e um 

pólo de desenvolvimento do país. Ao 

dia de hoje, em que o país está a ter 

números mais favoráveis na evolu-

ção da contaminação no que ao sur-

to do novo coronavírus diz respeito, 

quando comparado com outros des-

tinos europeus, esta estratégia pode 

ganhar mais força. Aos números 

junta-se ainda o facto de Portugal 

liderar, inclusive, a tabela de países 

que mais projetos inovadores tem 

no combate à COVID-19, segundo a 

OCDE (Organização para a Coopera-

ção e Desenvolvimento Económico), 

estando ainda a ser elogiado pela 

boa gestão da crise sanitária. Estes 

são dados que, conjuntamente com 

outros, como o lançamento do selo 

de garantia sanitária para os estabe-

lecimentos de atividades turísticas 

pelo Turismo de Portugal, contri-

buem para fortalecer a confiança 

de Portugal como destino turístico 

seguro no que à saúde diz respeito.

Apesar de considerar que ainda é 

prematuro e “arriscado” fazer ce-

nários evolutivos, Joaquim Cunha, 

diretor executivo do Health Cluster 

Portugal, continua a frisar que “a 

saúde ganhará atenção reforçada e a 

procura de cuidados não diminuirá, 

antes pelo contrário”. A questão que 

se coloca é se a procura fora do país 

de residência habitual vai ou não au-

mentar.

Na verdade, como já falado pelos 

demais especialistas em várias áre-

as, só depois da descoberta da va-

cina ou de meios terapêuticos para 

a cura da COVID-19, vai ser possível 

retomar “os padrões de consumo, de 

globalização e mesmo de procura de 

bem-estar que conhecíamos e des-

“Acredito que 

os clientes vão 

valorizar sobretudo 

três aspetos: 

confiança nas 

medidas de higiene, 

limpeza, segurança 

e distanciamento 

aplicadas pelos 

hotéis”, Gonçalo 

Rebelo de Almeida

...
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tyle hotel’, promovendo um estilo de 
vida saudável, conjugando cuidados 
médicos, alimentação equilibrada, 
saúde física e mental, com prática de 
exercício físico e terapias holísticas. 
Gonçalo Rebelo de Almeida, admi-
nistrador da Vila Galé, considera que 
a unidade localizada junto à serra 
de Sintra está “bem posicionada” e 
“acreditamos que reunirá boas con-
dições para ter uma procura acresci-
da quando reabrir: está numa zona 
isolada e verde, tem ar puro, oferece 
programas de bem-estar, alimen-
tação saudável e fitness ao ar-livre 
e tem um foco na saúde. E estes po-
derão ser fatores que os clientes 
eventualmente vão valorizar mais 
nesta fase”. O responsável aponta, 
no entanto, que o Vila Galé Sintra, 
à semelhança das restantes unida-
des hoteleiras do grupo, vai seguir 
“rigorosas medidas de higiene e de-
sinfeção para assegurar a segurança 
de todos”. “Até que tenhamos um 
medicamento ou uma vacina para 
a COVID-19, nesta fase transitória, 

acredito que os clientes vão valorizar 
sobretudo três aspetos: confiança 
nas medidas de higiene, limpeza, se-
gurança e distanciamento aplicadas 
pelos hotéis, marcas reconhecidas 
que dêem garantias e produtos em 
zonas menos povoadas e de menor 
dimensão, mais ligados à natureza, à 
vida saudável, ao ar-livre”, enumera.
A Longevity Wellness Worldwide 
(LWW) é outro dos exemplos em 

Portugal que tem na saúde e bem-
-estar nas suas unidades a sua voca-
ção bem vincada. Para Nazir Sacoor, 
CEO & Founder da LWW, que tem os 
hotéis Longevity Health & Wellness 
Hotel, Longevity Cegonha Country 
Club e Vilalara Longevity Thalassa & 
Medical Spa, no Algarve, o surto pan-
démico do COVID-19 veio “reforçar 
ainda mais a importância que o nos-
so sistema imunitário tem na defesa 
contra todo o tipo de doenças e infe-
ções e, como tal, acreditamos que os 
players que conseguirem apresentar 
soluções Wellness com profundi-
dade no fortalecimento do sistema 
imunitário, integradas em ambiente 
hoteleiro, terão um mercado ainda 
maior por desenvolver”. É neste sen-
tido que a LWW acredita que “acre-
dita que o turista de lazer, Mice, ‘city 
breaks’, entre outros, vai dar cada 
vez maior importância às valências 
e serviços que os hotéis e destinos 
têm disponíveis em matéria de saú-
de e bem estar e não estamos a falar 
apenas de serviços de Spa”. Ou seja, 

»»

