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A1  
TSF

 	Duração: 00:00:39

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 86519494

 
15-05-2020 08:31

DECO já recebeu 5 mil chamadas de pessoas preocupadas com viagens e reservas turísticas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d84cf584-2386-4423-9d2d-

354324a98cf7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A DECO já recebeu 5 mil chamadas de pessoas preocupadas com viagens e reservas turísticas e
garante que, em quase a 90% dos conflitos, o resultado foi favorável aos consumidores. A Associação
de Defesa do Consumidor defende que os passageiros que viram as viagens canceladas devido à
pandemia, têm o direito a reaver o dinheiro.
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A2  
RTP 1

 	Duração: 00:04:54

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 86519310

 
15-05-2020 08:07

1 1 1

Selo de segurança Clean & Safe

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=10027153-b978-4816-b9ed-

8756256e9cce&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na segunda-feira reabrem cafés e restaurantes, mas com algumas restrições. A capacidade dos
espaços deve ser reduzida em 50%. A disposição das mesas e das cadeiras deve garantir uma
distância de pelo menos 2 metros entre as pessoas. O horário de encerramento passa a ser às 11 da
noite. Os proprietários devem desinfetar todas as zonas de contacto frequente pelo menos 6 vezes ao
dia como é o caso de maçanetas, portas, torneiras e mesas. O Governo prepara-se para lançar o selo
de segurança Clean & Safe.
Tema para a conversa com João Torres, Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do
Consumidor.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-15 08:08

Página 2



A3  
TSF
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ID: 86518142

 
15-05-2020 07:02

Medidas sobre o acesso às praias no Verão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=338a77d0-3cf6-4259-8ea3-

a9cd150d2547&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Conselho de Ministros vai hoje tomar decisões, sobre a segunda fase de desconfinamento e há a
expectativa de que sejam tomadas medidas sobre o acesso às praias no Verão. O Ministério do
Ambiente está a trabalhar numa solução que pode passar pela instalação de semáforos no areal. O
deputado do PAN, André Silva, antecipou algumas das medidas que podem estar na forja depois de
uma reunião com o chefe do Governo.
Declarações de André Silva, PAN, de António Pina, presidente da Câmara de Olhão, de Inês Medeiros,
presidente da Câmara de Almada.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-05-15 08:06
 TSF - Notícias , 2020-05-15 09:08
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15-05-2020 06:59

DECO critica a Comissão Europeia por não ter protegido os consumidores que compraram
viagens

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c2fec425-06a9-4e7c-b0fa-

f0655a061ae5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A DECO critica a Comissão Europeia por não ter protegido os consumidores que compraram viagens
com companhias aéreas que entrem em falência. Neste caso, não têm garantias de que serão
reembolsados, ao contrário do que acontece se as viagens tiverem sido adquiridas numa agência de
viagens.
Declarações de Paulo Fonseca, da DECO.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-05-15 08:11
 TSF - Notícias , 2020-05-15 09:14
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A5 Covid-19: Restaurantes e Alojamento Local também já podem pedir selo "Clean &
Safe"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/05/2020

Meio: Expresso Online - Boa Cama Boa Mesa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=453604e3

 
O Turismo de Portugal, a Agência de Modernização Administrativa (AMA) e a Direção Geral das
Atividades Económicas (DGAE), em articulação com as associações do setor, desenvolveram a
possibilidade de também os Estabelecimentos de Alojamento Local e os Estabelecimentos de
Restauração e Bebidas, aderirem ao selo "Clean & Safe". A informação foi partilhada pela secretária de
Estado do Turismo, Rita Marques, ontem através das redes sociais.
 
Com o objetivo de reforçar a "confiança de todos no destino Portugal e nos seus recursos turísticos", o
selo "Clean & Safe" foi lançado a 24 de abril para distinguir publicamente as atividades turísticas "que
asseguram o cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controlo da Covid-19".
O selo é voluntário, atribuído de forma automática e tema validade de um ano.
 
Depois dos empreendimentos turísticos, das empresas de animação turística e dos agentes de
viagens, agora também o Alojamento Local e os Estabelecimentos de Restauração e Bebidas podem
aderir a esta iniciativa do Turismo de Portugal.
 
