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A1  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:50

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 86560602

 
18-05-2020 08:01

Museus reabrem com medidas de segurança

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bbcfa482-b20d-4b80-8c28-

f8218f3fc7b2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As visitas aos museus e monumentos são retomadas também esta 2ª feira. O número de visitantes vai
ser reduzido e passa a ser obrigatório o uso de máscara. A Associação Portuguesa de Museologia não
espera muitos visitantes e, por isso mesmo, o vice-presidente Pedro Inácio apela ao turismo nacional.
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A2  
Renascença

 	Duração: 00:05:45

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 86560240

 
18-05-2020 07:06

Segunda fase de desconfinamento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f91557d4-c9e3-4492-9ed3-

b824e9994ee5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Estamos a entrar na segunda fase de desconfinamento, a partir de hoje vários espaços que estiveram
fechados nos últimos 2 meses voltam a abrir portas, é o caso dos cafés e restaurantes até agora
apenas a vender comida para fora e das esplanadas que tem estado mesmo fechadas, o setor da
restauração foi um dos mais afetados pela pandemia com milhares de trabalhadores em layoff e
outros simplesmente dispensados a partir de hoje voltam receber clientes mas tiveram de fazer
muitas adaptações para cumprirem as regras sanitárias.
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A3  
TVI

 	Duração: 00:02:13

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 86560215

 
18-05-2020 06:42

1 1 1

Algarve tem menos turistas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ddefd9ae-f67b-4d82-85a6-

14d8e0541ed1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, os dias contam-se com particular ansiedade. A região vive essencialmente do turismo que
é, afinal, o setor com mais dificuldades em retomar a atividade. Em Albufeira, muitos
estabelecimentos não vão ainda reabrir.
Declarações de António Penisga, responsável de restaurante em Albufeira e de Sandra Oliveira,
responsável de restaurante em Albufeira.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-05-18 07:47
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-05-18 06:43
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A4 Algarve define reabertura de igrejas ao culto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/05/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: https://www.algarvenoticias.com/pt-pt/noticias/281

 
17
 
Maio
 
Algarve define reabertura de igrejas ao culto
 
Sociedade
 
O bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas, enviou aos padres e diáconos orientações sobre a
reabertura das igrejas algarvias ao culto público.
 
Na missiva, D. Manuel Quintas apresenta algumas indicações práticas para o início das Eucaristias,
tendo em vista a colaboração e participação da assembleia, deixando em aberto a possibilidade de
serem completadas em cada paróquia,  atendendo à própria realidade  local.
 
Não podemos condescender, nem facilitar, no que diz respeito ao rigoroso cumprimento das normas
de higiene, distanciamento e outras formas de proteção, prescritas pelas autoridades de saúde e
apresentadas pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) , começa por realçar o bispo diocesano.
 
D. Manuel Quintas adverte que a situação presente  ainda que "mais aliviada" no que diz respeito ao
número diário de contaminados com a COVID-19, continua a exigir de todos empenho e participação
responsável em combater o contágio .
 
Para além das diversas indicações sobre a definição de horários de missas dominicais e feriais (que se
realizam nos dias de semana) e que se indica que deverão ser revistos, o prelado algarvio recomenda
ainda que se opte  por celebrar, sobretudo nas cidades, nas igrejas com capacidade para acolher o
maior número de fiéis  e que se possa  verificar a oportunidade, se necessário, de promover a
Celebração da Palavra na ausência do Presbítero, com distribuição da Eucaristia, noutros lugares
(capelas, salões paroquiais), orientadas pelos Diáconos Permanentes ou leigos mandatados para esse
serviço paroquial .
 
Também dá indicações sobre a criação de equipas de acolhimento, com funções específicas de
orientação dos fiéis durante as eucaristias:  A sua ação , diz,  está diretamente ligada a todos os
momentos da celebração, desde o acolhimento até à despedida , esclarece. E reforça que  abrir as
portas, acolher quem chega, verificar o uso [obrigatório] da máscara e a reserva do lugar, distribuir
gel desinfetante [para a obrigatória higienização das mãos à entrada], indicação dos lugares
atribuídos, disponibilidade para apoiar quem precisar, coordenar a distribuição da comunhão  no que
se refere ao  distanciamento recomendável, antes e depois de comungar ,  fazer respeitar as
distâncias de segurança, apresentar os recipientes para as ofertas dos fiéis, caso não seja encontrada
outra alternativa, observando os critérios de segurança recomendados , são algumas das tarefas
apontadas para quem integra estes grupos de serviço.
 
D. Manuel Neto Quintas relembra, ainda, que de acordo com as orientações da CEP,  o gesto de paz,
que é facultativo, continua suspenso  e que  os ministros que distribuem a comunhão usarão máscara
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, sendo que  a comunhão continua a não se ministrar na boca e pelo cálice e eventuais concelebrantes
e diáconos comungam do cálice por intinção . Outra das recomendações que constam do documento é
a de que quem sinta algum mal-estar durante alguma celebração deve  sair imediatamente,
acompanhado pelos que a comunidade cristã tiver designado .
 
Na sua carta, o Bispo do Algarve aborda, igualmente, a questão da administração de sacramentos, da
realização de funerais e das atividades pastorais.
 
Em relação aos primeiros, nomeadamente o Batismo, Crisma, Primeira Comunhão e Matrimónio,
indica-se que se possa  convocar os interessados (famílias e catequistas) e ponderar, com eles, o
adiamento a celebração destes sacramentos, para um tempo mais oportuno , o que aliás vem sendo
feito na maioria das paróquias. No caso de a administração dos referidos sacramentos se realizar, a
mesma deverá sujeitar-se aos  critérios de segurança recomendados  e atender às seguintes
indicações:  celebrar o Batismo das crianças, fora do horário habitual da Missa dominical, seguindo as
orientações litúrgicas, previstas nas Observações da CEP ,  acordar a celebração da Confirmação com
o Bispo diocesano, em Missa dominical, fora do horário das missas da comunidade e sujeitar-se aos
mesmos condicionalismos ,  celebrar a Primeira Comunhão noutra missa diferente da Missa dominical
da comunidade, com igual sujeição às normas de segurança  e  celebrar o Matrimónio, sujeitando-se,
em tudo, aos critérios anteriores .
 
No que diz respeito aos sacramentos de iniciação cristã dos adultos, é pedido que a sua celebração
seja adiada para a Quaresma/Páscoa 2021 e só  no caso de existir alguma urgência pessoal ou
pastoral, depois de acolhida pelo Bispo diocesano, aprovado e cumprido o itinerário dos escrutínios ,
se poderá realizar a  celebração destes sacramentos, observando-se, para cada um deles, as
respetivas orientações da CEP .
 
Relativamente à Reconciliação (Confissão) é pedido que possa disponibilizar-se para a  celebração
individual do sacramento  a  indicação de tempos, que permitam a resposta a quem a procura, e
espaços adequados, (salas de catequese nos Centros/salões Paroquiais) solicitando o apoio (mútuo)
dos párocos vizinhos (ou da mesma Vigararia), sobretudo nas paróquias maiores, na proximidade da
celebração do Corpo de Deus e do Sagrado Coração de Jesus . Também é apontado que se possa
valorizar, em substituição do ato penitencial, o rito da bênção e aspersão da água benta, na
Solenidade de Pentecostes, como meio de purificação e apelo a celebração do sacramento da
reconciliação .
 
Para a Santa Unção é indicado que se possa  observar o cuidado recomendado na celebração deste
sacramento, tendo em conta a situação de risco e de fragilidade, sobretudo se é administrada a
pessoas idosas e vulneráveis .  Retomar, quando e na medida em que for possível, a distribuição da
comunhão a pessoas idosas e/ou impossibilitadas de comungar doutro modo, precedida da formação,
adequada ao momento, dos ministros extraordinários da comunhão , acrescenta-se.
 
Para a celebração das Exéquias é indicado que os  velórios nas Capelas mortuárias paroquiais, serão
limitados ao âmbito da família e ao número que o espaço possa permitir, segundo as observações para
as demais celebrações . A celebração das exéquias pode ser feita  nas igrejas funerantes ou, onde não
houver alternativa e excecionalmente, nas igrejas paroquiais, para permitir o distanciamento
recomendado. Há sempre a possibilidade desta celebração se realizar no cemitério, ao ar livre, tendo
em conta as normas de segurança da Direção Geral de Saúde, aplicadas localmente pelas Câmaras
Municipais , acrescenta-se.
 
O documento diz ainda ser  recomendável  que se promova e possibilitem  as visitas individuais de
oração ou adoração ao Santíssimo Sacramento .
 
Para as visitas turísticas, consideradas por D. Manuel Neto Quintas como  uma oportunidade para dar
a conhecer a cultura religiosa e espiritual do Algarve , é recomendado  seguir as orientações das
autoridades competentes , sendo  conveniente delimitar os espaços nas igrejas, quer para a oração
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individual, quer para as visitas turísticas, que impeçam de tocar em imagens ou objetos, sabendo que
será necessário proceder à desinfeção dos espaços utilizados, as vezes consideradas necessárias
 
O bispo do Algarve deixa ainda  uma palavra de apreço  pelo  empenho  dos sacerdotes e diáconos,
em encontrar meios e modos de alimentar a fé e a esperança  das comunidades, ao longo dos últimos
meses em que a diocese ficou impossibilitada de celebrar publicamente nas igrejas.
 
D. Manuel Quintas alerta, ainda, para o aumento do número de pedidos de ajuda por parte daqueles
que procuram os serviços paroquiais e diocesanos de âmbito social, solicitando apoio, sobretudo,
alimentar  e salienta que a  reabertura das igrejas ao culto constitui, também, uma oportunidade para
alertar toda a comunidade para esta resposta. A Cáritas diocesana está disponível para, se necessário,
vos apoiar nesta resposta , refere.
 
Na mesma nota, o prelado informa todo o clero que a Missa Crismal, que é anualmente celebrada na
Quinta-feira Santa em que se celebra também a instituição do sacerdócio ministerial, será realizada a
19 de junho deste ano, na solenidade do Coração de Jesus e que a celebração terá lugar, como
habitualmente, às 10h00, na catedral de Faro, após a qual, os párocos recolherão os santos óleos e
levá-los-ão para as suas paróquias.
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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restantes membros do governo 
presentes para o facto de a "limi-
tação da capacidade a 1/3 é mui-
to restritiva" para o setor da 
aviação, e "pode ter impacto no 
aumento dos preços". 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

 

CORREIO 

 

PORMENORES 

Passaporte de imunidade 
A criação de um passaporte de 
imunidade está a ser estudado 
por EUA, Alemanha e Espanha. 

Anticorpos 
O documento seria emitido para 
recuperados da Covid -19 e, 
teoricamente, com anticorpos. 

Alerta da OMS 
A OMS já alertou que não há evi-
dências definitivas de que a 
presença de anticorpos é ga-
rantia de imunidade. 

kg,  

Alguns aeroportos, como o de Paris, já estão a testar medidas reforçadas de segurança para que.  os passageiros possam voltar a viajar 

ECONOMIA 

Governo avaliou testes 
rápidos para turistas 
RETOMA O Executivo ponderou a hipótese de se realizar a despistagem de estrangeiros que escolham viajar para Portugal, 
a partir dos aeroportos de partida AVIAÇÃO O  Governante alertou para risco de subida de preços com aviões a limitados a 1/ 3 
JANETE FRAZA0 

A
realização de testes rápi-
dos à Covid-19 aos turistas 
que escolham passar férias 

em Portugal é urna das soluções 
em análise pelo Governo para 
voltar a impulsionar o turismo, 
que foi um dos setores mais Me-
tados pela crise pandémica. 

A hipótese foi sugerida pelo se-
cretário de Estado Adjunto e das 
Comunicações, Alberto Souto de 
Miranda durante unia reunião 
da Estrutura de Monitorização 
do Estado de Emergência, a 24 
de abril, e cuja ata consta no rela-
tório sobre a aplicação da tercei-
ra Declaração do Estado de 
Emergência. Alberto Souto de 
Miranda apresentou como uma 
"eventual solução para o turis-
mo" a realização de "testes rápi-
dos nos aeroportos de partida", 
urna "solução experimentada no 
Dubai", lê-se no documento. 

A título de exemplo, o gover-
nante usou a companhia aérea 
Emirates que começou já a re-
lançar voos a partir do aeroporto 
do Dubai com precauções adi-
cionais. A transportadora aérea 
realizou, ainda em abril, em de Miranda "tratou-se de uma 
coordenação coma Autoridade hipótese colocada para refle-

 

de Saúde do Dubai, testes rápi- xão". Nessa mesma reunião da 
dos de despiste da Covid-19 ato- estrutura de monitorização do 
dos os passageiros de um voo estado de emergência, o secreta.-

 

com destino à rio de Estado 
Tunísia, atra-  SOLUÇÃO IMPLEMENTADA Adjunto e das 
vés de exames NO DUBAI PARA RELANÇAR Comunica-

 

ao sangue. Os TURISMO É UM EXEMPLO ções alertou 
resultados fi- taml2ém os 
caram.disponíveis em dez mi-
nutos. 

Ao CM, fonte oficial do Gover-
no não quis avançar com mais 
detalhes sobre a eventual aplica-
ção desta medida em Portugal, 
adiantando que aquele cenário 
apresentado por Alberto Souto 
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A8

Restaurantes voltam hoje a abrir portas mas com restrições
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/05/2020

Meio: Lusa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4e359233

 
Lisboa, 18 mai 2020 (Lusa) - Os restaurantes, cafés e pastelarias, que até aqui podiam funcionar
apenas em 'take-away' ou com entregas, reabrem hoje portas, podendo servir os clientes no interior
dos espaços, com normas de segurança e lotação máxima reduzida a metade.
 
De acordo com o Plano de Desconfinamento, aprovado em Conselho de Ministros, na sexta-feira,
restaurantes, cafés, pastelarias, assim como lojas com porta aberta para a rua até 400 metros
quadrados, salvo exceções definidas pelas autarquias, voltam hoje a receber clientes no interior dos
espaços.
 
Também hoje os estabelecimentos turísticos e o alojamento local voltam a poder disponibilizar os seus
serviços de bebidas e restauração para o exterior e não apenas para os seus clientes, como até aqui
acontecia.
 
No entanto, a lotação dos estabelecimentos de restauração está agora limitada a metade, devendo
ainda ser promovida a ocupação de esplanadas.
 
Por outro lado, têm que ser cumpridas as normas de higiene e segurança, que foram acordadas entre
a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP).
 
As medidas que entram agora em funcionamento têm sido contestadas pelo setor, nomeadamente, no
que toca à limitação da capacidade, o que já levou, pelo menos, 20% dos estabelecimentos a
avisarem não ter condições para abrir, segundo os dados da AHRESP, avançados na quinta-feira.
 
"O grande constrangimento e o ponto mais crítico tem que ver com a limitação da capacidade a 50%",
disse a secretária-geral da AHRESP, na altura, durante um 'webinar' para apresentação de um guia de
boas práticas para o setor, que contou com a presença do secretário de Estado do Comércio, Serviços
e Defesa do Consumidor, João Torres.
 
Conforme apontou Ana Jacinto, a redução de 50% é "um ponto muito crítico" que "compromete a
abertura de muitos estabelecimentos que desejariam abrir e não vão ter condições", lembrando que
"há muitos anos" que o setor convive com normas de higiene e segurança "muito apertadas".
 