Sistemas de saúde 
em atenção 
A pandemia veio provocar situações de elevado stress e consequentes ma-
zelas nos sistemas nacionais de saúde. “Na Europa e, em particular, na União 
Europeia, vamos ter de nos questionar se os atuais modelos de organização e 
de financiamento dos sistemas de saúde são os mais eficazes. Vamos ter de 
perceber se teríamos respondido melhor se o nível de integração fosse mais 
elevado. Se a partilha de recursos, neste contexto, poderia ou poderá ser uma 
opção a considerar, tendo em vista a qualidade da resposta aos cidadãos e a 
melhor utilização dos meios disponíveis. Se faz sentido pensar num sistema 
de saúde europeu”, destaca o responsável do HCP.
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os hotéis que tiverem “uma oferta 
de Wellness secundária bem estru-
turada, robusta, credível e sustentá-
vel terão maiores oportunidades de 
captar esse mercado que vai estar 
cada vez mais preocupado em poder 
“ter wellness” e manter o seu sistema 
imunitário forte, através de variadas 
formas possíveis, durante uma es-
tadia cuja principal motivação não 
foi Wellness”. Para já, nas três uni-
dades da LWW, está a ser ajustado 
o conceito “Longevity Covid-19 360º 
Safety & Prevention Protocol, que 
inclui medidas de Rastreio & Testes 
(para colaboradores e hóspedes), de 
Higiene & Desinfecção reforçados e 
diferenciados, de Prevenção e, com 
alguma especialização, de Fortale-
cimento do Sistema Imunitário (op-
cional para os hóspedes que tiverem 
interesse) e a trabalhar com relações 
públicas para realçar todas as valên-
cias wellness que a marca oferece em 
cada localização e que contribuem 
para o fortalecimento do sistema 
imunitário”.
O diretor executivo do HCP também 
aponta que “a boa saúde que se faz 
em Portugal e as competências que 
neste domínio dispomos, muito para 
além de argumentos para a atrativi-
dade no turismo médico, serão nos 
próximos anos, de forma que julgo 
cada vez mais acentuada, uma van-
tagem competitiva do nosso país 
como destino de turismo de referên-
cia e de qualidade”.
No entanto, outros fatores são es-
senciais neste processo de constru-
ção de confiança e atração junto 
do potencial turista, como aponta 
Nazir Sacoor: “Há que criar todo um 
sistema integrado seguro desde a 
chegada aos aeroportos, aos meios 
de transporte para os hotéis e nos 
próprios hotéis”.
Assim, se Portugal conseguir ga-
rantir  e “criar um sistema integrado 
deste género, criar um brand em 
torno disto e comunicá-lo agressiva-
mente nos mercados internacionais 
(primeiro Europa, depois resto do 
mundo), acreditamos que a retoma 
será mais rápida”, acrescenta ainda o 
empresário da LWW. P

“A boa saúde que 
se faz em Portugal 
e as competências 
que neste domínio 
dispomos, serão 
nos próximos anos, 
uma vantagem 
competitiva do 
nosso país como 
destino de turismo 
de referência e de 
qualidade”, Joaquim 
Cunha

...
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ANÁLISE 
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Regiões preparam  

retoma da atividade

O mundo mudou e os critérios para viajar também. 

Será que as condições dos serviços de saúde de 

determinado destino vão começar a estar no topo 

dos critérios de quem viaja?

Todas as semanas o Publituris debate o futuro da atividade 

turística em cada uma das Regiões de Turismo. 

pág. 08-11

Portugal 
faz bem à 

saúde?

Página 10



A11  
RTP 2

 	Duração: 00:58:36

 	OCS: RTP 2 - Sociedade Civil

 
ID: 86506259

 
14-05-2020 14:00

1 1 1

Chuva e seca

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dce4bff3-91d3-45c3-afe2-

f9118c8be1e9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) há vários tipos de seca. No final de
fevereiro, tínhamos parte do Sul do país em seca extrema, o mais grave tipo de seca. Com a chuva de
março e abril a situação melhorou mas o risco mantém-se. Qual é na verdade o risco? As barragens
secarem? A agricultura deixar de existir? Não termos água para beber?
Convidados: Ricardo Deus, técnico consultor do IPMA; José Núncio, presidente da direção da FENAREG
(Federação Nacional de Regantes de Portugal); Pedro Valadas Monteiro, diretor Regional de
Agricultura e Pescas do Algarve.
Segundo leque de convidados: Cláudia Sil, Grupo de Trabalho da Água da Quercus; João Santos,
docente da UTAD.
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 	Duração: 00:02:44

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 86505205

 
14-05-2020 13:38

1 1 1

Reabertura dos restaurantes

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cc135f56-8b81-43e8-8c7b-

4ecec2751597&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação Nacional de Restaurantes alerta que dois em cada três não têm dinheiro para a
reabertura. Mesmo assim são vários os que já avançaram para uma reorganização do espaço de
acordo com as normas da DGS.
Declarações de Daniel Serra.
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 	Duração: 00:10:50

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 86505048

 
14-05-2020 13:11

Recuperação económica da UE

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4a5db967-dcff-4659-870a-

c265fc1aa8e4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A União Europeia entrou numa recessão sem precedentes devido à pandemia da Covid19. Com os
Estados-membros a iniciar o desconfinamento, olha-se já para a recuperação económica, e Bruxelas
está sob pressão os 27 para apresentar medidas que atendam às necessidades de cada país.
Declarações de Valdis Dombrovskis, vice presidente executivo da Comissão Europeia, dos
eurodeputados Pedro Marques do PS e Lídia Pereira do PSD, João Fernandes, presidente da Entidade
Regional de Turismo do Algarve, e Paula Oliveira de Associação de Turismo de Lisboa.
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 	Duração: 00:00:15

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 86498471

 
14-05-2020 08:32

Fronteiras entre Portugal e Espanha vão manter-se fechadas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3b528c56-1e77-446e-b891-

9c0ee5703ba9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As fronteiras entre Portugal e Espanha vão manter-se fechadas até 15 de junho, pelo menos
continuam assim impedidas as deslocações turísticas e de lazer entre os 2 países, mas as exceções
passam a incluir os trabalhadores sazonais.
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 	Duração: 00:01:31