Segundo informação prestada pelo Turismo de Portugal, no caso dos Estabelecimentos de Restauração
e Bebidas a plataforma do Balcão Único Eletrónico disponibiliza as regras específicas para esta
atividade. Assim, as empresas que pretendam obter o selo "Estabelecimento Clean & Safe" devem
cumprir o conjunto de disposições presentes na "Declaração de Compromisso" disponível na
plataforma digital do Balcão do Empreendedor.
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A6

De norte a sul do país, hotéis reabrem com o selo "Clean & Safe". O que podemos
esperar?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/05/2020

Meio: Sapo Online - Sapo Viagens Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a1a6a6eb

 
O verão aproxima-se a passos largos e muitas pessoas ponderam marcar uns dias fora de casa para
descomprimir deste período complicado. Se este é o seu caso, provavelmente já pensou se estaria
seguro do coronavírus num hotel e já deve ter ouvido falar do selo "Clean & Safe", criado pelo Turismo
de Portugal
 
Com este selo, o Turismo de Portugal "reconhece as empresas do setor do Turismo que cumpram as
recomendações da Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços com o SARS-CoV-
2 (novo coronavírus)", pode ser lido no site da entidade.
 
"Os empreendimentos turísticos, as empresas de animação turística e as agências de viagens e
turismo que pretendam obter o selo "Estabelecimento Clean & Safe" deverão cumprir o conjunto de
disposições presentes na  Declaração de Compromisso ", explica o Turismo de Portugal.
 
Este certificado visa "estimular a retoma da atividade turística através da recuperação da confiança
dos consumidores".
Como funciona no que toca aos hotéis?
Os empreendimentos turísticos (alojamentos rurais, hotéis, casas de férias, etc.) devem cumprir uma
série de requisitos para evitar a contaminação dos espaços e o contágio entre as pessoas com o
COVID-19.
 
Os funcionários receberam formação sobre as normas de higiene e conduta, existindo sempre um
colaborador responsável por "acionar os procedimentos em caso de suspeita de infeção".
 
A limpeza dos espaços, além de ser feita várias vezes os dia, terá de seguir muitas regras: dar
preferência à limpeza húmida, renovação do ar de salas e lugares fechados, desinfeção das piscinas e
SPAs, higienização dos utensílios e equipamentos das zonas de restauração e bebidas, entre outras.
 
Continuar a ler
 
No que toca à limpeza dos quartos, é garantido que esta é feita de forma espaçada para garantir uma
maior segurança.
 
A remoção da roupa de cama e toalhas deve ser feita sem sacudir, enrolada no sentido de fora para
dentro, sem tocar no corpo, sendo levada diretamente para a máquina de lavar.
 
A lavagem das fardas dos colaboradores e da roupa de cama dever ser feita em máquinas separadas e
com temperaturas elevadas (acima dos 60º).
 
Os estabelecimentos devem garantir stock de materiais de limpeza e equipamento de proteção
individual para todos os colaboradores.
 

Página 6



Muitos estabelecimentos vão optar por condicionar o acesso a alguns espaço e manter outros
encerrados.
 
A taxa de ocupação será controlada para evitar que a unidade fique com excesso de hóspedes.
 
De acordo com o tamanho e capacidade, cada empreendimento pode optar por ter regras próprias.
Por isso, se estiver a pensar em reservar uma estadia, informe-se antes de ir, para saber que regras e
exigências terá de seguir.
 
De acordo com o Turismo de Portugal, mais de 3.000 empresas já aderiram ao Selo "Clean & Safe" -
23% agências de viagens, 39% empreendimentos turísticos e 38% empresas de animação turística.
 
Newsletter Receba o melhor do SAPO Viagens. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi
Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.
 
SAPO Viagens
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A8

Eletrificação da Linha do Algarve entre os muitos projetos "algarvios" em consulta
pública
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/05/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Hugo Lopes Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6b4acb01

 
Consultas públicas foram relançadas depois de uma suspensão temporária, motivada pelo estado de
emergência
 
A Eletrificação da Linha do Algarve entre Tunes e Lagos, o reformulado projeto do polémico
loteamento UP3 de Portimão (Ponta João de Arens), bem como os loteamentos do Morgado da
Lameira (Silves), do Cerro da Vinha (Loulé) e do Monte da Ribeira (São Brás de Alportel), são alguns
dos processos que estão em consulta pública, depois da suspensão temporária destes exercícios de
participação pública, durante o estado de emergência.
 
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve anunciou esta quarta-feira, que,
com o fim do estado de emergência,  retomou o processo normal de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA) dos processos sob a sua responsabilidade, nomeadamente os mecanismos de Participação
Pública, que haviam sido suspensos por imperativo legal .
 
Como o Sul Informação já deu conta, estão novamente em curso as consultas públicas de dois
projetos que foram muito contestados e que, numa primeira fase, receberam parecer desfavorável: o
Loteamento da Cidade Lacustre de Vilamoura e o Loteamento da UP3 de Portimão (Portimão).
 