De acordo com o último inquérito feito aos seus associados, 20% das empresas avisou a AHRESP que
não tinham condições para abrir com limitação de capacidade a 50%, o que Ana Jacinto considerou ser
"extremamente preocupante".
 
Dos que vão abrir, continuou, apenas uma parte dos trabalhadores vai voltar, pelo que se mantém a
necessidade de o Governo apoiar a manutenção destes postos de trabalho e dos apoios ao setor,
nomeadamente dando continuidade ao 'lay-off' simplificado (redução do horário ou suspensão dos
postos de trabalho).
 
Durante a mesma sessão, Ana Jacinto esclareceu que a distância de dois metros entre as mesas,
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apesar de recomendada, não é obrigatória, ressalvando que o distanciamento não será necessário no
caso de se tratarem de pessoas que convivem na mesma casa.
 
A proibição de entrada nos estabelecimentos depois das 23:00 também não será impeditiva de que os
clientes possam permanecer no interior e terminar tranquilamente as suas refeições após essa hora,
disse.
 
A responsável desaconselhou ainda o investimento em acrílicos para a divisão de mesas, uma vez que
estes serão mais uma superfície a desinfetar e porque não reduzem a necessidade do distanciamento
obrigatório.
 
O uso de máscaras é obrigatório para funcionários e clientes, mas a medida não se aplica aos
trabalhadores nas zonas de calor, como as cozinhas, onde o uso não é obrigatório.
 
As viseiras não são obrigatórias e não poderão substituir as máscaras utilizadas pelos trabalhadores.
 
A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma
cidade do centro da China.
 
Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente
americano passou agora a ser o que tem mais casos confirmados embora com menos mortes.
 
Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia de covid-19, depois
de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.
 
Esta nova fase de combate à covid-19 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.
 
PE (LT/ICO) // EA
 
Lusa/Fim

Página 9



A10

Aeroportos nacionais vão poder ostentar o selo ´Clean & Safe´
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Início Opção Turismo Aeroportos nacionais vão poder ostentar o selo 'Clean & Safe'
 
Aeroportos nacionais vão poder ostentar o selo 'Clean & Safe'
 
Maio 18, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O selo 'Clean & Safe' contemplou numa primeira fase apenas aos empreendimentos turísticos,
empresas de animação turística e agências de viagens, desde sexta-feira (15) está disponível para
restauração e alojamentos locais e o presidente do Turismo de Portugal assegurou que será alargado
aos aeroportos nacionais.
 
Luís Araújo disse numa web conferência sobre 'Turismo: a reinvenção de um sector, que o Turismo de
Portugal e a ASAE vão fiscalizar entidades que recebam o selo que pretende transmitir segurança aos
consumidores com a reabertura gradual da economia.
 
Igualmente, o Turismo de Portugal vai duplicar o número de acções de formação sobre o selo. A
iniciativa começou com 2.000 formandos por semana e vai passar para 4.000. Por outro lado, em
breve será disponibilizada uma plataforma onde os consumidores poderão dar a sua opinião sobre os
estabelecimentos 'Clean & Safe' que frequentaram.
 
- Temos de pensar que os nossos turistas estão agora com receio de viajar e as nossas empresas
estão com baixa confiança na retoma, com quebras, afirmou o responsável da entidade que criou este
selo, considerando tratar-se de uma questão de confiança e de partilha de responsabilidade. É um
sinal que estamos preparados para receber qualquer pessoa, acrescentou.
 
A iniciativa que visa transmitir segurança aos consumidores e ajudar à retoma da actividade entrou
em vigor pela primeira vez a 24 de Abril. Agora, numa medida conjunta da Agência de Modernização
Administrativa, DGAE e associações sectoriais, o Turismo de Portugal anunciou o alargamento do selo
'Clean & Save' ao sector da restauração e bebidas e aos alojamentos locais (AL).
 
Segundo a autoridade turística nacional, a medida serve para distinguir as actividades turísticas que
asseguram o cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controlo da Covid-19 e
de outras eventuais infecções, reforçando, assim, a confiança do turista no destino.
 
O selo, válido por um ano, é gratuito, opcional, e pode ser obtido após o cumprimento de um conjunto
de disposições presentes na declaração de compromisso que está disponível na plataforma digital do

Página 10



Balcão do Empreendedor. Terminada a validação online do compromisso, as empresas ficam
habilitadas à utilização do selo ora no espaço físico ora nos canais de comunicação.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Algarve lança guia com recomendações para agentes turísticos
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Início B3 Algarve lança guia com recomendações para agentes turísticos
 
Algarve lança guia com recomendações para agentes turísticos
 
Maio 18, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) apresentou um guia com recomendações direccionadas aos
agentes turísticos, para reforçar a segurança e a confiança do destino Algarve. Trata-se do "Manual de
Boas Práticas - Algarve Clean & Safe".
 
Segundo a RTA, trata-se de um manual, pioneiro entre os destinos turísticos nacionais de especial
relevância, numa altura em que o Governo anunciou a reabertura das praias para 06 de junho e onde
se espera a retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve.
 
O documento reúne um conjunto de recomendações com dicas específicas por ramo de actividade:
alojamento, restauração e similares, marinas e portos de recreio, concessões de praia, golfes, parques
aquáticos, empresas de animação turística, parques de campismo e autocaravanismo, rent-a-car,
agências de viagens e eventos.
 
Entre as recomendações estão os procedimentos de limpeza e higienização, formação de
colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes, de acordo com as orientações da
Direcção-Geral da Saúde (DGS) e as directrizes internacionais.
 
O presidente do turismo do Algarve, citado no comunicado da RTA, refere que a região algarvia está
pronta para reiniciar a sua actividade turística, com o empenho das autoridades nacionais, agentes
públicos e privados do sector turístico.
 
O manual de boas práticas, para mitigar os efeitos da covid-19 no turismo no Algarve, foi elaborado
em articulação com várias entidades do sector, entre as quais, o Turismo de Portugal, Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e Associação de Parques de Campismo do Alentejo e
Algarve.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
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Luís de Magalhães
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CM TV

 	Duração: 00:03:23

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 86556925

 
17-05-2020 20:18

1 1 1

Restauração algarvia em crise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f8a01dfc-b3aa-4ddc-aa1a-

a2d17d627941&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Este ano, há menos turismo no Algarve e isso vai criar dificuldades acrescidas no retorno da
restauração. Os problemas devem manter-se até às fronteiras reabrirem.
Comentários de João Guerreiro, Ass. Empresários Quarteira e Vilamoura.
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SIC

 	Duração: 00:05:21

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 86556353

 
17-05-2020 20:17

1 1 1

Domingo de calor - Negócios de praia preparam reabertura

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b195958c-29da-4b9e-922c-

d28174911fdb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Continuamos por agora em situação de calamidade, mas com o país em desconfinamento, sol e calor
foi igual a presença de muitos portugueses nas praias.
Comentários de Rodrigo Paços, capitão do Porto de Portimão; Cláudio Vieira, proprietário de concessão
de praia; Manuela Bexiga, proprietária de restaurante de praia.

 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-05-18 06:09
 SIC - Edição da Manhã , 2020-05-18 07:09
 SIC - Edição da Manhã , 2020-05-18 08:09
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-05-17 20:17
 SIC Notícias - Jornal de Domingo , 2020-05-17 21:52
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Antena 1

 	Duração: 00:00:44

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 86557052

 
17-05-2020 12:07

Entrevista a Jorge Rebelo de Almeida

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=af7325e6-53b2-4837-8a41-

265dc4ae7349&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente do Grupo Vila Galé em entrevista Antena 1 prevê um cenário muito difícil, se a retoma
aos níveis anteriores do turismo não acontecer até ao final do ano.
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Bispo do Algarve define Orientações para Reabertura de Igrejas ao Culto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/05/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d3f2e0c8

 
O bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas, enviou aos padres e diáconos orientações sobre a
reabertura das igrejas algarvias ao culto público.
 
Na missiva, D. Manuel Quintas apresenta algumas indicações práticas para o início das Eucaristias,
tendo em vista a colaboração e participação da assembleia, deixando em aberto a possibilidade de
serem completadas em cada paróquia,  atendendo à própria realidade  local.
 
Não podemos condescender, nem facilitar, no que diz respeito ao rigoroso cumprimento das normas
de higiene, distanciamento e outras formas de proteção, prescritas pelas autoridades de saúde e
apresentadas pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) , começa por realçar o bispo diocesano.
 
D. Manuel Quintas adverte que a situação presente  ainda que "mais aliviada" no que diz respeito ao
número diário de contaminados com a COVID-19, continua a exigir de todos empenho e participação
responsável em combater o contágio .
 
Para além das diversas indicações sobre a definição de horários de missas dominicais e feriais (que se
realizam nos dias de semana) e que se indica que deverão ser revistos, o prelado algarvio recomenda
ainda que se opte  por celebrar, sobretudo nas cidades, nas igrejas com capacidade para acolher o
maior número de fiéis  e que se possa  verificar a oportunidade, se necessário, de promover a
Celebração da Palavra na ausência do Presbítero, com distribuição da Eucaristia, noutros lugares
(capelas, salões paroquiais), orientadas pelos Diáconos Permanentes ou leigos mandatados para esse
serviço paroquial .
 
Também dá indicações sobre a criação de equipas de acolhimento, com funções específicas de
orientação dos fiéis durante as eucaristias:  A sua ação , diz,  está diretamente ligada a todos os
momentos da celebração, desde o acolhimento até à despedida , esclarece. E reforça que  abrir as
portas, acolher quem chega, verificar o uso [obrigatório] da máscara e a reserva do lugar, distribuir
gel desinfetante [para a obrigatória higienização das mãos à entrada], indicação dos lugares
atribuídos, disponibilidade para apoiar quem precisar, coordenar a distribuição da comunhão  no que
se refere ao  distanciamento recomendável, antes e depois de comungar ,  fazer respeitar as
distâncias de segurança, apresentar os recipientes para as ofertas dos fiéis, caso não seja encontrada
outra alternativa, observando os critérios de segurança recomendados , são algumas das tarefas
apontadas para quem integra estes grupos de serviço.
 
D. Manuel Neto Quintas relembra, ainda, que de acordo com as orientações da CEP,  o gesto de paz,
que é facultativo, continua suspenso  e que  os ministros que distribuem a comunhão usarão máscara
, sendo que  a comunhão continua a não se ministrar na boca e pelo cálice e eventuais concelebrantes
e diáconos comungam do cálice por intinção . Outra das recomendações que constam do documento é
a de que quem sinta algum mal-estar durante alguma celebração deve  sair imediatamente,
acompanhado pelos que a comunidade cristã tiver designado .
 
Na sua carta, o Bispo do Algarve aborda, igualmente, a questão da administração de sacramentos, da
realização de funerais e das atividades pastorais.
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Em relação aos primeiros, nomeadamente o Batismo, Crisma, Primeira Comunhão e Matrimónio,
indica-se que se possa  convocar os interessados (famílias e catequistas) e ponderar, com eles, o
adiamento a celebração destes sacramentos, para um tempo mais oportuno , o que aliás vem sendo
feito na maioria das paróquias. No caso de a administração dos referidos sacramentos se realizar, a
mesma deverá sujeitar-se aos  critérios de segurança recomendados  e atender às seguintes
indicações:  celebrar o Batismo das crianças, fora do horário habitual da Missa dominical, seguindo as
orientações litúrgicas, previstas nas Observações da CEP ,  acordar a celebração da Confirmação com
o Bispo diocesano, em Missa dominical, fora do horário das missas da comunidade e sujeitar-se aos
mesmos condicionalismos ,  celebrar a Primeira Comunhão noutra missa diferente da Missa dominical
da comunidade, com igual sujeição às normas de segurança  e  celebrar o Matrimónio, sujeitando-se,
em tudo, aos critérios anteriores .
 
No que diz respeito aos sacramentos de iniciação cristã dos adultos, é pedido que a sua celebração
seja adiada para a Quaresma/Páscoa 2021 e só  no caso de existir alguma urgência pessoal ou
pastoral, depois de acolhida pelo Bispo diocesano, aprovado e cumprido o itinerário dos escrutínios ,
se poderá realizar a  celebração destes sacramentos, observando-se, para cada um deles, as
respetivas orientações da CEP .
 
Relativamente à Reconciliação (Confissão) é pedido que possa disponibilizar-se para a  celebração
individual do sacramento  a  indicação de tempos, que permitam a resposta a quem a procura, e
espaços adequados, (salas de catequese nos Centros/salões Paroquiais) solicitando o apoio (mútuo)
dos párocos vizinhos (ou da mesma Vigararia), sobretudo nas paróquias maiores, na proximidade da
celebração do Corpo de Deus e do Sagrado Coração de Jesus . Também é apontado que se possa
valorizar, em substituição do ato penitencial, o rito da bênção e aspersão da água benta, na
Solenidade de Pentecostes, como meio de purificação e apelo a celebração do sacramento da
reconciliação .
 
Para a Santa Unção é indicado que se possa  observar o cuidado recomendado na celebração deste
sacramento, tendo em conta a situação de risco e de fragilidade, sobretudo se é administrada a
pessoas idosas e vulneráveis .  Retomar, quando e na medida em que for possível, a distribuição da
comunhão a pessoas idosas e/ou impossibilitadas de comungar doutro modo, precedida da formação,
adequada ao momento, dos ministros extraordinários da comunhão , acrescenta-se.
 
Para a celebração das Exéquias é indicado que os  velórios nas Capelas mortuárias paroquiais, serão
limitados ao âmbito da família e ao número que o espaço possa permitir, segundo as observações para
as demais celebrações . A celebração das exéquias pode ser feita  nas igrejas funerantes ou, onde não
houver alternativa e excecionalmente, nas igrejas paroquiais, para permitir o distanciamento
recomendado. Há sempre a possibilidade desta celebração se realizar no cemitério, ao ar livre, tendo
em conta as normas de segurança da Direção Geral de Saúde, aplicadas localmente pelas Câmaras
Municipais , acrescenta-se.
 
O documento diz ainda ser  recomendável  que se promova e possibilitem  as visitas individuais de
oração ou adoração ao Santíssimo Sacramento .
 
Para as visitas turísticas, consideradas por D. Manuel Neto Quintas como  uma oportunidade para dar
a conhecer a cultura religiosa e espiritual do Algarve , é recomendado  seguir as orientações das
autoridades competentes , sendo  conveniente delimitar os espaços nas igrejas, quer para a oração
individual, quer para as visitas turísticas, que impeçam de tocar em imagens ou objetos, sabendo que
será necessário proceder à desinfeção dos espaços utilizados, as vezes consideradas necessárias
 
O bispo do Algarve deixa ainda  uma palavra de apreço  pelo  empenho  dos sacerdotes e diáconos,
em encontrar meios e modos de alimentar a fé e a esperança  das comunidades, ao longo dos últimos
meses em que a diocese ficou impossibilitada de celebrar publicamente nas igrejas.
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D. Manuel Quintas alerta, ainda, para o aumento do número de pedidos de ajuda por parte daqueles
que procuram os serviços paroquiais e diocesanos de âmbito social, solicitando apoio, sobretudo,
alimentar  e salienta que a  reabertura das igrejas ao culto constitui, também, uma oportunidade para
alertar toda a comunidade para esta resposta. A Cáritas diocesana está disponível para, se necessário,
vos apoiar nesta resposta , refere.
 