 	OCS: SIC - Edição da Manhã

 
ID: 86496742

 
14-05-2020 06:36

1 1 1

Portugal mantém fronteiras fechadas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ce51fdd7-457e-4928-9e43-

ab312449e63d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Pelo menos até 15 de junho, as fronteiras terrestres que ligam Portugal e Espanha vão continuar
encerradas.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-05-14 07:32
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-14 08:32
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-14 09:16
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-14 06:36
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-14 07:32
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-05-14 10:14
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-05-14 12:29
 SIC - Primeiro Jornal , 2020-05-14 13:22
 SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-05-14 13:23
 SIC Notícias - Jornal das Duas , 2020-05-14 14:54
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A16Turismo do Algarve organiza visita virtual ao destino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/05/2020

Meio: Ambitur Online

URL: https://www.ambitur.pt/turismo-do-algarve-organiza-visita-virtual-ao-destino/

 
Perante a necessidade de suspender as chamadas "fam trips" ou visitas de familiarização, ações
organizadas para dar a conhecer a região e a sua oferta junto de agentes turísticos ou jornalistas
internacionais, a Associação Turismo do Algarve apresenta uma alternativa e disponibiliza uma visita
virtual a` região através do seu website (www.algarvepromotion.pt).
 
Simulando uma estadia de cinco dias na região, esta nova ferramenta apresenta aos visitantes um
intenso programa de atividades que lhes permitirá, em cada dia, descobrir uma área específica do
Algarve, do barlavento ao sotavento. A` semelhança de um programa convencional, a visita virtual
apresenta um itinerário, definindo horários e distâncias entre os diferentes locais a visitar, de forma a
proporcionar uma perceção o mais próxima possível da realidade.
 
As sugestões apresentadas são muito diversificadas e refletem a riqueza da oferta do destino, indo ao
encontro de diferentes tipos de motivações. Conhecer as praias e os vários cenários naturais da
região, imergir no ambiente da serra algarvia, trilhar a Via Algarviana de bicicleta ou através de
percursos pedestres, ter aulas de golfe, descobrir a gastronomia e os vinhos locais, ou conhecer os
parques temáticos, os mercados e pontos de interesse histórico do Algarve são apenas algumas das
propostas.
 
Ao longo desta jornada virtual, os participantes terão a oportunidade de explorar diversos conteúdos,
informativos e inspiracionais, em relação a cada uma das sugestões do programa: desde a
visualização de fotografias, a` consulta de guias e brochuras, listas de hotéis e restaurantes, e até de
livros de receitas para aqueles que se quiserem aventurar na confeção de alguns dos mais típicos
pratos da gastronomia algarvia. Estes conteúdos podem ser acedidos, de forma gratuita, através do
site da Associação Turismo do Algarve, estando neste momento disponíveis em inglês. Para breve está
ainda prevista a inclusão de informação em novos formatos, como vídeo.
 
"O objetivo desta iniciativa passa por continuar a alimentar a proximidade e o interesse que os
agentes do setor e os media internacionais mantêm pelo Algarve e, de certa forma, por lhes aguçar a
vontade de, num futuro próximo, poderem experienciar ao vivo tudo aquilo que já conhecem
virtualmente", explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
"Tal como fazemos quando recebemos estes profissionais na região, procuramos que a tónica da visita
incida em experiências autênticas, onde haja oportunidade de conhecer e interagir com a vida local, e
valorizando a componente da sustentabilidade, que cada vez está mais presente no turismo deste
destino. Com propostas que abrangem todo o Algarve, de Aljezur a Alcoutim, pretendemos que esta
ação seja mais um contributo para consolidar internacionalmente a perceção da qualidade diferenciada
da oferta da região", afirma.
 
E porque as sugestões de tudo o que há para fazer no destino não se esgotam em cinco dias, esta
visita virtual deixa ainda um conjunto de outras ideias de locais a não perder, inspirando motivações
para uma próxima viagem.
 
A  v i s i t a  v i r t u a l  a o  A l g a r v e  p o d e  s e r  a c e d i d a  a q u i :
h t t p s : / / w w w . a l g a r v e p r o m o t i o n . p t / p t / m e n u / 2 5 5 / v i r t u a l - p r e s s - f a m - t r i p . a s p x
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Bruxelas divulga orientações para relançar turismo 
Com o verão a aproximar-se, a Comis-
são Europeia divulgou, ontem, um con-
junto de orientações que permitam "res-
tabelecer viagens e relançar o turismo 
em 2020 e anos seguintes" na Europa. 
Entre as várias recomendações, Bruxe-
las aconselha os cidadãos a fazerem, 
este ano, turismo de proximidade, evi-
tando assim grandes deslocações. A 
retoma do turismo implica, porém, um 
rigoroso plano de contingência, que pre-

  

vê garantir uma distância social míni-
ma de 1,5 metros a bordo dos transpor-
tes, nem que para tal seja necessário 
reduzir a sua lotação — com exceção 
para o setor da aviação. Noutras infraes-
truturas de turismo, como restauran-
tes, cafés e bares, a Comissão Europeia 
entende que "os estabelecimentos devem 
pôr em prática medidas específicas para 
assegurar o afastamento fisico dos clien-
tes, através da definição de um núme-

  

ro máximo permitido em cada instala-
ção. São ainda aconselhadas normas de 
higiene rigorosas nas praias e piscinas. 
Quanto à aviação, setor que atravessa 
a suspensão dos voos no espaço euro-
peu, a Comissão recomenda que sejam 
criados vouchers com condições vanta-
josas, mas pede às companhias aéreas 
para "respeitarem o direito ao reembol-
so em dinheiro" no caso de cancelamen-
to por parte dos passageiros. 