Tanto o projeto imobiliário previsto para Vilamoura, no concelho de Loulé, como o empreendimento
com três hotéis previsto para a Ponta João de Arens, em Portimão, foram fortemente contestados por
associações, nomeadamente a Almargem, e por movimentos de cidadãos.
 
Mas não são só estes projetos que estão disponíveis para consulta no portal Participa.pt, onde
qualquer cidadão ou entidade pode aceder à diferente documentação e, se assim o desejar, dar o seu
contributo.
 
No caso da Eletrificação da Linha do Algarve no troço Tunes - Lagos, o período de consulta pública
dura até ao dia 26 de Junho. Já no que diz respeito Loteamento Turístico Monte da Ribeira (São Brás
de Alportel), os cidadãos podem dar o seu contributo até 1 de Junho.
 
As consultas públicas do Loteamento "Cerro da Vinha" (Loulé) e do Loteamento Turístico e Hotel do
Morgado da Lameira (Silves) decorrem, em ambos os acasos, até ao dia 19 de Junho.
 
Outro processo de consulta pública em curso é do 3º Ciclo PGRH: QSiGA da Região Hidrográfica do
Ribeiras do Algarve (RH8), aberto até 22 de Junho.
 
Para aceder a um projeto específico, só tem de clicar em cima do nome:
 
- Loteamento da Cidade Lacustre, Vilamoura (Loulé)
 
- Loteamento Turístico e Hotel do Morgado da Lameira (Silves)
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- Loteamento "Cerro da Vinha" (Loulé)
 
- Loteamento da UP3 de Portimão (Portimão)
 
- Eletrificação da Linha do Algarve no troço Tunes - Lagos
 
- 3º Ciclo PGRH: QSiGA da Região Hidrográfica do Ribeiras do Algarve (RH8)
 
- Loteamento Turístico Monte da Ribeira (São Brás de Alportel)
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Hugo Rodrigues
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A10

Férias em tempo de Covid-19. Portugueses procuram casas isoladas com piscina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/05/2020

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e8d68ab1

 
Casas com piscina longe dos grandes centros. É este o perfil dos pedidos que têm chegado aos
empresários do alojamento local, que sentem enormes dificuldades devido à pandemia.
 
Para as próximas férias, os portugueses estão a procurar alojamento local em zonas isoladas do
interior. "Casas isoladas com piscina", admite o presidente da Associação Portuguesa de Alojamento
Local.
 
É um dos caminhos que se vai desenhando para sobreviver a um verão que já se sabe vai ser difícil
para clientes e empresários deste setor.
 
Em declarações à TSF, Eduardo Miranda admite há empresários a passar por enormes dificuldades,
alguns a vender os imóveis. "Só em casos de necessidade", refere.
 
A Associação Portuguesa de Alojamento Local afirma que o microcrédito permitiu a muitos particulares
e empresas chegarem até aqui, mas sem saber quanto tempo vai durar esta crise, há quem esteja a
virar-se para o mercado de arrendamento de mais longa duração, por exemplo para estudantes e
professores.
 
Logo a seguir ao setor da restauração, o alojamento local foi o pequeno negócio que mais recorreu ao
micro crédito avançado pelo Turismo de Portugal depois do "boom" procuram-se outros caminhos para
a sobrevivência.
 
A partir das unidades podem candidatar-se ao selo "Clean and Safe", uma garantia de que cumprem
as regras de desinfeção e segurança contra o novo coronavírus.
 
[Additional Text]:
Férias em tempo de Covid-19. Portugueses procuram casas isoladas com piscina
 
TSF
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Europa começa a estabelecer regras para reativar o turismo ainda este Verão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5b09c0a5-dd4a-4b80-a177-

d388823c7d66&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Europa começa a estabelecer regras para reativar o turismo ainda este Verão. Em França já será
possível fazer férias Julho e Agosto. O Governo francês disponibilizou uma ajuda financeira de 18 mil
milhões euros. Itália está entre os destinos turísticos interditos, diz que não admite ser marginalizada
pelos restantes países da União Europeia.
Declarações do primeiro-ministro de Itália; primeiro-ministro de França.

 
Repetições: RTP 2 - Jornal 2 , 2020-05-14 21:50
 RTP 3 - 360 , 2020-05-14 21:48
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-05-15 07:14
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-15 07:14
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TVI 24

 	Duração: 00:00:40

 	OCS: TVI 24 - Notícias
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14-05-2020 19:36
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Turismo seguro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=79c9f70e-2830-4596-a282-

35f0c46044df&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os certificados de segurança lançados pelo Turismo de Portugal já estão em vigor. Chamam-se "Clean
and Safe" e já foram entregues a mais de 3 mil alojametos.
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