Na mesma nota, o prelado informa todo o clero que a Missa Crismal, que é anualmente celebrada na
Quinta-feira Santa em que se celebra também a instituição do sacerdócio ministerial, será realizada a
19 de junho deste ano, na solenidade do Coração de Jesus e que a celebração terá lugar, como
habitualmente, às 10h00, na catedral de Faro, após a qual, os párocos recolherão os santos óleos e
levá-los-ão para as suas paróquias.
 
MN Diocese do Algarve
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Sessão online sobre linhas de apoio a microempresas na área do Turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/05/2020

Meio: CNC - Centro Nacional de Cultura Online - E-Cultura Online

URL: https://www.e-cultura.pt/evento/18237

 
A Câmara Municipal de Loulé e a Região de Turismo do Algarve irão promover, na próxima segunda-
feira, 18 de maio, às 16h30, uma sessão sobre Linhas de Apoio à Tesouraria.
 
Esta iniciativa é dirigida a microempresas (até 9 trabalhadores) e empresários em nome individual
ligados ao sector do Turismo, de áreas como o alojamento, restauração e estabelecimento de bebidas,
aluguer de veículos automóveis, agências de viagem, atividades de animação turística e outras.
 
Através desta iniciativa pretende-se esclarecer os interessados sobre esta medida criada pelo Turismo
de Portugal para assegurar as necessidades acrescidas de fundo de maneio das microempresas do
turismo e, deste modo, mitigar o impacto económico causado pela pandemia.
 
O layoff, as medidas de IEFP, o selo "Clean&Safe" ou a nova bolsa a fundos perdidos para apoio à
reabertura de estabelecimentos serão algumas das temáticas abordadas nesta sessão de
esclarecimento.
 
Refira-se que, em complementaridade com outras medidas de apoio às empresas recentemente
aprovadas pelo Governo, esta Linha constitui um novo mecanismo financeiro que pretende responder
às necessidades imediatas e prementes de financiamento das microempresas, em especial às que
demonstrem reduzida capacidade de reação à forte retração da procura que se tem registado,
salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital humano.
 
Na região algarvia, em particular no concelho de Loulé, território onde a atividade turística tem um
maior peso, os esclarecimentos aos empresários sobre esta iniciativa revestem-se de especial
importância para fazer face aos problemas económicos causados pela COVID-19.
 
A sessão, que pode ser seguida através da plataforma digital ZOOM, contará com as intervenções dos
presidentes da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, e da Câmara Municipal de Loulé, Vítor
Aleixo.
 
As inscrições são gratuitas mas têm um número limitado de participantes e poderão ser realizadas
através do e-mail gae@cm-loule.pt, devendo ser referido o nome do participante, e-mail e empresa.
 
Será ainda possível assistir à sessão na página de Facebook da Câmara Municipal de Loulé.
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Centenas passeiam na praias da Costa 
B Centenas de pessoas apro-
veitaram ontem o tempo 
quente para passear junto às 
praias da Costa da Caparica, 
em Almada. Houve também 
quem arriscasse permanecer 
no areal e mergulhar na 
água. Segundo as regras que 

foram definidas pelo Gover-
no, os banhistas devem, a 
partir do dia 6 de junho, as-
segurar um distanciamento 
de 1,5 metros entre grupos e 
ser garantido um afastamen-
to de três metros entre cha-
péus de sol ou toldos. Calçadão da Costa da Caparica 
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ÉPOCA BALNEAR 

Quarteira, no concelho de Loulé, é uma das praias na região algarvia que será abrangida por uma medida cuja despesa será suportada pelas câmaras municipais 

JOSÉ CARLOS EUSÉBIO* 

O
Algarve vai dispor de as - 
sistentes de praia na épo-
ca balnear. "Estamos a 

falar de pessoas que, em articu-
lação com as autoridades, pos-
sam organizar e sensibilizar os 
banhistas para o cumprimento 
das regras, permitindo, desta 
forma, evitar problemas", re-
vela ao CM António Pina, presi-
dente da Comunidade Inter-
municipal do Algarve (AMAL). 

REFORÇO DO NÚMERO 
DE PRAIAS DA REGIÃO COM 
NADADORES-SALVADORES 

Estes assistentes deverão ser 
colocados nas praias com maior 
afluência, sendo o custo supor-
tado pelas câmaras. António Pi-
na garante que as autarquias es-
tão disponíveis para "investir". 

Em Portimão, a medida deye-
rá ser implementada nas duas 
maiores praias do concelho.  

"Em princípio, iremos avançar 
na praia da Rocha e Alvor", ex-
plica ao CM Isilda Gomes, presi-
dente da câmara. Em Loulé, o 
autarca Vítor Aleixo também 
confirma ao CM que "está pre-
visto o recurso a assistentes de 
praia, em articulação com a Au-
toridade Marítima". 
Por outro lado, em concelhos 

com areais mais pequenos po-
derão ser contratados nadado-
res-salvadores para praias ha-
bitualmente sem vigilância. É o  

caso de Lagoa. Segundo Luís 
Encarnação, presidente da au-
tarquia, a "Angrinha e a Nova", 
são duas das praias que deverão 
abrir ao uso balnear este ano. 
"Desta forma, será possível 
acolher as pessoas que possam 
não ter espaço nas outras 
praias", explica o autarca. 

Por parte dos nadadores-sal-
vadores existe, no entanto, al-
guma incerteza. "Falta forma-
ção, não tivemos indicações es-
pecíficas [sobre as novas re-

  

gras]" , explica ao CM a nadado-
ra-salvadora Rita Simões. 
Entretanto, a Federação Por-

tuguesa dos Concessionários de 
Praia, alerta que "há uma série 
de concessionárias que não vão 
ter condições de abrir", sobre-
tudo "no Norte". Por seu turno, 
a Autoridade Marítima Nacional 
garantiu ontem que vai estar 
nas praias "com um robusto 
dispositivo". *com D.S.G. 

NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

 

CORREIO 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 10,16 x 3,73 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 86548789 17-05-2020

ALGARVE 1 DIVULGA GUIA PARA TURISMO 

A Região de Turismo do Algarve divulgou um 
guia com recomendações direcionadas aos 

agentes turísticos, para reforçar a segurança e 
a confiança do destino Algarve. O 'manual de boas 
práticas - Algarve Clean & Safe' integra recomen-
dações "com dicas por ramo de atividade" - aloja-
mento, restauração, marinas, praias ou golfes. 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 47

  Cores: Cor

  Área: 10,37 x 13,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 86548929 17-05-2020

DISCURSO DIRETO 

Fernando Rocha Pacheco, comandante da 
Zona Marítima do Sul, sobre a época balnear 

"HAVERÁ UM REFORÇO 
DE EFETIVOS NO ALGARVE" 
El  CM- Tendo em 
conta as novas re-
gras, como é que 
encara a época bal-
near? 
Fernando Rocha 
Pacheco - Este é um 
ano atípico, devido 
à pandemia. Além das ver-
tentes habituais de proteção, 
socorro, salvaguarda e assis 
tência a banhistas, temos 
agora o fator de saúde públi --
ca. Mas estou otimista, até 
porque acredito que as pes-
soas terão um comporta-
mento-responsável, como 
têm tido até aqui. 
- Os meios da Autoridade 
Marítima no Algarve são su-
ficientes? 
- Estou confortável com os  

meios. Haverá um 
reforço deefetivos 
no Algarve, nomea-
damente de milita-
res da Marinha. 
Através de um siste-
ma de geolocaliza - 
ção, iremos gerir os 

meios de forma flexível, de 
acordo com as necessidades. 
Além disso, faremos a moni-
torização das praias, sendo a 
informação disponibilizada 
no nosso site. 
- Até agora, já foram regis-
tados alguns problemas nas 
praias da região? 
- Temos tido um grau de 
acatamento das recomenda-
ções elevado, o que é um 
bom sinal para a época bal-
near que se aproxima. s J.C.E. 
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Agências de viagens preparam retoma
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/05/2020

Meio:
Diário de Notícias da Madeira

Online
Autores: Tânia Cova

URL: https://www.dnoticias.pt/madeira/agencias-de-viagens-preparam-retoma-GM6284549

 
As agências de viagens preparam-se para retomar a actividade. Nalgumas páginas oficiais já é
possível encontrar promoções para vários destinos e folhetos que incitam ao desconfinamento. Referir
que a pandemia deixou sérios problemas ao sector das viagens e do turismo. Pelo que agora, para
voltar a cativar os turistas, serão precisas técnicas apuradas de marketing.
 
A este propósito, o Turismo de Portugal criou o selo de qualidade para as empresas do sector
ostentarem no momento da reabertura, de forma a passar aos consumidores a mensagem de que
cumprem os necessários "requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controlo da Covid-19 e de
outras eventuais infeções".
 
O rótulo designado de "Clean & Safe" (Limpo e Seguro) e pode ser utilizado por hotéis, resorts,
alojamentos de vários outros tipos, empresas de animação turística ou agências de viagens (que
tenham registo junto da Autoridade Turística Nacional).
 
Tânia Cova
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Com estrela Michelin mas sem reabertura. "Maior desafio é ter clientes"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/05/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Mariana de Araújo Barbosa

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=74bf803f

 
Data de reabertura da restauração não significa regresso de todos. Chefs de restaurantes com estrelas
Michelin apontam outros desafios, além das medidas de distanciamento e limpeza.
 
Feitoria. Epur. Vistas. The Yeatman. G Pousada. Loco. Alma. Fortaleza do Guincho. Todos
restaurantes. Todos com estrelas Michelin. Todos fechados a 18 de maio, data anunciada pelo Governo
para a retoma da atividade dos restaurantes em Portugal, depois de declarado o estado de emergência
em meados de março, ou seja, há dois meses.
 
No G Pousada, em Bragança, o pré-pandemia trazia números assim: cerca de 60% dos clientes que
frequentavam o restaurante - que se estreou no ano passado no famoso guia francês - eram
estrangeiros, de férias ou escapadas no nosso país. Por isso, para António Gonçalves, a questão da
reabertura vai muito mais além de aumentar as regras de limpeza e desinfeção, distanciamento e
serviço que, muitas vezes, já faziam parte do modus operandi do G.
 
"Restaurantes desta natureza têm já salas mais amplas que determinam, por natureza, que o cliente
acabe por ter um espaçamento maior. É dada maior reserva e privacidade ao cliente, e isso já
acontecia", explica. O G Pousada antes da Covid-19 já garantia, por isso, pelo menos um metro e
meio entre mesas, que nessa altura garantiam 30 lugares sentados. "Na reabertura vou ter 20 lugares
sentados", explica António Gonçalves, que garantem um "distanciamento perfeito".
 
Por isso, para o responsável, o desafio não está nas normas a adotar - que, considera, acrescentam
muito pouco àquilo que o conceito de restaurantes de fine dining já garante: um maior nível de
privacidade aos seus clientes, espaços mais amplos e até unidoses no que toca aos pratos servidos
tradicionalmente. "O maior desafio, de norte a sul do país, é o de ter ou não ter clientes. Vamos abrir
e, na realidade, não vamos ter clientes. De uma forma muito fria e real: quem eram os clientes de
grande parte da restauração e hotelaria? Eram turistas", assinala o responsável.
 
Costa quer restaurantes sem limitação a 50% em junho
 
Ler Mais
 
Marcada para 1 de junho, a reabertura do G vai coincidir com o regresso da Pousada, a unidade
hoteleira da qual o restaurante é complemento. Dos 30 trabalhadores que garantiam o serviço no G
Pousada e também no Geadas, o outro restaurante dos irmãos António e Óscar Gonçalves (este
último, o chef), todos estão em lay-off.
 
"O maior desafio, de norte a sul do país, é o de ter ou não ter clientes. (...) De uma forma muito fria e
real: quem eram os clientes de grande parte da restauração e hotelaria?"
 
António Gonçalves
 
G Pousada
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"Não vale andar a tapar o sol com a peneira e a erguer bandeiras que acabam por ser, diria, mais
populistas. A reativação do turismo com turismo nacional não é suficiente porque o grosso da
economia é garantido por turismo externo. E isso significa que grande parte da hotelaria e restauração
vai ter dificuldades na reabertura", assinala António Gonçalves.
 
No Loco, do chef Alexandre Silva, fazem-se os preparativos para o novo menu, como é habitual nesta
altura do ano. O restaurante lisboeta continua, no entanto, sem data de reabertura, depois do fecho a
14 de março. Com cerca de metade de clientes de fora de Portugal, o peso dos turistas nas contas do
restaurante vai refletir-se a curto e médio prazo, acredita o chef Alexandre Silva.
 
Alexandre Silva, chef do Loco, em Lisboa.D.R.
 
"Ainda que o Loco tenha começado com base numa situação de crise - e por isso é tão pequeno e os
cozinheiros servem à mesa, porque procurámos fazer mais com menos - a verdade é que o conceito
foi sendo atualizado e reestruturado para responder ao nível que tínhamos antes da pandemia. Por
isso, neste momento, o maior desafio é que o Governo liberte financiamento, o segundo que
tenhamos clientes e, o terceiro, que as pessoas deixem de ter medo e pensem pela própria cabeça",
assinala Alexandre Silva.
 
Para o chef, mais assustador do que o vírus é que "as pessoas se barriquem com medo". Com 22
lugares, o Loco vai reduzir a ocupação para metade na data da reabertura e, das 12 pessoas que
trabalham no restaurante, oito voltarão ao trabalho nessa altura. A estratégia? "Abrir reservas para
daí a 15 ou 20 dias", ainda que essas datas continuem sem agendamento.
 
Em dois meses, o restaurante deixou de faturar 700 mil euros. E, nesse momento, a chegada "dos
créditos necessários" é uma prioridade. "É muito dinheiro, há dívidas a fornecedores que têm de ser
repostas e não podemos deixar de pagar os impostos senão perdemos o acesso a tudo. As linhas de
apoio a que concorremos têm de chegar rapidamente porque, sem elas, é ainda mais difícil colocar a
máquina a andar", explica o chef.
 
Os mesmos preços no regresso
 
"Não temos como baixar os preços sem baixar a qualidade da oferta, mas queremos acrescentar valor
às experiências", aponta o chef Rui Silvestre, do Vistas, no Algarve. O restaurante, inserido no Monte
Rei Golf & Country Club, em Vila Nova de Cacela, mobiliza uma equipa de 18 pessoas de um total de
cerca de 200 que trabalham no resort. "Ainda não faz sentido porque não temos reservas", explica o
chef, em conversa com o ECO. "Já retomámos a atividade do resort e do golfe mas não há clientes. Os
restaurantes do resort deverão abrir no início de julho", explica Rui Silvestre. O maior desafio atual
passa por "restabelecer a confiança e esperar que as pessoas se sintam novamente confortáveis ao
irem a um restaurante".
 
Cerca de 80% dos clientes do Vistas foram, até à pandemia, estrangeiros mas, em 2019, o número de
portugueses cresceu. Rui Silvestre esperava que, este ano e com a estrela Michelin conquistada, o
volume de clientes nacionais continuasse a crescer.
 