Página 17



A18

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 21,42 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 86494981 14-05-2020

Portugal notificado 
pelos vouchers 
Bruxelas vai notificar 
Portugal e outros 11 paí-
ses por infração aos di-
reitos europeus dos pas-
sageiros, por ter criado 
legislação que obriga os 
consumidores a aceitar 
vouchers devido a via-
gens canceladas, sendo 
o reembolso obrigatório 
apenas no final do pra-
zo do mesmo. A Comis-
são Europeia entende 
que os direitos dos con-
sumidores não estão 
suspensos, por isso a 
opção de reembolso 
tem de ser possível. 
Mesmo no caso dos 
vouchers, terão de estar 
protegidos caso haja in-
solvência da empresa 
até ao final da validade. 

Apps de controlo 
podem ser úteis 
A Comissão Europeia 
admite que as aplica-
ções móveis de rastrea-
mento de utilizadores 
expostos ao vírus po-
dem ser úteis nesta 
fase, desde que sejam 
"voluntárias, transpa-
rentes e temporárias". 

Turismo vale 10% 
do PIB europeu 
Entre junho e agosto, os 
residentes na UE reali-
zam 385 milhões de 
viagens turísticas e gas-
tam 190 mil milhões de 
euros. A região arreca-
dou 30% das receitas 
mundiais do turismo 
em 2018, o que equiva-
leu a cerca de 10% do 
PIB europeu. 
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União Europeia quer retomar 
transportes e turismo no verão 
Reabertura de fronteiras à livre circulação deverá ser feita de forma faseada, coordenada 
entre estados vizinhos e de maneira a não discriminar quaisquer cidadãos europeus 

Erika Nunes 
erika@jn.pt 

LAZER  A Comissão Europeia 
quer garantir que o turismo 
vai funcionar no verão e, 
para isso, emitiu recomen-
dações para os transportes e 
hotelaria e restauração, de 
forma a recuperar a confian-
ça dos europeus nas viagens 
de lazer. O princípio de não 
discriminação dos residen-
tes em determinado Esta-

 

do-membro da União Euro-

 

peia deve estar sempre pre-
sente no levantamento das 
restrições de circulação para 
outro estado, sublinhou 
Bruxelas. 
"Quando um Estado-

-membro decide levantar as 
suas restrições à circulação 
de e para outro Estado-
-membro, ou no que respei-
ta a regiões ou zonas de 
qualquer um desses esta-
dos-membros, tal deve apli-
car-se, sem discriminação, a 
todos os cidadãos da UE e a 
todos os residentes desse 
Estado-membro, indepen-
dentemente da sua nacio-
nalidade", recomendou. 

A reabertura deverá ser 
planeada por fases, que po-
dem ser revertidas a qual-
quer momento em que a si-
tuação epidemiológica o 
exija, começando pelas via-
gens profissionais e pes-
soais, incluindo turismo, 
entre regiões e estados com 
evolução epidemiológica 
estável e semelhante. Para 
apoiar esta transição, o Cen-
tro Europeu para a Preven-
ção e Controlo de Doenças 
está a desenvolver um mapa 
com a transmissão de covid-
-19 a nível regional que po-
derá ser usado por autorida-
des nacionais, operadores 
de transportes, viajantes e 
fornecedores de serviços. 

Numa fase posterior, po-
derão ser levantadas todas 
as restrições nas fronteiras, 
ainda com medidas sanitá-
rias, sendo permitidas " via-
gens para todos os fins" em 
todo o território da UE. Só 
depois poderá ser pensada a 

two 

reabertura ao turismo ex-
terno. 

FÉRIAS SEM COVID 
Excetuando os aviões, onde 
máscaras e outros equipa-
mentos de proteção são 
aceites, em vez da redução 
da lotação, os transportes 
terão de viajar com menos 
passageiros a bordo e com 
proteções para trabalhado-
res e utilizadores. As portas 
devem ser automatizadas, 
tem de haver disponível gel 
de desinfeção, os veículos 
têm de ser limpos regular-
mente e deve reforçar-se a 
ventilação através de filtros 
de ar. Os contactos entre 
trabalhadores e clientes de-
vem ser minimizados, com 
venda de bilhetes e check-
-in online e suspensão de 
vendas a bordo de alimen-
tos e bebidas. 

Em hotéis, parques de 
campismo, alojamentos ou 
outros estabelecimentos, 
como restaurantes, bares e 
cafés, praias e outras zonas 
de lazer ao ar livre, deverá 
manter-se o distancíamen-

  

to social de 1,5 metros e a 
desinfeção constante. Para 
limitar a permanência nos 
espaços comuns, a Comis-
são sugere a disponibiliza-
ção de reservas para refei-
ções ou para deslocações a 
piscinas ou ginásios. 

FRONTEIRAS FECHADAS 
Portugal vai continuar a 
manter fechadas as frontei-
ras terrestres por tempo in-
determinado. Atualmente, 
está apenas autorizada a cir-
culação de transportes de 
mercadorias e de trabalha-
dores transfronteiriços. 

A partir de amanhã e, pelo 
menos, até 24 de maio, Es-
panha vai exigir quarente-
na a todos os que entrem no 
país. Portugal ainda não de-
finiu medidas semelhantes, 
nomeadamente para o re-
gresso dos emigrantes no 
verão. O secretário de esta-
do da Saúde explicou que as 
medidas "irão de encontro 
do que todos queremos", 
mas que serão "articuladas 
com os diferentes países de 
proveniência".* 

yw 

Acesso a piscinas e restaurantes de hotéis pode ser controlado por reservas horárias, sugeriu a Comissão 
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Olivier Hoslet/Reuters 

Margrethe Vestager, comissária europeia para a Concorrência, apresentou a estratégia para o turismo. 