Para António Gonçalves, também está fora de questão aumentar preços com a manutenção dos custos
da matéria-prima na cozinha do G Pousada. Encerrado desde 15 de março, na reabertura do Alma, no
Chiado, em Lisboa, o restaurante contará com 20 dos 40 lugares disponíveis habitualmente. Na
ementa, o chef decidiu alargar às opções à la carte e reduzir o número de pratos do menu de
degustação, o que levou também à redução do seu preço. "Vamos reajustar a duração do nosso
menu, que tinha vários momentos, por acharmos que os clientes deixam de querer estar tanto tempo
no restaurante. A redução de preço é feita de acordo com a redução de pratos do menu", explica.
 
Combater o medo
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A AHRESP lançou, esta semana, um guia de boas práticas validado pela Direção-geral da Saúde (DGS)
e que recomenda, em pontos, regras que respeitam as diversas orientações emitidas pela DGS e a
legislação aplicável atualmente em vigor. A lista de medidas inclui, por exemplo, garantir o
distanciamento entre as pessoas durante o período de funcionamento dos estabelecimentos, a
promoção e incentivo do agendamento prévio para reserva de lugares, a utilização preferencial de
espaços exteriores como esplanadas ou de serviço de take-away ou drive-in e a disposição de cadeiras
e mesas de forma a garantir pelo menos dois metros de distância entre as pessoas.
 
No entanto, há ainda outro fator a ter em conta na hora de "voltar à normalidade possível".
 
"É normal que as pessoas tenham medo de sair de casa, é normal que haja ansiedade e insegurança.
Uma espécie de síndrome de quem será o primeiro a sair de casa e a correr o risco", assinala Henrique
Sá Pessoa. Para o chef do Alma, a reabertura de unidades de hotelaria e de restauração terá de ser
acompanhada de uma reabertura "simultânea das fronteiras": é que foi esta fácil circulação que
elevou Portugal enquanto destino turístico. "A nossa economia interna não é forte ou grande para
sustentar uma indústria da restauração e hotelaria", defende.
 
"A nossa economia interna não é forte ou grande para sustentar uma indústria da restauração e
hotelaria."
 
Henrique Sá Pessoa
 
Chef do Alma
 
Para o chef, esta sustentação da economia do pós-pandemia terá de ser feita com alguns apoios.
"Estamos todos ligados ao ventilador, desde as fábricas a restaurantes, e empresas de serviços. E o
ventilador precisa de oxigénio: se ele não vai aparecendo, deixamos de respirar. E uma empresa,
como os restaurantes, que fatura zero nos últimos dois meses, não é sustentável", sublinha,
acrescentando: "Mais dois meses a faturar zero sem apoios, é insustentável".
 
O Alma, de Henrique Sá Pessoa, encerrou a 14 de março.D.R.
 
No Alma, apenas 1 em cada 10 clientes é nacional, ainda que "não por falta de procura de
portugueses mas porque os hábitos de marcação de refeições sejam muito diferentes nos clientes
locais e nos internacionais". "Sentimos que, nas últimas duas semanas antes de encerrarmos, o Alma
teve muito mais portugueses graças ao cancelamento de reservas vindas de fora. Mas com o mercado
nacional é difícil que voltemos à situação anterior ao Covid".
 
"O documento que a DGS enviou mais não é do que normas e regras básicas de HACCP recorrente que
todas as entidades e restaurantes já deviam cumprir. Acresce algum cuidado no manuseamento da
proteção individual. Todo o resto, vou ser sincero, são questões de HACCP", assegura António
Gonçalves, do G Pousada. Por isso, as mercadorias serão recebidas, de acordo com as regras, no cais
de desembarque, munido de desinfetante. Os trabalhadores fardados, estarão munidos de máscara e
luvas para medirem a temperatura de carnes, peixes, legumes e lácteos que devem respeitar
diferentes registos, e o Virucid fará a desinfeção antes da armazenagem.
 
"Em restaurantes desta natureza, as medidas que a DGS acabou por integrar neste documento são,
para nós, super pacíficas. A questão do serviço talvez seja sempre mais complexa. Na estrutura física
da sala não há praticamente alterações", sublinha António, acrescentando que a adaptação a nível de
serviço poderá ser feita, por exemplo, em snacks de partilha, que deixam de existir, ou no pão que
será servido em unidoses.
 
Henrique Sá Pessoa concorda. "As implementações práticas são uma questão de hábito. Claro que é
estranho pensarmos em ir a um restaurante com uma máscara, gel desinfetante, mas se olharmos
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para a forma como estamos a reagir agora face ao que fazíamos há dois meses, demonstra-se a
enorme capacidade de adaptação do ser humano", refere o chef do Alma.
 
Restauração: Linhas de crédito estão a ser mal aplicadas
 
Ler Mais
 
Mariana de Araújo Barbosa
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Selo do Turismo de Portugal visa fomentar a retoma do setor do turismo (Vídeo)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/05/2020

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3992772a

 
O Turismo de Portugal já atribuiu mais de 3.500 selos Clean&Safe. Estes atestados de limpeza e
controlo da Covid-19 têm por objetivo sensibilizar os empreendimentos para os comportamentos a
adotar e, ao mesmo tempo, recuperar a confiança dos turistas no destino Portugal.
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Manual de Boas Práticas da Turismo do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/05/2020

Meio: Turismo.PT Online (O) Autores: Zita Ferreira Braga

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=603b256

 
Este Manual além de outros elementos apresenta recomendações aos agentes turísticos A Região de
Turismo do Algarve (RTA) acaba de disponibilizar o Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe,
um documento que integra um conjunto de recomendações direcionadas aos diversos agentes
turísticos e
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de disponibilizar o Manual de Boas Práticas - Algarve
Clean & Safe, um documento que integra um conjunto de recomendações direcionadas aos diversos
agentes turísticos e que tem como objectivo reforçar "a segurança do destino e a confiança de
turistas, trabalhadores do sector e residentes, perante o novo contexto resultante da situação
epidemiológica COVID-19."
 
Este manual, pioneiro entre os destinos turísticos nacionais, é sem dúvida de considerar sobretudo
numa "altura em que o Governo acaba de anunciar a reabertura das praias para 06 de Junho"
esperando-se deste modo uma gradual afluência de turistas ao Algarve.
 
O documento está estruturado por ramo de actividade (alojamento, restauração e similares, marinas e
portos de recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de animação turística,
parques de campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens, eventos).
 
Com orientações, elaboradas de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde e directrizes
internacionais existentes, inserem-se regras para "procedimentos de limpeza e higienização, formação
de colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes."
 
João Fernandes, presidente da RTA, salienta: "O Algarve está pronto para reiniciar a sua actividade
turística. Tem sido determinante o empenho conjunto das autoridades nacionais e dos agentes
públicos e privados do sector turístico da região para que tal aconteça. Este Manual é um exemplo de
todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se torne uma referência para todos
os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino turístico do país e que terão agora
desafios acrescidos".
 
E o dirigente continua referindo:
 
"Acolhemos com agrado as medidas apresentadas pelo Executivo para a reabertura das praias, um
dos nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança e apelando ao sentido de
responsabilidade e compreensão demonstrada por todos os cidadãos nestes tempos. Será altura de o
Algarve voltar a oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que nunca, todos
anseiam" conclui João Fernandes
 
O Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe foi elaborado com o contributo de entidades como o
Turismo de Portugal; a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor; o
CNIG - Conselho Nacional da Indústria do Golfe; a APPR - Associação Portuguesa de Portos de
Recreio; a Marina de Vilamoura, SA - Vilamoura World; a Algarve Anima; a AHRESP - Associação da
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Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal; a Federação Portuguesa de Surf; a Associação
Nacional de Surfistas; a Associação de Escolas de Surf da Costa Vicentina; e a Associação de Parques
de Campismo do Alentejo e Algarve.
 
Zita Ferreira Braga
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SIC

 	Duração: 00:04:42

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 86542706

 
16-05-2020 13:23

1 1 1

Turismo de luxo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f6681692-bd53-4fdf-9b61-

76cc81dd02da&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Está a preparar-se também a reabertura do turismo. No caso do turismo de luxo no Algarve, vai
apostar este ano sobretudo no mercado nacional. Os hotéis estão a aplicar medidas de segurança e de
saúde pública e aposta-se ainda mais no mercado das casas de férias isoladas.
Comentários de Pedro e Cláudia Rato, técnicos de seguros; Carlos Leal, Pine Cliffs Resort; Sean
Moriarty, Quinta do Lago.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-05-16 13:24
 SIC - Jornal da Noite , 2020-05-16 21:30
 SIC Notícias - Notícias , 2020-05-16 18:24
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-05-16 21:30
 SIC Notícias - Notícias , 2020-05-16 01:33
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SIC

 	Duração: 00:03:47

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 86542398

 
16-05-2020 13:02

1 1 1

Regras para a reabertura das praias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4f3034b4-3b42-4fa8-9d89-

08e62f9102c4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E nesta nova normalidade, as praias reabrem a 6 de junho e as regras estão já definidas. Os chapéus
de sol terão de estar afastados 3 metros, terá de haver metro e meio de distanciamento entre pessoas
que não integrem o mesmo grupo. Cada pessoa ou grupo só poderá alugar toldos no período da
manhã ou da tarde, isto para permitir maior rotatividade. Haverá também uma espécie de semáforo
para indicar a taxa de ocupação da praia. Estas regras foram apresentadas pelo primeiro-ministro,
ontem, que também fez um aviso. Se isto não for cumprido, as praias podem encerrar.
Comentários de António Costa, primeiro-ministro; António Pina, presidente da Comunidade
Intermunicipal do Algarve.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-05-16 13:03
 SIC Notícias - Notícias , 2020-05-16 16:08
 SIC Notícias - Notícias , 2020-05-16 17:10
 SIC Notícias - Notícias , 2020-05-16 18:06
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-05-16 19:04
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SIC Notícias

 	Duração: 00:00:50

 	OCS: SIC Notícias - Notícias

 
ID: 86540015

 
16-05-2020 07:05

1 1 1

Regras para a reabertura das praias - Reação da AMAL

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7fd722a5-42fe-488a-a9a5-

5887c9f8bbee&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Comunidade Intermunicipal do Algarve acredita no bom senso dos portugueses no que diz respeito
às idas à praia durante o desconfinamento. O presidente da AMAL está satisfeito com as medidas do
Governo para a época balnear.
Comentários de António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve.

 
Repetições: SIC Notícias - Notícias , 2020-05-16 08:05
 SIC Notícias - Notícias , 2020-05-16 09:11
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-05-16 10:23
 SIC Notícias - Notícias , 2020-05-16 11:29
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-05-16 12:13
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"Manual de Boas Práticas" do Turismo do Algarve já está Disponível
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ef5d425a

 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de disponibilizar o Manual de Boas Práticas - Algarve
Clean & Safe, um documento que conta com um conjunto de recomendações direcionadas aos
diversos agentes turísticos e que pretende reforçar a segurança do destino e a confiança de turistas,
trabalhadores do setor e residentes, perante o novo contexto colocado pela situação epidemiológica
COVID-19.
 
Este manual, pioneiro entre os destinos turísticos nacionais, vem ganhar especial relevância numa
altura em que o Governo acaba de anunciar a reabertura das praias para 6 de junho e que se espera a
retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve.
 
O documento está estruturado com dicas específicas por ramo de atividade (alojamento, restauração e
similares, marinas e portos de recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de
animação turística, parques de campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens,
eventos).
 
Entre as orientações, elaboradas segundo as normas da Direção-Geral da Saúde e diretrizes
internacionais existentes, encontram-se pontos como procedimentos de limpeza e higienização,
formação de colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes.
 
João Fernandes, presidente da RTA, sublinha:  O Algarve está pronto para reiniciar a sua atividade
turística. Tem sido determinante o empenho conjunto das autoridades nacionais e dos agentes
públicos e privados do setor turístico da região para que tal aconteça. Este manual é um exemplo de
todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se torne uma referência para todos
os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino turístico do país e que terão agora
desafios acrescidos .
 
Acolhemos com agrado as medidas apresentadas pelo Executivo para a reabertura das praias, um dos
nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança e apelando ao sentido de responsabilidade
e compreensão demonstrada por todos os cidadãos nestes tempos. Será altura de o Algarve voltar a
oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que nunca, todos anseiam , realça o
responsável.
 
O Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe foi elaborado com o contributo de entidades como o
Turismo de Portugal; a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor; o
CNIG - Conselho Nacional da Indústria do Golfe; a APPR - Associação Portuguesa de Portos de
Recreio; a Marina de Vilamoura, SA - Vilamoura World; a Algarve Anima; a AHRESP - Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal; a Federação Portuguesa de Surf; a Associação
Nacional de Surfistas; a Associação de Escolas de Surf da Costa Vicentina; e a Associação de Parques
de Campismo do Alentejo e Algarve.
 
Descarregue aqui o Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe.
 
LPM
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Manual de Boas Práticas do Turismo do Algarve já está disponível
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2dc67079

 
A Região de Turismo do Algarve já disponibilizou o Manual de
Boas Práticas - Algarve Clean & Safe, um documento que conta com um
conjunto de recomendações direcionadas aos diversos agentes turísticos e que
pretende reforçar a segurança do destino e a confiança de turistas,
trabalhadores do setor e residentes, perante o novo contexto colocado pela
situação epidemiológica Covid-19. Este manual, pioneiro entre os destinos
turísticos nacionais, vem ganhar especial relevância numa altura em que o
Governo acaba de anunciar a reabertura das praias para 6 de junho e que se
espera a retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve.
 
O documento está estruturado com dicas específicas por ramo
de atividade (alojamento, restauração e similares, marinas e portos de recreio,
concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de animação turística,
parques de campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens,
eventos). Entre as orientações, elaboradas segundo as normas da Direção-Geral da
Saúde e diretrizes internacionais existentes, encontram-se pontos como procedimentos
de limpeza e higienização, formação de colaboradores e informação a disponibilizar
as turistas e visitantes. "O Algarve está pronto para reiniciar a sua atividade
turística. Tem sido determinante o empenho conjunto das autoridades nacionais e
dos agentes públicos e privados do setor turístico da região para que tal
aconteça. Este manual é um exemplo de todos os esforços que temos vindo a levar
a cabo e esperamos que se torne uma referência para todos os que, diariamente,
fazem com que sejamos o maior destino turístico do país e que terão agora desafios
acrescidos", refere João Fernandes, presidente da RTA.
 
O responsável máximo do Turismo do Algarve adianta que foram
acolhidas com agrado as medidas apresentadas pelo Executivo para a reabertura
das praias, um dos ex-líbris da região, "e queremos fazê-lo com toda a
segurança e apelando ao sentido de responsabilidade e compreensão demonstrada
por todos os cidadãos nestes tempos". "Será altura de o Algarve voltar a
oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que nunca, todos anseiam",
realça João Fernandes.
 
O Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe foi
elaborado com o contributo de entidades como o Turismo de Portugal; a ARAC -
Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor; o CNIG -
Conselho Nacional da Indústria do Golfe; a APPR - Associação Portuguesa de
Portos de Recreio; a Marina de Vilamoura, SA - Vilamoura World; a Algarve
Anima; a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal;
a Federação Portuguesa de Surf; a Associação Nacional de Surfistas; a
Associação de Escolas de Surf da Costa Vicentina; e a Associação de Parques de
Campismo do Alentejo e Algarve.
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Turismo do Algarve divulga guia com recomendações para agentes turísticos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b2174ab0

 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) divulgou hoje um guia com recomendações direcionadas aos
agentes turísticos, para reforçar a segurança e a confiança do destino Algarve perante a pandemia da
covid-19.
 
O "manual de boas práticas - Algarve Clean & Safe", integra um conjunto de recomendações "com
dicas específicas por ramo de atividade" - alojamento, restauração e similares, marinas e portos de
recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de animação turística, parques de
campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens e eventos.
 
Entre as recomendações estão os procedimentos de limpeza e higienização, formação de
colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes, de acordo com as orientações da
Direção-Geral da Saúde (DGS) e as diretrizes internacionais.
 
Segundo a RTA, trata-se de um manual "pioneiro entre os destinos turísticos nacionais de especial
relevância, numa altura em que o Governo anunciou a reabertura das praias para 06 de junho e onde
se espera a retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve".
 
"Este manual é um exemplo de todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se
torne uma referência para todos os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino
turístico do país e que terão agora desafios acrescidos", frisou o presidente do turismo do Algarve,
citado num comunicado da RTA.
 
De acordo com João Fernandes, a região algarvia "está pronta para reiniciar a sua atividade turística,
com o empenho das autoridades nacionais, agentes públicos e privados do setor turístico".
 
O presidente da RTA congratulou-se com as medidas aprovadas na sexta-feira pelo Governo para a
reabertura das praias: "Acolhemos com agrado as medidas (...) para a reabertura das praias, um dos
nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança".
 
"Será altura de o Algarve voltar a oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que
nunca, todos anseiam", realça o responsável.
 
O manual de boas práticas, para mitigar os efeitos da covid-19 no turismo no Algarve, foi elaborado
em articulação com várias entidades do setor, entre as quais, o Turismo de Portugal, Associação dos
Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, Conselho Nacional da Indústria do Golfe,
Associação Portuguesa de Portos de Recreio, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal e Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve.
 
Lusa
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Manual de boas práticas do turismo do Algarve já está disponível
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Correio de Lagos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f2b195e3

 
Documento apresenta recomendações para agentes turísticos
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de disponibilizar o Manual de Boas Práticas - Algarve
Clean & Safe, um documento que conta com um conjunto de recomendações direccionadas aos
diversos agentes turísticos e que pretende reforçar a segurança do destino e a confiança de turistas,
trabalhadores do setor e residentes, perante o novo contexto colocado pela situação epidemiológica
COVID-19.
 
Este manual, pioneiro entre os destinos turísticos nacionais, vem ganhar especial relevância numa
altura em que o Governo acaba de anunciar a reabertura das praias para 6 de Junho e que se espera a
retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve.
 
O documento está estruturado com dicas específicas por ramo de actividade (alojamento, restauração
e similares, marinas e portos de recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de
animação turística, parques de campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens,
eventos).
 
Entre as orientações, elaboradas segundo as normas da Direcção-Geral da Saúde e diretrizes
internacionais existentes, encontram-se pontos como procedimentos de limpeza e higienização,
formação de colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes.
 
João Fernandes, presidente da RTA, sublinha:  O Algarve está pronto para reiniciar a sua actividade
turística. Tem sido determinante o empenho conjunto das autoridades nacionais e dos agentes
públicos e privados do sector turístico da região para que tal aconteça. Este manual é um exemplo de
todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se torne uma referência para todos
os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino turístico do país e que terão agora
desafios acrescidos .
 
Acolhemos com agrado as medidas apresentadas pelo Executivo para a reabertura das praias, um dos
nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança e apelando ao sentido de responsabilidade
e compreensão demonstrada por todos os cidadãos nestes tempos. Será altura de o Algarve voltar a
oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que nunca, todos anseiam , realça o
responsável.
 
O Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe foi elaborado com o contributo de entidades como o
Turismo de Portugal; a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor; o
CNIG - Conselho Nacional da Indústria do Golfe; a APPR - Associação Portuguesa de Portos de
Recreio; a Marina de Vilamoura, SA - Vilamoura World; a Algarve Anima; a AHRESP - Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal; a Federação Portuguesa de Surf; a Associação
Nacional de Surfistas; a Associação de Escolas de Surf da Costa Vicentina; e a Associação de Parques
de Campismo do Alentejo e Algarve.
 
Descarregue aqui o Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe.
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Algarve publica boas práticas para agentes turísticos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=52dde8eb

 
Objetivo é reforçar a segurança e a confiança do destino Algarve perante a pandemia da covid-19.
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) divulgou hoje um guia com recomendações direcionadas aos
agentes turísticos, para reforçar a segurança e a confiança do destino Algarve perante a pandemia da
covid-19.
 
O "manual de boas práticas Algarve Clean & Safe" integra um conjunto de recomendações "com dicas
específicas por ramo de atividade" - alojamento, restauração e similares, marinas e portos de recreio,
concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de animação turística, parques de
campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens e eventos.
 
Entre as recomendações estão os procedimentos de limpeza e higienização, formação de
colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes, de acordo com as orientações da
Direção-Geral da Saúde (DGS) e as diretrizes internacionais.
 
Segundo a RTA, é um manual "pioneiro entre os destinos turísticos nacionais de especial relevância,
numa altura em que o Governo anunciou a reabertura das praias para 6 de junho e onde se espera a
retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve".
 
"Este manual é um exemplo de todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se
torne uma referência para todos os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino
turístico do país e que terão agora desafios acrescidos", frisou o presidente do turismo do Algarve.
 
De acordo com João Fernandes, a região algarvia "está pronta para reiniciar a sua atividade turística,
com o empenho das autoridades nacionais, agentes públicos e privados do setor turístico".
 
O presidente da RTA congratulou-se com as medidas aprovadas na sexta-feira pelo Governo para a
reabertura das praias. "Acolhemos com agrado as medidas (...) para a reabertura das praias, um dos
nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança".
 
"Será altura de o Algarve voltar a oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que
nunca, todos anseiam".
 
O manual de boas práticas, para mitigar os efeitos da covid-19 no turismo no Algarve, foi elaborado
em articulação com várias entidades do setor, entre as quais, o Turismo de Portugal, Associação dos
Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, Conselho Nacional da Indústria do Golfe,
Associação Portuguesa de Portos de Recreio, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal e Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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Turismo com o pior arranque em quatro anos e com uma luz ténue ao fundo do túnel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Ana Laranjeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fc7e2510

 
O segundo trimestre de 2020 para o turismo deverá ser ainda pior. A lufada de ar que a Páscoa
costuma proporcionar este ano não se sentiu e com a época balnear a arrancar a 10 de junho, e com
restrições, a Primavera deverá ser pintada de negro para o setor.
 
O turismo em Portugal tem navegado por águas tranquilas nos últimos anos. O número de turistas a
chegar ao País tem crescido todos os anos, acompanhado por uma subida das receitas que o setor
gera. O peso que tem na economia nacional tem escalado, representando em 2019 cerca de 15% do
PIB português. Os números de janeiro e fevereiro não sugeriam sinais de turbulência. Pelo contrário.
Nos dois primeiros meses do ano, e apesar de já pairar o espectro do novo coronavírus, as unidades
de alojamento turístico registaram o maior número de hóspedes, dormidas e proveitos pelo menos
desde 2013, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística. Mas março conta uma
história diferente e faz do primeiro trimestre de 2020 o pior desde 2016.
 
De janeiro a março, as unidades de alojamento turístico contaram com 3,7 milhões de hóspedes, os
proveitos totais ascenderam a 469,5 milhões de euros e os proveitos por aposento a mais de 335
milhões de euros. É necessário recuar até 2016 para ter valores mais baixos. E se olharmos para as
dormidas é preciso recuar ainda mais um ano: foram 8,9 milhões de dormidas nos três primeiros
meses de 2020. Em 2015 tinham sido 7,7 milhões de dormidas e em 2016 mais de nove milhões.
 
Não é preciso procurar muito para encontrar uma explicação para a quebra de um dos motores da
economia nacional. A Europa tornou-se centro da pandemia do novo coronavírus em março. Um pouco
por todo o continente as fronteiras foram fechadas, milhares de voos cancelados algo que, para um
país como Portugal, fortemente dependente da aviação para alimentar o turismo, é bastante
penalizador. Os hotéis e estabelecimentos de alojamento local ficaram, de uma hora para a outra, sem
clientes e fecharam as portas.
 
Se o sol e o clima atraem muitos viajantes na Primavera e no Verão, os primeiros meses do ano são
fortes no chamado turismo de negócios. Em fevereiro, algumas unidades hoteleiras registaram alguns
cancelamentos neste segmento de clientes asiáticos. Naquela altura, a China continuava a ser o centro
da pandemia. O número de turistas chineses a visitar Portugal têm crescido de forma sustentada nos
últimos anos, mas a expressão deste mercado ainda é pequena e, por isso, o efeito destes
cancelamentos limitado. Com a chegada de março e o contágio à Europa, Portugal deixou de estar
imune. Os principais mercados emissores de turistas para Portugal são do continente e o medo de
viajar contagiou o setor que está agora a braços com uma crise sem precedentes.
 
A luz ao fundo do túnel não deverá começar a ser vista tão cedo. A Páscoa em abril não trouxe o balão
de oxigénio habitual, dado que o País estava em Estado de Emergência, tendo inclusivamente as
fronteiras com Espanha encerradas - um dos principais mercados nesta altura. Maio fica marcado pelo
início do desconfinamento, mas a maioria das unidades hoteleiras mantêm-se encerradas à espera de
que os clientes comecem a surgir.
 
Em junho arranca o verão, mas este ano será diferente. Dois dos maiores grupos hoteleiros (Pestana e
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Vila Galé) preparam-se para abrir algumas unidades em junho, acompanhando o arranque da época
balnear, marcado para 6 de junho. Mas chegar aos areais não será tão simples como no passado. O
Conselho de Ministros aprovou esta sexta-feira as medidas de acesso às praias. Será criada uma
sinalética, semelhante a um semáforo com cor verde, amarela e vermelha, indicando o nível de
ocupação. Há uma aplicação móvel (a infopraia), desenvolvida pela Agência Portuguesa do Ambiente,
que dará a informação sobre a ocupação e se ainda é possível ir a essa praia. A informação será
disponibilizada pelos concessionários e a fiscalização pelos próprios veraneantes, como indicou o
primeiro-ministro, António Costa, em conferência de imprensa.
 
Os chapéus-de-sol têm de manter entre si uma distância mínima de três metros e não devem ter
ocupação de cinco pessoas. Serão interditas as atividades desportivas, salvo as que se desenvolvem
dentro de água.
 
A chamada época alta - julho, agosto e setembro - poderá ajudar o setor a respirar um pouco,
apoiado pelo mercado interno. Ainda não é claro quando é que a aviação civil vai estar a operar com
normalidade e tal como acontecia antes da pandemia. Mas não é crível que aconteça em 2020,
embora as companhias aéreas comecem lentamente a retomar algumas ligações. Enquanto, os
viajantes estrangeiros não começarem a chegar, o turismo nacional não deverá conseguir alcançar aos
níveis de 2019.
 
Partilhe esta notícia
 
Ana Laranjeiro

Página 42



A43

BE apresenta 30 propostas para evitar impacto potencialmente "catastrófico" da crise
no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2fc92b3b

 
O Bloco de Esquerda (BE) apresentou ontem um  Plano de Emergência Social e Económico para o
Algarve  para os anos 2020/21, que contempla 30 propostas para evitar o cenário de crise provocado
pela pandemia de Covid-19.
 
"São necessárias medidas extraordinárias urgentes para fazer face às graves consequências
económicas e sociais e que já se estão a sentir no Algarve, as quais serão catastróficas se essas
medidas falharem do parte do governo e das instâncias europeias", defende o BE.
 
Para os bloquistas, "é preciso impedir o encerramento de milhares de empresas, o desemprego
avassalador e o alastramento da fome e da miséria no Algarve".
 
A pandemia da Covid-19, acrescentam, "colocou em evidência as fragilidades da economia do país e,
muito em particular, do Algarve, que vive quase exclusivamente do setor do turismo e atividades
conexas".
 
"Estas fragilidades têm que ver com o modelo de desenvolvimento económico que tem imperado na
região ao longo das últimas décadas, da responsabilidade de PS e PSD", assinala o BE/Algarve.
 
A criação de um fundo de emergência para pessoas e empresas em dificuldades, a criação de um
Observatório Regional , a construção do Hospital Central do Algarve, a melhoria da mobilidade através
da suspensão das portagens na Via do Infante, do resgate da concessão e requalificação da EN125,
entre Olhão e Vila Real de Santo António e da modernização da ferrovia regional são algumas das
propostas elencadas pelo BE.
 
Os bloquistas defendem ainda a concesão de incentivos fiscais a empresas no âmbito da diversificação
económica "que não seja o turismo", apoios às atividades da pesca e aos pequenos produtores
agrícolas, a requalificação dos Centros de Experimentação Agrícola, o combate à precariedade, a
criação de um parque tecnológico ligado às ciências do mar, o apoio à comunicação social regional e
local, a implementação de um Plano Regional de Eficiência e Sustentabiliodade Hídrica, o reforço do
papel da Universidade do Algarve e o combate à especulação imobiliária, procurando impedir a
destruição de zonas protegidas e sensíveis no Algarve.
 
O plano foi entregue na Assembleia da República, como projeto de resolução, pelo grupo parlamentar
do BE.
 
"Outras iniciativas legislativas se seguirão. A responsabilidade pela sua aprovação, ou reprovação,
cabe agora às restantes forças políticas", rematou o BE/Algarve, em comunicado.
 
..diariOnline RS
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Agentes turísticos do Algarve já têm manual de boas práticas que devem seguir à
risca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Echo Boomer Online Autores: Alexandre Lopes

URL: https://echoboomer.pt/agentes-turisticos-do-algarve-manual-boas-praticas/

 
O documento, dirigido aos agentes turísticos, pretende reforçar a segurança do destino e a confiança
de turistas.
 
Numa altura em que o Governo acaba de anunciar a reabertura das praias para 6 de junho, espera-se
igualmente a retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve.
 
Mas para ganhar a confiança, é necessário que os agentes turísticos sigam uma regra de normas. Pois
bem, a Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de disponibilizar o Manual de Boas Práticas -
Algarve Clean & Safe, um documento que conta com um conjunto de recomendações e que pretende
reforçar a segurança do destino e a confiança de turistas, trabalhadores do setor e residentes.
 
O documento está estruturado com dicas específicas por ramo de atividade (alojamento, restauração e
similares, marinas e portos de recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de
animação turística, parques de campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens,
eventos).
 
Entre as orientações, elaboradas segundo as normas da Direção-Geral da Saúde e diretrizes
internacionais existentes, encontram-se pontos como procedimentos de limpeza e higienização,
formação de colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes.
 