PRIMEIRA LINHA COVID-19 

Países em situações semelhantes 
podem abrir portas entre si 

TOME NOTA 

Como vai a 
Europa reabrir 
o turismo? 

A retoma das viagens na União Europeia vai ser feita de forma faseada e vai 
começar com o levantamento das restrições entre os países que tenham situações 
epidemiológicas semelhantes. "Vouchers" poderão vir a ser transmissíveis. 

RAFAELA BURD RELVAS 
rafaelarelvas@negocios.pt 

stá apresentada a es-
tratégia para relançar 
O turismo europeu. 
Numa altura em que 

vários países aliviam as medidas 
de confinamento e est tidain rea-
brir fronteiras, a Comissão.) Euro 
peia (CE) recomenda que. numa 
primeira lase, só os territórios em 
situação cpidemiológica idênti-
ca possam abrir portas entre si. 
\ o mesmo tempo, e para evitar 

uma onda de reembolsos, Bruxe-
las quer que os vales emitidos 
para compensar aqueles que vi-
ram as suas viagens canceladas 
sejam atrativos. Para isso, propõe 
que estes vales possam ser t rans-
missíveis para outros viajantes. 

Estes são alguns dos pontos 
que constam do pacote de reco )-
mendações apresentado esta 
quarta-feira( ) plano é extenso e 
divide-se em cinco secções: repo-
sição) da liberdade de mo wi men - 
tação: relançamento dos trans-
portes: relançamento dos servi-
ços turísticos: disponibilizaçãode 
informação para os turistas; e dis-
pon ibil ização dc apoios para as 
empresas do setor. 

Quanto ao primeiro ponto, 
Bruxelas deixa claro que "viajar 
para o estrangeiro vai.depender 
da evolução da situaçãoide saúde 
pública nos Estados-membro is"e 
antecipa que o mais provável será 
tinia abordagem "faseada e coor-
&nada" entre países." Isso come-
çara com o levantamento das res-
trições entre regiões e Estados 
com situações epidemiológicas 
suficientemente semelhantes". 

De qualquer Biraia. o levan-
tamento de restrições só deve  

avançar se os países cumprirem 
três critérios: controlo da situa-
ção epideiniológica. capacidade 
de voltar a aplicar medidas de 
continamento e prioridade as via--
gens essenciais, de origem eco-

 

Viajar para o 
estrangeiro vai 
depender da evolução 
da situação de saúde 
pública nos Estados. 
COMISSÃO EUROPEIA 
Pacote de recomendações para 
relançamento do turismo 

nómica, social oiti de saúde. 
Os Estados devem também 

lerem conta a capacidade do sis-
tema (te saúde para resistir a uni 
possível aumento) dc doentes 
quando as  fronteiras fintem aber-
tas a turistas, bem como a capa-
cidade de assegurar a realização 
de testes em larga escala. 

Quanto aos transportes, Bru-
xelas recomenda quesejam man-
lidas as medidas que já são imple-
mentadas atualmente. como a 
utilização de máscaras, redução 
da capacidade dos transportes e 
garantia de distanciamento entre 
passageiros. O mesmo no caso 
dos estabelecimentos de aloja-

mento: deve sei' assegurada tinia 
distãncia mínima de 1.5 metros 
nas áreas comuns, ao mesmo 
tempo que são implementadas 
medidas de higiene e desinfeção 
e que todos os trabalhadores de-
vem receber formação especítl  

ca sobre os novos procedimentos. 
..1á para incentivar as viagens. 

uma das principais propostas diz 
respei to aos vales turísticos. Por-
tugal foi um dos países que já cria-
ram um regime para enquadrar 
estes vales, emitidos em nome 
daqueles cujas viagens Ou aloja 
mento tenham sido cancelados 
devido a pandemia. Bruxelas dá 
agora indicações sobre as carac-
terísticas destes vales. 

"Para que sejam atrativos e 
unia alternativa aos reembolsos, 
os vales devem estar protegidos 
de unia potencial insolvência do 
seu emissor". explica. Devem, 
também, terval idade mínima de 
12 meses e permitir° reembolso 
automático, no máximo de 14 
dias, ao tini desse tempo. Outra 
das propostas é que estes vales, 
de transporte ou dc alojamento, 
sejam transmissíveis para outros 
turistas sem custos adicionais.■ 

O plano de relançamento do tu-
rismo europeu assenta em cin-
co eixos e começa na reposição 
da liberdade de movimentação. 

MOVIMENTAÇÃO 
A liberdade de movimentação 
dentro da UE vai depender da 
evolução da situação de saúde 
pública em cada país. Bruxelas 
quer guie seja assegurado o con-
trolo da situação epidemiológi-
ca e a capacidade de voltar a 
aplicar medidas de confinamen-
to. Antes das viagens turísticas, 
deve ser dada prioridade às via-
gens essenciais. E, na primeira 
fase, só os países em situação 
idêntica devem reabrir entre si. 

TRANSPORTES 
A compra de bilhetes deve pas-
sar a ser feita online e a capaci-
dade dos transportes deve ser 
reduzida. Os transportes devem 
disponibilizar desinfetante e 
não devem vender comida, be-
bida ou outros bens a bordo. O 
uso de máscaras é incentivado. 

ESTABELECIMENTOS 
Depois de os trabalhadores re-
ceberem formação sobre os no-
vos protocolos, os estabeleci-
mentos turísticos deverão rea-
brir apenas quando consegui-
rem assegurar material de hi-
giene e proteção para todos e 
desinfeção regular dos espaços. 

INFORMAÇÃO 
Bruxelas quer que a informação 
essencial para os turistas seja 
facilmente acessível. Para além 
da divulgação clara dos direitos 
em caso de cancelamento de 
viagens, incentiva os turistas à 
utilização de aplicações móveis 
que alertem aqueles que pos-
sam ter sido expostos ao vírus. 

APOIOS ÀS EMPRESAS 
Estão disponíveis 8 mil milhões 
de euros para apoiar PME, in-
cluindo no turismo, e há um pro-
grama de combate ao desem-
prego de 100 mil milhões. 
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CENTENO 
FICA A PRAZO 

axo ................ 
............... . 

Iti 

Ministro das Finanças 
ficará no Governo 

até à aprovação 
do Orçamento 
suplementar. 

Polémica do Novo 
Banco define destino 

do governante, que 
já entrou no novo 

Executivo com um pé 
dentro e outro fora. 

Deixará a pasta 
com o país a 

atravessar uma 
recessão histórica. 

PRIMEIRA LINHA 4 e 5 

Pode o Governo legislar 
com perguntas e respostas? 
ECONOMIA lb e v 

Turismo reabre entre países 
com situação semelhante 
PRIMEIRA LINHA Nn 

Portugal pronto 
a passar à fase 
seguinte do 
desconfinamento 
PRIMEIRA LINHA S 

 

egoc os 
Quinta-feira, 14 de maio de 2020 Diário Ano XVI N.o 4243 €2.50 

Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe negocios.pt 

 

• • BASF 
We create chemistry 

Banca 

CGD admite 
estender 
moratórias 
no crédito 
por um ano 

Lucros do banco liderado 
por Paulo Macedo caem 
30% com provisões para 
efeitos da pandemia. 

EMPRESAS 22 e 23 

Aviação 

TAP transforma 
voos de 
passageiros 
em carga 
PRIMEIRA LINHA a2 c 13 

IACX 

Tribunal 
Constitucional 
alemão abre 
crise na UE 
Resposta indireta do BCE será 
saida sem danos maiores. 
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Especial para profissionais, o Turismo do Algarve realiza uma "fam" trip digital
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/05/2020

Meio: NewsAvia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=52a729ef

 
Especial para profissionais, o Turismo do Algarve realiza uma "fam" trip digital
 
Simulando uma estadia de cinco dias na região profissionais de turismo e media internacionais terão
acesso acesso a um programa de atividades que os guiará num conjunto de experiências diversas
sobre a oferta do destino, de Aljezur a Alcoutim.
 
O Algarve é uma região a sul de Portugal, caracterizada por invernos amenos e curto e verões longos
quentes e secos tendo nas suas paisagens naturais, e praias de aguas tépidas factores que tornam
uma das maiores regiões turísticas portuguesas.
 
O Turismo de Algarve apresenta aos visitantes digitais um intenso programa de atividades que lhes
permitirá, em cada dia, descobrir uma área específica do Algarve, do barlavento ao sotavento. À
semelhança de um programa convencional, a visita virtual apresenta um itinerário, definindo horários
e distâncias entre os diferentes locais a visitar, de forma a proporcionar uma perceção o mais próxima
possível da realidade.
 
As sugestões apresentadas são muito diversificadas e refletem a riqueza da oferta do destino, indo ao
encontro de diferentes tipos de motivações. Conhecer as praias e os vários cenários naturais da
região, imergir no ambiente da serra algarvia, trilhar a Via Algarviana de bicicleta ou através de
percursos pedestres, ter aulas de golfe, descobrir a gastronomia e os vinhos locais, ou conhecer os
parques temáticos, os mercados e pontos de interesse histórico do Algarve são apenas algumas das
propostas.
 
Ao longo desta jornada virtual, os participantes terão a oportunidade de explorar diversos conteúdos,
informativos e inspiracionais, em relação a cada uma das sugestões do programa: desde a
visualização de fotografias, à consulta de guias e brochuras, listas de hotéis e restaurantes, e até de
livros de receitas para aqueles que se quiserem aventurar na confeção de alguns dos mais típicos
pratos da gastronomia algarvia. Estes conteúdos podem ser acedidos, de forma gratuita, através do
site da Associação Turismo do Algarve, estando neste momento disponíveis em inglês. Para breve está
ainda prevista a inclusão de informação em novos formatos, como vídeo.
 
"O objetivo desta iniciativa passa por continuar a alimentar a proximidade e o interesse que os
agentes do setor e os media internacionais mantêm pelo Algarve e, de certa forma, por lhes aguçar a
vontade de, num futuro próximo, poderem experienciar ao vivo tudo aquilo que já conhecem
virtualmente", explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Tal como fazemos quando
recebemos estes profissionais na região, procuramos que a tónica da visita incida em experiências
autênticas, onde haja oportunidade de conhecer e interagir com a vida local, e valorizando a
componente da sustentabilidade, que cada vez está mais presente no turismo deste destino. Com
propostas que abrangem todo o Algarve, de Aljezur a Alcoutim, pretendemos que esta ação seja mais
um contributo para consolidar internacionalmente a perceção da qualidade diferenciada da oferta da
região", afirma.
 
E porque as sugestões de tudo o que há para fazer no destino não se esgotam em cinco dias, esta
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visita virtual deixa ainda um conjunto de outras ideias de locais a não perder, inspirando motivações
para uma próxima viagem.
 
A visita virtual ao Algarve pode ser acedida aqui.
 
admin
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Algarve criou uma visita virtual de 5 dias à região
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Início B3 Algarve criou uma visita virtual de 5 dias à região
 
Algarve criou uma visita virtual de 5 dias à região
 
Maio 14, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Associação Turismo do Algarve (ATA) criou uma visita virtual a` região através do seu website.
 