O documento é extenso e podem consultá-lo aqui. Em baixo, destacamos algumas medidas:
 
Empreendimentos Turísticos
Devem ter equipamentos de proteção individual em número suficiente para os trabalhadores e
também para os clientes;Devem ter stock de materiais de limpeza de uso único proporcional às suas
dimensões;Devem ter dispensadores de solução antissética de base alcoólica ou solução à base de
álcool junto aos pontos de entrada / saída, e sempre que aplicável por piso, à entrada do restaurante,
bar e instalações sanitárias comunsDevem lavar e desinfentar as superfícies onde colaboradores e
clientes circulam, bem como desinfetar superfícies e objetos de utilização comum (incluindo balcões,
interruptores de luz e de elevadores, maçanetas, puxadores de armários)
Restaurantes e cafés
Devem assegurar a disponibilidade de estruturas para lavagem de mãos com sabão líquido e toalhetes
de papel (devem ser evitado o uso de toalhas de tecido);Assegurar também a limpeza das superfícies
e objetos de utilização comum várias vezes ao dia (p. ex., mesas, bancadas, interruptores de luz,
maçanetas, puxadores do armário);Proceder à renovação de ar das salas e espaços fechados,
idealmente 6 a 12 renovações por horaDevem adquirir máscaras cirúrgicas, luvas e toalhetes de
papel, bem como outros produtos de higiene e limpeza;Devem ter uma área de "isolamento" no
estabelecimento para, em caso de suspeitas de um caso de infeção (com sinais e sintomas e ligação
epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito), impedir que outras pessoas
(colaboradores e / ou clientes) possam ser expostos e infetados
Restaurantes e cafés - Takeaway e entregas ao domicílio
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Quando o estabelecimento opta pelo regime de takeaway, existem algumas regras adicionais que
devem ser cumpridas:
 
O colaborador responsável pela entrega da refeição / alimentos deverá lavar frequentemente as mãos
com água e sabão, de preferência antes e depois de entregar a encomenda;Devem ser promovidos,
sempre que possível, os pagamentos através de cartão;Caso isso não seja possível, o colaborador
deverá lavar as mãos com água e sabão, sempre antes e depois dos pagamentos;Sempre que seja
realizado um pagamento através de um Terminal de Pagamento Automático (TPA) móvel deverá ser
feita a desinfeção do mesmo utilizando toalhitas desinfetantes;Os utensílios e caixas que contactam
com os alimentos devem ser próprias para o efeito e estarem em adequado estado de higiene e
conservação;Qualquer embalagem destinada a conter alimentos deverá ostentar a menção "próprio
para alimentos" ou um símbolo (copo e garfo), caso não seja evidente que se destina a entrar em
contacto com géneros alimentícios.
 
Quando o estabelecimento opta pelo regime de delivery, ou entregas ao domicílio, existem algumas
regras adicionais que devem ser cumpridas:
 
O colaborador responsável pela entrega da refeição / alimentos ao domicílio (estafeta), deverá lavar
frequentemente as mãos com água e sabão, de preferência antes e depois de entregar a encomenda e
sempre que entra no estabelecimento para recolha de encomendas;Para tal, assegure que todas as
estruturas para a lavagem das mãos possuem sabão líquido e toalhetes descartáveis para secagem
das mãos (deve ser evitado o uso de toalhas de tecido);Não sendo possível lavar as mãos com água e
sabão, deverão desinfetá-las com solução à base de álcool ou com toalhitas desinfetantes;O estafeta
deverá também desinfetar frequentemente com solução à base de álcool, ou com toalhitas
desinfetantes, o volante do meio de transporte utilizado, o seu telemóvel e ainda os acessórios
utilizados para o transporte das encomendas (p. ex. mochilas térmicas usadas no transporte de
refeições);Devem ser promovidos, sempre que possível, os pagamentos através de meios que não
impliquem contacto físico entre o estafeta e o cliente;Caso não seja possível deverá desinfetar as
mãos com solução à base de álcool ou com toalhitas desinfetantes, antes e depois dos pagamentos (se
mexeremdinheiroouemcartões);Sempre que seja realizado um pagamento através de um Terminal de
Pagamento Automático (TPA) móvel deverá ser feita a desinfeção do mesmo utilizando toalhitas
desinfetantes;Afixe nos pontos de recolha das encomendas as Orientações para Estafetas emitidas
pela Direção-Geral da Saúde (Fluxograma de Monitorização dos Contatos Próximos de um Caso
Confirmado de COVID-19, do SNS), assim como as regras de etiqueta respiratória (Recomendações
Gerais e Recomendações Gerais para Viajantes, do SNS).
 
Para além destas regras, o cumprimento de determinados requisitos no transporte de alimentos é
extremamente importante na preservação das características organoléticas e de segurança dos
produtos alimentares. Assim, deve cumprir determinados requisitos no transporte de alimentos,
nomeadamente:
 
Os veículos de transporte e / ou contentores utilizados devem ser mantidos limpos e em boas
condições, a fim de protegerem os géneros alimentícios de contaminações, devendo sempre que
necessário, ser concebidos de forma a permitir uma limpeza e/ou desinfeção adequada;II. As caixas
de carga dos veículos e / ou contentores devem transportar exclusivamente alimentos.
 
Todos os alimentos devem ser transportados em malas ou sacos térmicos isolantes, à exceção do pão,
bolos secos, frutos secos, fruta e tubérculos.
 
Praias
Concessões de Praia:
Criar e divulgar sinalética com os procedimentos de higiene e segurança a cumprir na Praia de acordo
com as recomendações da DGS, tais como utilização de máscaras, chinelos nos acessos à praia e
áreas comuns, respeitando as distâncias implementadas de segurança (nos acessos, areal, idas à água
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etc.), estarem munidos de produto desinfetante individual. Deverá ainda fazer parte desta informação
a recomendação para evitar circulações desnecessárias e permanência nos passadiços elevados e do
areal;Deverá ser afixada sinalética com informação de sensibilização para os procedimentos de higiene
e segurança e distanciamento em todos os locais de acesso público e areal
Já no acesso às praias:
Nas zonas de passagem estreitas, sempre que possível, deverá ser criada uma divisão longitudinal,
preferencialmente no piso, de forma a permitir a circulação em sentido único e à direitaGarantir que
as instruções de higiene e segurança são afixadas e facilmente visíveis, incluindo o dever de utilizar
chinelos e máscaras em todos os espaços comuns e acessos, entre a praia e o parque de
estacionamento, bem como a necessidade de manter distanciamento de segurançaGarantir a
disponibilidade de lava mãos com sabão, juntos aos acessos, ou caso não seja possível recomendar a
lavagem de mãos nas instalações sanitárias antes de se dirigirem para o areal, respeitando as regras
de distanciamentoGarantir a higienização do mobiliário urbano e de outros equipamentos (p. ex.
cinzeiros de praia)
Parques de estacionamento:
Garantir que as instruções de higiene e segurança são afixadas e facilmente visíveisLimitar o número
de viaturas de acordo com a área de estacionamentoNos parques de estacionamento das praias pagos
deverá controlar-se os acessos pela sua lotaçãoO acesso aos parques de estacionamento públicos
deverá, em cada caso específico, avaliar-se tendo em consideração a capacidade de carga da praia e
ocupação prevista para os restaurantes / snack-baresIncentivar a utilização das máquinas de
pagamento automático ou ATM, em detrimento dos valores numerários, garantido o distanciamento de
segurançaHigienizar todos os equipamentos tocados pelos clientes, tais como entradas / saídas,
máquinas de pagamento, mobiliário urbano e outros equipamentos
Instalações sanitárias, duches e lava mãos:
Colocar no exterior das instalações a informação sobre o número máximo de utentes em simultâneo
de acordo com a orientações da DGS e dimensões dos balneários, excetuando quando se trate do
mesmo agregado familiar. Restantes utentes devem de aguardar a sua vez no exterior mantendo as
distâncias de segurançab. Nos duches interiores / exteriores será permitida a permanência de um
utente de cada vez, exceto quando se trate de crianças que devem ser sempre acompanhadas por um
adulto. Restantes utentes devem aguardar no exterior mantendo as distâncias de segurançac. Nas
concessões de praia onde existem lava-pés, os mesmos deverão ser substituídos por lava mãos com
sabão garantindo a distância de segurança entre equipamentosd. Verificar regularmente o
cumprimento das obrigações anteriorese. Garantir que as instruções de higiene e segurança são
afixadas e facilmente visíveisGarantir que as áreas comuns são regularmente higienizadas pelos
funcionários de limpeza, com a periodicidade mínima diária de 4 visitas, nomeadamente do piso e
outras áreas, objetos e equipamentos que podem ser tocados e efetuar registos (instalações
sanitárias)
Areal:
Deverá ser afixada sinalética com informação de sensibilização para os procedimentos de higiene e
segurança, entre as quais o distanciamento de segurança a cumprirDefinir através de sinalética
vertical as áreas específicas para utentes que utilizam equipamento próprio, tais como chapéu de sol
ou toalhaEstes equipamentos devem manter o distanciamento mínimo de segurança de 3m entre
copas. No caso de utentes sem equipamento de sombra e pertencentes ao mesmo grupo / agregado
deverão manter o distanciamento de segurança em relação aos restantes utentesNas idas à água e à
beira-mar deverão manter o distanciamento de segurança, salvo se forem do mesmo agregado ou
crianças
Restaurantes e comércio de praia:
Todos os estabelecimentos de restauração deverão cumprir com as recomendações da DGS e outras
autoridades competentes, distâncias mínimas de segurança, higienização e horários de abertura
definidos pelo GovernoDeverá ser afixada sinalética com informação de sensibilização para os
procedimentos de higiene e segurança a cumprir nestas áreas incluindo o distanciamento de
segurança nas zonas de espera. Criar sombreamento para as zonas de espera e, preferencialmente,
zonas de descansoO concessionário deverá definir uma Equipa de Segurança com responsável que irá
garantir que todos os procedimentos a implementar estão a ser cumpridos e garantir a realização de
ações de sensibilização detalhadas aos colaboradores.
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Parques Aquáticos/SPA
 
Na Fase 1 de reabertura, o número de visitantes que será permitido nos parques aquáticos e SPA é
limitado. O indicador ideal no cálculo do número de visitantes poderá ser a quantidade de cacifos
disponíveis, uma vez que a mesma foi definida de acordo com o tamanho e capacidade máxima dos
SPA, constituindo uma forma efetiva de gerir esta restrição. A EWA recomenda as seguintes medidas:
 
Na zona exterior às entradas, na área de check-out e em frente às lojas devem ser afixados no solo
marcadores de distância, conforme definido pelas orientações nacionais;Até um máximo de 2/3 dos
cacifos podem estar ocupados num determinado momento (cada cacifo, deverá ter sempre uma
utilização individualizada). A contagem deve ser feita através do sistema de registo de entradas ou
pelo número de chaves em utilização;Nos vestiários / balneários sem compartimentos, cada cacifo em
utilização deve estar separado por outro que não esteja disponível ao público;Nas cabines de sauna,
deve ser respeitada uma distância mínima de 1,5 m entre cada lugar individual ou, preferencialmente,
a distância definida pelas orientações nacionais;Nesta primeira fase de abertura, não serão permitidas
infusões em circulação nas cabines de sauna. As saunas a vapor também não são permitidas durante
esta fase; Deverá ser observada uma distância de 1,5 m entre as espreguiçadeiras individuais, ou a
distância definida pelas orientações nacionais; se necessário, deverá ser reduzido o número disponível
de espreguiçadeiras;Nos restaurantes, devem ser cumpridas as orientações nacionais do
distanciamento entre as mesas individuais. O número máximo de pessoas por mesa é de 2 pessoas
(exceto quando sejam agregados familiares), ou a distância definida pelas orientações nacionais;Nas
áreas de self-service dos restaurantes, somente a comida e bebidas embaladas individualmente
podem ser recolhidas pelos próprios clientes; a restante comida e bebidas serão servidas pelos
colaboradores. Nos bares das piscinas, é permitido servir bebidas, mas as mesmas não podem ser
consumidas, em pé ou sentados, ao balcão;Nas áreas de entrada ou saídas das atrações com filas de
espera, devem ser colocados marcadores de distanciamento no chão, com intervalos de 1,5 m ou de
acordo com as distâncias definidas nas orientações nacionais;A caixa (pagamentos) deverá estar
protegida por divisórias em acrílico;Os protocolos de limpeza e higienização devem adaptar-se
segundo o desenvolvimento dos requisitos para a prevenção do vírus, aumentando as próprias
medidas de limpeza e higienização e diminuindo o intervalo de tempo entre a aplicação das mesmas;A
hidroginástica, ou outro tipo de aulas, será permitida no caso de ser possível observar uma distância
mínima entre os participantes de 1,5 m, ou a distância que seja definida pelas orientações nacionais.
No caso das aulas de natação para crianças, os acompanhantes devem auxiliar os professores no
cumprimento destas regras;As massagens e tratamentos de fisioterapia só serão permitidas de acordo
com a regulamentação geral para a retoma das mesmas. As camas / equipamentos utilizados no
tratamento deverão ser desinfetados; as toalhas e lençóis devem ser substituídos após cada
utilização;Os clientes do SPA devem ser informados através de avisos, sobre as medidas para a
prevenção do coronavírus. Devem ser colocados dispensadores de sabão líquido junto aos lavatórios e
os mesmos devem ser reabastecidos regularmente.
Parques de Campismo e Caravanismo
Receção:
O acesso à receção será controlado de modo a limitar a presença simultânea de vários turistas
(número de turistas a definir em função da dimensão do edifício). Caso seja possível a receção
passará a sem a entrada dos turistas no edifício (apenas aplicável aos parques que disponham de
infraestruturas para o fazer);b. Cada parque irá incentivar os seus turistas a reservar e pagar a sua
estada online, por forma a evitar, ou a tornar mais célere, a ida à receção;c. Apenas poderá entrar na
receção um elemento da família para efetuar check-in / check-out (ou para tratar de outro assunto);d.
Os WC da receção serão para uso exclusivo dos / das rececionistas.
Balneários:
A entrada nos balneários será controlada de modo limitar a presença simultânea de vários turistas
(número de turistas a definir em função da capacidade do edifício);b. No interior de cada balneário
poderão ser encerradas, de forma programada, algumas das cabines de duche e de sanitários por
forma a limitar o número de utilizadores em simultâneo e a assegurar a rotatividade da limpeza e
desinfeção;c. Os turistas terão que aguardar o acesso ao balneário no exterior, em fila e com uma
distância mínima de 2 m;d. Cada parque irá solicitar os seus clientes que evitem ao máximo a
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utilização dos Balneários do Camping, incentivando-os a utilizar os WC das caravanas e
autocaravanas;e. O serviço de limpeza e de desinfeção dos balneários será efetuado em conformidade
com a legislação e as orientações facultadas pela DGS;f. Os balneários estarão equipados com
dispositivos de distribuição de desinfetante, sabonete, secador de mãos e / ou toalhetes de papel;g.
No interior de cada balneário estará afixada a seguinte solicitação: "Para sua segurança e para
segurança de todos, desinfete todas as superfícies de contacto, antes e depois de as tocar".
Espaços comuns:
Todos os espaços comuns serão rigorosamente limpos e desinfetados de acordo com as
recomendações da DGS e OMS;Todos os espaços de acesso comum terão no seu interior
dispensadores, independentes, de álcool / gel para uso obrigatório dos clientes e dos
colaboradores;Sempre que possível, os espaços de atendimento ao público terão uma barreira de
proteção em acrílico a separar os colaboradores dos turistas;d. O funcionamento do serviço de
restauração será assegurado em conformidade com as regras vigentes à data;e. Todos os espaços
comuns fechados (ginásios, SPA, bibliotecas, salas de convívio, salas de jogos, salas de televisão /
cinema etc.) irão funcionar em conformidade com a legislação vigente à data;f. O acesso às piscinas e
espaço circundante irá funcionar em conformidade com as regras vigentes à data;g. O acesso às
piscinas será exclusivo para os clientes de cada parque;h. O acesso à loja de conveniência /
supermercado dos parques será conforme à legislação vigente à data;i. O acesso à lavandaria dos
parques será conforme à legislação vigente à data;j. O acesso aos parques infantis será conforme à
legislação vigente à data;k. Os aparelhos de exercício físico ao ar livre poderão ser utilizados pelos
turistas, sendo recomendado que sejam desinfetados antes e depois de serem usados;l. A animação
social e os pequenos espetáculos de música ao vivo irão funcionar em conformidade com a legislação
vigente à data;m. As atividades de fitness / ginástica irão decorrer ao livre. Os turistas terão que
manter uma distância mínima de 2 m entre si e utilizar a sua própria toalha;n. O acesso aos campos
de ténis / paddle / jogos desportivos funcionará em conformidade com a legislação vigente à data.
Turistas:
Cada parque terá que comunicar aos seus turistas as regras de segurança sanitária instituídas, através
das redes sociais, no momento da reserva antecipada e na hora do check-in;Cada parque terá que
facultar aos turistas informação de segurança sanitária fornecida pela DGS atualizada;A temperatura
de cada turista será controlada em conformidade com a legislação vigente à data;As entradas e saídas
dos turistas serão geridas em conformidade com a legislação e as recomendações vigentes à data;Os
turistas serão sensibilizados em relação à importância de se limitarem a tocar nos objetos e
equipamentos do parque, no que for estritamente necessário à sua vida no exterior, devendo fazer a
respetiva limpeza, de seguida, para segurança de todos os outros;Cada parque terá que controlar as
entradas e saídas dos veículos;Cada parque terá que dispor de uma lista atualizada dos turistas que lá
se encontram. Nessa lista terá que constar o primeiro e último nome do turista, nacionalidade,
matrícula da viatura e número do cartão de cidadão / passaporte (de modo a facilitar o serviço das
Autoridades de Proteção Civil caso seja necessário);Caso haja conhecimento da existência de algum
turista que manifeste qualquer sintoma afim ao quadro clínico de infeção por COVID-19 (temperatura,
tosse persistente, dificuldade respiratória, náuseas...) os responsáveis pela gestão / administração do
Parque de Campismo e de Caravanismo comprometem-se a cumprir todos os procedimentos legais.
Campismo e caravanismo:
Cada parque compromete-se a reduzir em 33% a sua lotação;Os equipamentos de campismo
(caravanas, autocaravanas e tendas) terão que se encontrar a uma distância mínima de 3m, se
possível;O confinamento dos turistas será conforme à legislação vigente à data;Cada parque
recomendará aos seus turistas que reforcem a higiene e desinfeção no interior dos seus
alojamentos;Irá ser comunicado a todos os turistas que, caso sintam sintomas como tosse seca,
dificuldade de respiração, cefaleias ou dores torácicas devem permanecer confinados ao interior do
seu alojamento e que deverão entrar em contacto para linha a linha telefónica SNS 24: 808 24 24 24
e que deverão informar qualquer colaborador do parque.
 