Simulando uma estada de cinco dias na região, os participantes têm acesso a um programa de
actividades e experiências diversas sobre a oferta do destino, de Aljezur a Alcoutim.
 
Trata-se de uma das muitas consequências da suspensão das chamadas "fam trips" ou visitas de
familiarização, acções organizadas para dar a conhecer a região e a sua oferta junto de agentes
turísticos ou jornalistas internacionais.
 
Esta nova ferramenta apresenta aos visitantes um intenso programa de actividades que lhes
permitirá, em cada dia, descobrir uma área específica do Algarve, do barlavento ao sotavento. A`
semelhança de um programa convencional, a visita virtual apresenta um itinerário, definindo horários
e distâncias entre os diferentes locais a visitar, de forma a proporcionar uma percepção o mais
próxima possível da realidade.
 
As sugestões apresentadas são muito diversificadas e reflectem a riqueza da oferta do destino, indo ao
encontro de diferentes tipos de motivações.
 
Ao longo desta jornada virtual, os participantes terão a oportunidade de explorar diversos conteúdos,
informativos e inspiracionais, em relação a cada uma das sugestões do programa: desde a
visualização de fotografias, a` consulta de guias e brochuras, listas de hotéis e restaurantes, e até de
livros de receitas para aqueles que se quiserem aventurar na confecção de alguns dos mais típicos
pratos da gastronomia algarvia.
 
Estes conteúdos podem ser acedidos, de forma gratuita, através do site da ATA, estando neste
momento disponíveis em inglês.
 
A visita virtual ao Algarve pode ser acedida AQUI
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
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Luís de Magalhães
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Turismo do Algarve organiza visita virtual ao destino
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Numa ação dirigida a agentes de turismo e jornalistas internacionais
 
Simulando uma estadia de cinco dias na região, os participantes têm acesso a um programa de
atividades que os guiará num conjunto de experiências diversas sobre a oferta do destino, de Aljezur a
Alcoutim.
 
Perante a necessidade de suspender as chamadas "fam trips" ou visitas de familiarização, ações
organizadas para dar a conhecer a região e a sua oferta junto de agentes turísticos ou jornalistas
internacionais, a Associação Turismo do Algarve apresenta uma alternativa e disponibiliza uma visita
virtual à região através do seu website (www.algarvepromotion.pt).
 
Simulando uma estadia de cinco dias na região, esta nova ferramenta apresenta aos visitantes um
intenso programa de atividades que lhes permitirá, em cada dia, descobrir uma área específica do
Algarve, do barlavento ao sotavento. À semelhança de um programa convencional, a visita virtual
apresenta um itinerário, definindo horários e distâncias entre os diferentes locais a visitar, de forma a
proporcionar uma perceção o mais próxima possível da realidade.
 
As sugestões apresentadas são muito diversificadas e refletem a riqueza da oferta do destino, indo ao
encontro de diferentes tipos de motivações. Conhecer as praias e os vários cenários naturais da
região, imergir no ambiente da serra algarvia, trilhar a Via Algarviana de bicicleta ou através de
percursos pedestres, ter aulas de golfe, descobrir a gastronomia e os vinhos locais, ou conhecer os
parques temáticos, os mercados e pontos de interesse histórico do Algarve são apenas algumas das
propostas.
 
Ao longo desta jornada virtual, os participantes terão a oportunidade de explorar diversos conteúdos,
informativos e inspiracionais, em relação a cada uma das sugestões do programa: desde a
visualização de fotografias, a` consulta de guias e brochuras, listas de hotéis e restaurantes, e até de
livros de receitas para aqueles que se quiserem aventurar na confeção de alguns dos mais típicos
pratos da gastronomia algarvia. Estes conteúdos podem ser acedidos, de forma gratuita, através do
site da Associação Turismo do Algarve, estando neste momento disponíveis em inglês. Para breve está
ainda prevista a inclusão de informação em novos formatos, como vídeo.
 
"O objetivo desta iniciativa passa por continuar a alimentar a proximidade e o interesse que os
agentes do setor e os media internacionais mantêm pelo Algarve e, de certa forma, por lhes aguçar a
vontade de, num futuro próximo, poderem experienciar ao vivo tudo aquilo que já conhecem
virtualmente", explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Tal como fazemos quando
recebemos estes profissionais na região, procuramos que a tónica da visita incida em experiências
autênticas, onde haja oportunidade de conhecer e interagir com a vida local, e valorizando a
componente da sustentabilidade, que cada vez está mais presente no turismo deste destino. Com
propostas que abrangem todo o Algarve, de Aljezur a Alcoutim, pretendemos que esta ação seja mais
um contributo para consolidar internacionalmente a perceção da qualidade diferenciada da oferta da
região", afirma.
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E porque as sugestões de tudo o que há para fazer no destino não se esgotam em cinco dias, esta
visita virtual deixa ainda um conjunto de outras ideias de locais a não perder, inspirando motivações
para uma próxima viagem.
 
N O T A :  A  v i s i t a  v i r t u a l  a o  A l g a r v e  p o d e  s e r  a c e d i d a  a q u i :
h t t p s : / / w w w . a l g a r v e p r o m o t i o n . p t / p t / m e n u / 2 5 5 / v i r t u a l - p r e s s - f a m - t r i p . a s p x
 
Jorge Matos Dias
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ATA organiza visita virtual ao Algarve
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Com as fam trips suspensas, a Associação Turismo do Algarve apresenta uma alternativa através de
uma visita virtual ao destino, numa acção dirigida a agentes de turismo e jornalistas internacionais.
 