Alexandre Lopes
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A Região de Turismo do Algarve (RTA) divulgou hoje um guia com recomendações direcionadas aos
agentes turísticos, para reforçar a segurança e a confiança do destino Algarve perante a pandemia da
covid-19.
 
O "manual de boas práticas - Algarve Clean & Safe", integra um conjunto de recomendações "com
dicas específicas por ramo de atividade" - alojamento, restauração e similares, marinas e portos de
recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de animação turística, parques de
campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens e eventos.
 
Entre as recomendações estão os procedimentos de limpeza e higienização, formação de
colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes, de acordo com as orientações da
Direção-Geral da Saúde (DGS) e as diretrizes internacionais.
 
Segundo a RTA, trata-se de um manual "pioneiro entre os destinos turísticos nacionais de especial
relevância, numa altura em que o Governo anunciou a reabertura das praias para 06 de junho e onde
se espera a retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve".
 
"Este manual é um exemplo de todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se
torne uma referência para todos os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino
turístico do país e que terão agora desafios acrescidos", frisou o presidente do turismo do Algarve,
citado num comunicado da RTA.
 
De acordo com João Fernandes, a região algarvia "está pronta para reiniciar a sua atividade turística,
com o empenho das autoridades nacionais, agentes públicos e privados do setor turístico".
 
O presidente da RTA congratulou-se com as medidas aprovadas na sexta-feira pelo Governo para a
reabertura das praias: "Acolhemos com agrado as medidas (...) para a reabertura das praias, um dos
nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança".
 
"Será altura de o Algarve voltar a oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que
nunca, todos anseiam", realça o responsável.
 
O manual de boas práticas, para mitigar os efeitos da covid-19 no turismo no Algarve, foi elaborado
em articulação com várias entidades do setor, entre as quais, o Turismo de Portugal, Associação dos
Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, Conselho Nacional da Indústria do Golfe,
Associação Portuguesa de Portos de Recreio, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal e Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve.
 
Portugal contabiliza 1.203 mortos associados à covid-19 em 28.810 casos confirmados de infeção,
segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.
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Relativamente ao dia anterior, há mais 13 mortos (+1%) e mais 227 casos de infeção (+0,8%).
 
Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três
períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.
 
Esta nova fase de combate à covid-19 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.
 
O Governo aprovou na sexta-feira novas medidas que entram em vigor na segunda-feira, entre as
quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais
para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus,
monumentos e palácios. O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de
maio e a abertura das praias para 06 de junho.
 
Eduíno Dias c/Lusa
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A Região de Turismo do Algarve (RTA) divulgou um guia com recomendações direcionadas aos
agentes turísticos, para reforçar a segurança e a confiança do destino Algarve perante a pandemia da
covid-19.
 
O "manual de boas práticas - Algarve Clean & Safe", integra um conjunto de recomendações "com
dicas específicas por ramo de atividade" - alojamento, restauração e similares, marinas e portos de
recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de animação turística, parques de
campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens e eventos.
 
Entre as recomendações estão os procedimentos de limpeza e higienização, formação de
colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes, de acordo com as orientações da
Direção-Geral da Saúde (DGS) e as diretrizes internacionais.
 
Segundo a RTA, trata-se de um manual "pioneiro entre os destinos turísticos nacionais de especial
relevância, numa altura em que o Governo anunciou a reabertura das praias para 06 de junho e onde
se espera a retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve".
 
"Este manual é um exemplo de todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se
torne uma referência para todos os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino
turístico do país e que terão agora desafios acrescidos", frisou o presidente do turismo do Algarve,
citado num comunicado da RTA.
 
De acordo com João Fernandes, a região algarvia "está pronta para reiniciar a sua atividade turística,
com o empenho das autoridades nacionais, agentes públicos e privados do setor turístico".
 
O presidente da RTA congratulou-se com as medidas aprovadas na sexta-feira pelo Governo para a
reabertura das praias: "Acolhemos com agrado as medidas (...) para a reabertura das praias, um dos
nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança".
 
"Será altura de o Algarve voltar a oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que
nunca, todos anseiam", realça o responsável.
 
O manual de boas práticas, para mitigar os efeitos da covid-19 no turismo no Algarve, foi elaborado
em articulação com várias entidades do setor, entre as quais, o Turismo de Portugal, Associação dos
Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, Conselho Nacional da Indústria do Golfe,
Associação Portuguesa de Portos de Recreio, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal e Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve.
 
Portugal contabiliza 1.203 mortos associados à covid-19 em 28.810 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 13 mortos (+1%) e mais 227 casos de infeção (+0,8%).
 
Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três
períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.
 
Esta nova fase de combate à covid-19 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.
 
O Governo aprovou na sexta-feira novas medidas que entram em vigor na segunda-feira, entre as
quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais
para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus,
monumentos e palácios. O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de
maio e a abertura das praias para 06 de junho.
 
JPC // PJA
 
By Impala News / Lusa
 
[Additional Text]:
Covid-19: Turismo do Algarve divulga guia com recomendações para agentes turísticos
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Região de Turismo do Algarve já disponibilizou o Manual de Boas Práticas - Algarve
Clean & Safe
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Infocul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=56d12a0e

 
Região de Turismo do Algarve já disponibilizou o Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe |
infocul.pt
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de disponibilizar o Manual de Boas Práticas - Algarve
Clean & Safe, um documento que conta com um conjunto de recomendações direcionadas aos
diversos agentes turísticos e que pretende reforçar a segurança do destino e a confiança de turistas,
trabalhadores do sector e residentes, perante o novo contexto colocado pela situação epidemiológica
COVID-19.
 
Este manual, pioneiro entre os destinos turísticos nacionais, vem ganhar especial relevância numa
altura em que o Governo acaba de anunciar a reabertura das praias para 6 de Junho e que se espera a
retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve.
 
O documento está estruturado com dicas específicas por ramo de atividade (alojamento, restauração e
similares, marinas e portos de recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de
animação turística, parques de campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens,
eventos).
 
Entre as orientações, elaboradas segundo as normas da Direcção-Geral da Saúde e directrizes
internacionais existentes, encontram-se pontos como procedimentos de limpeza e higienização,
formação de colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes.
 
João Fernandes, presidente da RTA, sublinha: "O Algarve está pronto para reiniciar a sua atividade
turística. Tem sido determinante o empenho conjunto das autoridades nacionais e dos agentes
públicos e privados do setor turístico da região para que tal aconteça. Este manual é um exemplo de
todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se torne uma referência para todos
os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino turístico do país e que terão agora
desafios acrescidos".
 
"Acolhemos com agrado as medidas apresentadas pelo Executivo para a reabertura das praias, um
dos nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança e apelando ao sentido de
responsabilidade e compreensão demonstrada por todos os cidadãos nestes tempos. Será altura de o
Algarve voltar a oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que nunca, todos
anseiam", realça o responsável.
 
O Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe foi elaborado com o contributo de entidades como o
Turismo de Portugal; a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor; o
CNIG - Conselho Nacional da Indústria do Golfe; a APPR - Associação Portuguesa de Portos de
Recreio; a Marina de Vilamoura, SA - Vilamoura World; a Algarve Anima; a AHRESP - Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal; a Federação Portuguesa de Surf; a Associação
Nacional de Surfistas; a Associação de Escolas de Surf da Costa Vicentina; e a Associação de Parques
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de Campismo do Alentejo e Algarve.
 
Pode consultar o MANUAL aqui
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RTA acaba de lançar manual de boas práticas perante a COVID-19 - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ef1f5a4e

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia
 
[/mobileonly]
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de disponibilizar o Manual de Boas Práticas - Algarve
Clean & Safe, um documento que conta com um conjunto de recomendações direcionadas aos
diversos agentes turísticos e que pretende reforçar a segurança do destino e a confiança de turistas,
trabalhadores do setor e residentes, perante o novo contexto colocado pela situação epidemiológica
COVID-19, anunciou aquele organismo.
 
Este manual, pioneiro entre os destinos turísticos nacionais, vem ganhar especial relevância numa
altura em que o Governo acaba de anunciar a reabertura das praias para 6 de junho e que se espera a
retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve.
 
O documento está estruturado com dicas específicas por ramo de atividade (alojamento, restauração e
similares, marinas e portos de recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de
animação turística, parques de campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens,
eventos).
 
Entre as orientações, elaboradas segundo as normas da Direção-Geral da Saúde e diretrizes
internacionais existentes, encontram-se pontos como procedimentos de limpeza e higienização,
formação de colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes.
João Fernandes, presidente da RTA, sublinha: "O Algarve está pronto para reiniciar a sua atividade
turística. Tem sido determinante o empenho conjunto das autoridades nacionais e dos agentes
públicos e privados do setor turístico da região para que tal aconteça. Este manual é um exemplo de
todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se torne uma referência para todos
os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino turístico do país e que terão agora
desafios acrescidos".
 
"Acolhemos com agrado as medidas apresentadas pelo Executivo para a reabertura das praias, um
dos nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança e apelando ao sentido de
responsabilidade e compreensão demonstrada por todos os cidadãos nestes tempos. Será altura de o
Algarve voltar a oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que nunca, todos
anseiam", realça o responsável.
 
O Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe foi elaborado com o contributo do Turismo de
Portugal; a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor; o CNIG -
Conselho Nacional da Indústria do Golfe; a APPR - Associação Portuguesa de Portos de Recreio; a
Marina de Vilamoura, SA - Vilamoura World; a Algarve Anima; a AHRESP - Associação da Hotelaria,
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Restauração e Similares de Portugal; a Federação Portuguesa de Surf; a Associação Nacional de
Surfistas; a Associação de Escolas de Surf da Costa Vicentina; e a Associação de Parques de
Campismo do Alentejo e Algarve.
 
João Prudêncio
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Município de Loulé e RTA promovem sessão de esclarecimento sobre apoio a
microempresas - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=88aa8a9

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia
 
[/mobileonly]
 
A Câmara Municipal de Loulé e a Região de Turismo do Algarve irão promover, na próxima segunda-
feira, 18 de maio, às 16:30, uma sessão sobre Linhas de Apoio à Tesouraria, iniciativa dirigida a
microempresas (até 9 trabalhadores) e
empresários em nome individual ligados ao sector do Turismo, de áreas como o alojamento,
restauração e estabelecimento de bebidas, aluguer de veículos automóveis, agências de viagem,
atividades de animação turística e outras.
 
Através desta iniciativa, pretende-se esclarecer os interessados sobre esta medida, criada pelo
Turismo de Portugal para assegurar as necessidades acrescidas de fundo de maneio das
microempresas do turismo e, deste modo, mitigar o impacto económico causado pela pandemia.
 
O layoff, as medidas de IEFP, o selo "Clean&Safe" ou a nova bolsa a fundos perdidos para apoio à
reabertura de estabelecimentos serão algumas das temáticas abordadas nesta sessão de
esclarecimento.
 
Em complementaridade com outras medidas de apoio às empresas recentemente aprovadas pelo
Governo, esta Linha constitui um novo mecanismo financeiro que pretende responder às necessidades
imediatas e prementes de
financiamento das microempresas, em especial às que demonstrem reduzida capacidade de reação à
forte retração da procura que se tem registado, salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital
humano.
 
Na região algarvia, em particular no concelho de Loulé, território onde a atividade turística tem um
maior peso, os esclarecimentos aos empresários sobre esta iniciativa revestem-se de especial
importância para fazer face aos problemas económicos causados pela COVID-19.
 
A sessão, que pode ser seguida através da plataforma digital ZOOM, contará com as intervenções dos
presidentes da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, e da Câmara Municipal de Loulé, Vítor
Aleixo.
 
As inscrições são gratuitas mas têm um número limitado de participantes e poderão ser realizadas
através do e-mail gae@cm-loule.pt , devendo ser referido o nome do participante, e-mail e empresa.
 
Será ainda possível assistir à sessão na página de Facebook da Câmara Municipal de Loulé
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https://www.facebook.com/municipiodeloule/
 
João Prudêncio
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Covid-19: Turismo do Algarve divulga guia com recomendações para agentes
turísticos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Jornal Económico Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1f764734

 
Entre as recomendações estão os procedimentos de limpeza e higienização, formação de
colaboradores e informação a disponibilizar aos turistas e visitantes, de acordo com as orientações da
Direção-Geral da Saúde (DGS) e as diretrizes internacionais.
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) divulgou este sábado um guia com recomendações
direcionadas aos agentes turísticos, para reforçar a segurança e a confiança do destino Algarve
perante a pandemia da Covid-19.
 