Simulando uma estadia de cinco dias na região, esta ferramenta apresenta aos visitantes um
programas de actividades que permite descobrir uma área do Algarve diferente a cada dia, de Aljezur
a Alcoutim. A visita virtual apresenta um itinerário, definindo horários e distâncias entre os diferentes
locais, permitindo uma percepção o mais próxima da realidade possível.
 
As sugestões apresentadas na visita virtual são diversificadas, com intuito de reflectir a diversidade da
oferta do destino. Dão a conhecer praias e cenários naturais, a serra algarvia, actividades como
passeios de bicicleta e trekking, golfe, a gastronomia e vinhos, os parques temáticos, os pontos
históricos e mercados, entre outros interesses.
 
A jornada virtual permite explorar diferentes conteúdos, como ver fotografias, consultar guias e
brochuras, conhecer hotéis e restaurantes, pesquisar livros de receitas algarvias. Os conteúdos podem
ser acedidos de forma gratuita no site da ATA, de momento disponíveis em inglês. A Associação vai
continuar a adicionar novos conteúdos, como vídeos.
 
"O objectivo desta iniciativa passa por continuar a alimentar a proximidade e o interesse que os
agentes do sector e os média internacionais mantêm pelo Algarve", estimulando o interesse por uma
visita futura, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Pretendemos que esta acção
seja mais um contributo para consolidar internacionalmente a percepção da qualidade diferenciada da
oferta da região", conclui.
 
Turisver
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Porto Canal

 	Duração: 00:02:41

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 86498620

 
13-05-2020 21:51

1 1 1

Plano da para a época balnear

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b5753e35-57d8-4ead-8d57-

b0890626e3e3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Ainda não estão definidas as regras para a reabertura da época balnear, há no entanto um esboço que
prevê por exemplo uma distância de 2 metros entre toalhas e 3 entre guarda-sóis.
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SIC

 	Duração: 00:02:57

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 86492819

 
13-05-2020 21:06

1 1 1

Indústria turística prepara regresso

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=df888202-f2a7-4661-a0ef-

597be10a8ec3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
2020 é já considerado um ano perdido para o turismo em todo o Mundo mas muitas regiões adaptam
as novas regras e ensaiam já um regresso possível ao normal.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-05-13 21:07
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-05-13 01:10
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-05-13 01:46
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-05-13 04:49
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-05-13 03:30
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-05-13 05:51
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Apoiar o setor do Turismo algarvio
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E para tal nada como divulgarmos também esta ação dirigida a agentes de turismo e jornalistas
internacionais,
 
TURISMO DO ALGARVE ORGANIZA VISITA VIRTUAL AO DESTINO
 
Iniciativa da Associação Turismo do Algarve (ATA) que tem como objetivos desenvolver, promover e
divulgar o Algarve como destino turístico junto dos mercados externos.
 
Assim simulando uma estadia de cinco dias no Algarve os participantes têm acesso a um programa de
atividades que os guiará num conjunto de experiências diversas sobre a oferta do destino, de Aljezur a
Alcoutim.
 
Não havendo as chamadas "fam trips" ou visitas de familiarização, organizadas para dar a conhecer a
região e a sua oferta junto de agentes turísticos ou jornalistas internacionais, a Associação Turismo do
Algarve apresenta uma alternativa e disponibiliza uma visita virtual à região através do seu website
 
(www.algarvepromotion.pt).
 
À semelhança de um programa convencional, a visita virtual apresenta um itinerário, definindo
horários e distâncias entre os diferentes locais a visitar, de forma a proporcionar uma perceção o mais
próxima possível da realidade.
 
As sugestões apresentadas são muito diversificadas e relevam a riqueza da oferta do destino, indo ao
encontro de diferentes tipos de motivações das praias aos vários cenários naturais da região, imergir
no ambiente da serra algarvia, trilhar a Via Algarviana de bicicleta ou através de percursos pedestres,
ter aulas de golfe, descobrir a gastronomia e os vinhos locais, ou conhecer os parques temáticos,
deixando apenas algumas das propostas possíveis .
 
Os participantes terão a oportunidade de explorar diversos conteúdos, informativos e inspiracionais,
em relação a cada uma das sugestões do programa: desde a visualização de fotografias, à consulta de
guias e brochuras, listas de hotéis e restaurantes, e até de livros de receitas para aqueles que se
quiserem aventurar na confeção de alguns dos mais típicos pratos da gastronomia algarvia.
 
"O objetivo desta iniciativa passa por continuar a alimentar a proximidade e o interesse que os
agentes do setor e os media internacionais mantêm pelo Algarve e, de certa forma, por lhes aguçar a
vontade de, num futuro próximo, poderem experienciar ao vivo tudo aquilo que já conhecem
virtualmente", defende João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
"Tal como fazemos quando recebemos estes profissionais na região, procuramos que a tónica da visita
incida em experiências autênticas, onde haja oportunidade de conhecer e interagir com a vida local, e
valorizando a componente da sustentabilidade, que cada vez está mais presente no turismo deste
destino. Com propostas que abrangem todo o Algarve, de Aljezur a Alcoutim, pretendemos que esta
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ação seja mais um contributo para consolidar internacionalmente a perceção da qualidade diferenciada
da oferta da região", afirma.
 
Esta visita virtual teria de ser limitada e deixa ainda um conjunto de outras ideias de locais a não
perder, inspirando motivações para uma próxima viagem.
 
Acompanhe a ATA em
 
algarvepromotion.pt
 
visitgolfalgarve.co
 
Joffre Justino
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