O "manual de boas práticas - Algarve Clean & Safe", integra um conjunto de recomendações "com
dicas específicas por ramo de atividade" - alojamento, restauração e similares, marinas e portos de
recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de animação turística, parques de
campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens e eventos.
 
Entre as recomendações estão os procedimentos de limpeza e higienização, formação de
colaboradores e informação a disponibilizar aos turistas e visitantes, de acordo com as orientações da
Direção-Geral da Saúde (DGS) e as diretrizes internacionais.
 
Segundo a RTA, trata-se de um manual "pioneiro entre os destinos turísticos nacionais de especial
relevância, numa altura em que o Governo anunciou a reabertura das praias para 6 de junho e onde
se espera a retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve".
 
"Este manual é um exemplo de todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se
torne uma referência para todos os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino
turístico do país e que terão agora desafios acrescidos", frisou o presidente do turismo do Algarve,
citado num comunicado da RTA.
 
De acordo com João Fernandes, a região algarvia "está pronta para reiniciar a sua atividade turística,
com o empenho das autoridades nacionais, agentes públicos e privados do setor turístico".
 
O presidente da RTA congratulou-se com as medidas aprovadas na sexta-feira pelo Governo para a
reabertura das praias: "Acolhemos com agrado as medidas (...) para a reabertura das praias, um dos
nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança".
 
"Será altura de o Algarve voltar a oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que
nunca, todos anseiam", realça o responsável.
 
O manual de boas práticas, para mitigar os efeitos da Covid-19 no turismo no Algarve, foi elaborado
em articulação com várias entidades do setor, entre as quais, o Turismo de Portugal, a Associação dos
Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, o Conselho Nacional da Indústria do Golfe, a
Associação Portuguesa de Portos de Recreio, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal e a Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve.
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Portugal contabiliza 1.203 mortos associados à Covid-19 em 28 mil 810 casos confirmados de infeção,
segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.
 
Relativamente ao dia anterior, há mais 13 mortos (+1%) e mais 227 casos de infeção (+0,8%).
 
Portugal entrou no dia 3 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três
períodos consecutivos em Estado de Emergência desde 19 de março.
 
Esta nova fase de combate à Covid-19 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.
 
O Governo aprovou na sexta-feira novas medidas que entram em vigor na segunda-feira, entre as
quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais
para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus,
monumentos e palácios. O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de
maio e a abertura das praias para 6 de junho.
 
Ler mais
 
Jornal Económico com Lusa
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Parques de campismo podem reabrir a partir de segunda-feira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Nuno Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ddfb14ec

 
Os parques de campismo e caravanismo e áreas de serviço de autocaravanas podem reabrir a partir
de segunda-feira, 18 de maio, limitando a lotação máxima a dois terços da sua capacidade total, de
acordo com as recomendações das autoridades de saúde.
 
Os parques de campismo e caravanismo, as áreas de serviço de autocaravanas e as empresas de
restauração dos alojamentos turísticos podem reabrir a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de
maio.
 
"Os parques de campismo e caravanismo e áreas de serviço de autocaravanas podem reabrir a partir
de segunda-feira, 18 de maio, limitando a lotação máxima a dois terços da sua capacidade total, de
acordo com as recomendações das autoridades de saúde", esclarece um comunicado do Ministério da
Economia e da Transição Digital, após essa decisão ter sido tomada no Conselho de Ministro que
esteve ontem, dia 15 de maio, reunido.
 
Entre essas decisões, ficou também definido que os estabelecimentos turísticos e de alojamento local
"passam a poder prestar serviços de restauração e de bebidas ao público em geral, e não só aos seus
hóspedes como até aqui se verificava, respeitando esses espaços as medidas também hoje aprovadas
para os restaurantes e similares".
 
"Para reforçar a confiança de todos no destino Portugal e nos seus recursos turísticos, em todos os
segmentos, o Turismo de Portugal atribui o selo 'Clean & Safe', sendo que mais de quatro mil
empresas turísticas já aderiram aos seus requisitos", relembra o referido comunicado, acrescentando
que "os 162 parques de campismo e caravanismo registados no Turismo de Portugal podem requerer
o selo 'online', através do Registo Nacional de Empreendimentos Turísticos, sendo que, até ao
momento, perto de sessenta parques de campismo e caravanismo já aderiram".
 
O Ministério da Economia realça ainda que, desde ontem, resultado de uma parceria entre o Turismo
de Portugal e a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, foi lançada a plataforma para
atribuição do selo 'Clean & Safe' a áreas de serviço de autocaravanas.
 
"Portugal é o 'Melhor Destino Turístico do Mundo' e o campismo e autocaravanismo em Portugal só
podem estar a esse nível. Estamos também a criar as melhores condições para que os
autocaravanistas parqueiem de forma organizada e segura nos nossos parques de campismo e
caravanismo e nas áreas de serviço de autocaravanas, que oferecem condições excelentes para os
receber", reforça a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.
 
Segundo o referido comunicado, o selo 'Clean & Safe' alcança cada vez mais setores, sendo que os
estabelecimentos de alojamento local e os estabelecimentos de restauração e bebidas podem aderir
através do 'Balcão do Empreendedor', numa ação que resulta de uma parceria entre o Turismo de
Portugal, I.P., a AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. e a DGAE- Direção Geral das
Atividades Económicas, em articulação com as associações do setor.
 

Página 61



"O selo, que é 100% digital, gratuito e válido até 30 de abril de 2021, exige a implementação de um
protocolo interno que, de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, deve assegurar o
distanciamento social e higienização necessária para evitar riscos de contágio e garantir os
procedimentos seguros para o funcionamento das atividades turísticas", conclui o comunicado em
questão.
 
Ler mais
 
Nuno Miguel Silva
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Turismo do Algarve divulga guia com recomendações para agentes turísticos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Lusa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=45f44b58

 
Faro, 16 mai 2020 (Lusa) - A Região de Turismo do Algarve (RTA) divulgou hoje um guia com
recomendações direcionadas aos agentes turísticos, para reforçar a segurança e a confiança do
destino Algarve perante a pandemia da covid-19.
 
O "manual de boas práticas - Algarve Clean & Safe", integra um conjunto de recomendações "com
dicas específicas por ramo de atividade" - alojamento, restauração e similares, marinas e portos de
recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de animação turística, parques de
campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens e eventos.
 
Entre as recomendações estão os procedimentos de limpeza e higienização, formação de
colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes, de acordo com as orientações da
Direção-Geral da Saúde (DGS) e as diretrizes internacionais.
 
Segundo a RTA, trata-se de um manual "pioneiro entre os destinos turísticos nacionais de especial
relevância, numa altura em que o Governo anunciou a reabertura das praias para 06 de junho e onde
se espera a retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve".
 
"Este manual é um exemplo de todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se
torne uma referência para todos os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino
turístico do país e que terão agora desafios acrescidos", frisou o presidente do turismo do Algarve,
citado num comunicado da RTA.
 
De acordo com João Fernandes, a região algarvia "está pronta para reiniciar a sua atividade turística,
com o empenho das autoridades nacionais, agentes públicos e privados do setor turístico".
 
O presidente da RTA congratulou-se com as medidas aprovadas na sexta-feira pelo Governo para a
reabertura das praias: "Acolhemos com agrado as medidas (...) para a reabertura das praias, um dos
nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança".
 
"Será altura de o Algarve voltar a oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que
nunca, todos anseiam", realça o responsável.
 
O manual de boas práticas, para mitigar os efeitos da covid-19 no turismo no Algarve, foi elaborado
em articulação com várias entidades do setor, entre as quais, o Turismo de Portugal, Associação dos
Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, Conselho Nacional da Indústria do Golfe,
Associação Portuguesa de Portos de Recreio, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal e Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve.
 
Portugal contabiliza 1.203 mortos associados à covid-19 em 28.810 casos confirmados de infeção,
segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.
 
Relativamente ao dia anterior, há mais 13 mortos (+1%) e mais 227 casos de infeção (+0,8%).
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Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três
períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.
 
Esta nova fase de combate à covid-19 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.
 
O Governo aprovou na sexta-feira novas medidas que entram em vigor na segunda-feira, entre as
quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais
para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus,
monumentos e palácios. O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de
maio e a abertura das praias para 06 de junho.
 
JPC // PJA
 
Lusa/Fim
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Turismo do Algarve divulga guia com recomendações para agentes turísticos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Notícias ao Minuto Online
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A Região de Turismo do Algarve (RTA) divulgou hoje um guia com recomendações direcionadas aos
agentes turísticos, para reforçar a segurança e a confiança do destino Algarve perante a pandemia da
covid-19.
 
O "manual de boas práticas -- Algarve Clean & Safe", integra um conjunto de recomendações "com
dicas específicas por ramo de atividade" - alojamento, restauração e similares, marinas e portos de
recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de animação turística, parques de
campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens e eventos.
 
Entre as recomendações estão os procedimentos de limpeza e higienização, formação de
colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes, de acordo com as orientações da
Direção-Geral da Saúde (DGS) e as diretrizes internacionais.
 
Segundo a RTA, trata-se de um manual "pioneiro entre os destinos turísticos nacionais de especial
relevância, numa altura em que o Governo anunciou a reabertura das praias para 06 de junho e onde
se espera a retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve".
 
"Este manual é um exemplo de todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se
torne uma referência para todos os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino
turístico do país e que terão agora desafios acrescidos", frisou o presidente do turismo do Algarve,
citado num comunicado da RTA.
 
De acordo com João Fernandes, a região algarvia "está pronta para reiniciar a sua atividade turística,
com o empenho das autoridades nacionais, agentes públicos e privados do setor turístico".
 
O presidente da RTA congratulou-se com as medidas aprovadas na sexta-feira pelo Governo para a
reabertura das praias: "Acolhemos com agrado as medidas (...) para a reabertura das praias, um dos
nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança".
 
"Será altura de o Algarve voltar a oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que
nunca, todos anseiam", realça o responsável.
 
O manual de boas práticas, para mitigar os efeitos da covid-19 no turismo no Algarve, foi elaborado
em articulação com várias entidades do setor, entre as quais, o Turismo de Portugal, Associação dos
Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, Conselho Nacional da Indústria do Golfe,
Associação Portuguesa de Portos de Recreio, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal e Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve.
 
Portugal contabiliza 1.203 mortos associados à covid-19 em 28.810 casos confirmados de infeção,
segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.
 
Relativamente ao dia anterior, há mais 13 mortos (+1%) e mais 227 casos de infeção (+0,8%).
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Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três
períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.
 
Esta nova fase de combate à covid-19 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.
 
O Governo aprovou na sexta-feira novas medidas que entram em vigor na segunda-feira, entre as
quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais
para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus,
monumentos e palácios. O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de
maio e a abertura das praias para 06 de junho.
 
ACOMPANHE AQUI O
 
Lusa
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Turismo do Algarve divulga guia com recomendações para agentes turísticos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c463dc41

 
O manual de boas práticas Algarve Clean & Safe, integra um conjunto de recomendações "com dicas
específicas por ramo de atividade", sobre procedimentos de limpeza ou formação.
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) divulgou este sábado um guia com recomendações
direcionadas aos agentes turísticos, para reforçar a segurança e a confiança do destino Algarve
perante a pandemia da Covid-19.
 
O "manual de boas práticas - Algarve Clean & Safe", integra um conjunto de recomendações "com
dicas específicas por ramo de atividade" - alojamento, restauração e similares, marinas e portos de
recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de animação turística, parques de
campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens e eventos.
 
Entre as recomendações estão os procedimentos de limpeza e higienização, formação de
colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes, de acordo com as orientações da
Direção-Geral da Saúde (DGS) e as diretrizes internacionais.
 
Segundo a RTA, trata-se de um manual "pioneiro entre os destinos turísticos nacionais de especial
relevância, numa altura em que o Governo anunciou a reabertura das praias para 06 de junho e onde
se espera a retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve".
 
"Este manual é um exemplo de todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se
torne uma referência para todos os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino
turístico do país e que terão agora desafios acrescidos", frisou o presidente do turismo do Algarve,
citado num comunicado da RTA.
 
De acordo com João Fernandes, a região algarvia "está pronta para reiniciar a sua atividade turística,
com o empenho das autoridades nacionais, agentes públicos e privados do setor turístico".
 
O presidente da RTA congratulou-se com as medidas aprovadas na sexta-feira pelo Governo para a
reabertura das praias: "Acolhemos com agrado as medidas (...) para a reabertura das praias, um dos
nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança".
 
"Será altura de o Algarve voltar a oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que
nunca, todos anseiam", realça o responsável.
 
O manual de boas práticas, para mitigar os efeitos da Covid-19 no turismo no Algarve, foi elaborado
em articulação com várias entidades do setor, entre as quais, o Turismo de Portugal, Associação dos
Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, Conselho Nacional da Indústria do Golfe,
Associação Portuguesa de Portos de Recreio, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal e Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve.
 
Agência Lusa
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Turismo do Algarve releases guide with recommendations for tourist agents
 
in News ·
 
16-05-2020 20:23:00 · 0 Comments
 
The Algarve Tourism Region (RTA) today released a guide with recommendations aimed at tour
operators, to strengthen the security and confidence of the Algarve destination in the face of the
covid-19 pandemic
 
The "manual of good practices - Algarve Clean & Safe", includes a set of recommendations "with
specific tips by industry" - accommodation, restaurants and the like, marinas and recreational ports,
beach concessions, golf, water parks, companies of tourist entertainment, campsites and motorhomes,
rent-a-car, travel agencies and events.
 
Among the recommendations are cleaning and hygiene procedures, training of employees and
information to be made available to tourists and visitors, in accordance with the guidelines of the
Directorate-General for Health (DGS) and international guidelines.
 
According to RTA, it is a manual "pioneer among national tourist destinations of special relevance, at a
time when the Government announced the reopening of the beaches for June 6 and where the gradual
resumption of the influx of tourists to the Algarve is expected" .
 
"This manual is an example of all the efforts that we have been making. We hope it will become a
reference for everyone who, daily, makes us the biggest tourist destination in the country and who will
now have added challenges ", stressed the president of tourism in the Algarve, quoted in a statement
from RTA.
 
According to João Fernandes, the Algarve region "is ready to restart its tourist activity, with the
commitment of national authorities, public and private agents in the tourism sector".
 
The president of RTA welcomed the measures approved on Friday by the Government for the
reopening of beaches: "We welcome the measures (...) for the reopening of beaches, one of our ex-
libris, and we want to do so with complete security ".
 
"It will be time for the Algarve to offer the moments of tranquility that, more than ever, everyone
longs for", emphasizes the responsible.
 
The manual of good practices, to mitigate the effects of covid-19 on tourism in the Algarve, was
prepared in conjunction with various entities in the sector, among which, Turismo de Portugal,
Association of Driverless Car Rental Industries, National Council of the Golf Industry, Portuguese
Association of Recreational Ports, Association of Hospitality, Catering and Similars of Portugal and
Association of Camping Sites in the Alentejo and Algarve.
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Portugal accounts for 1,203 deaths associated with covid-19 in 28,810 confirmed cases of infection,
according to the latest daily bulletin from the Directorate-General for Health (DGS) on the pandemic.
 
In relation to the previous day, there are 13 more deaths (+ 1%) and 227 more cases of infection (+
0.8%).
 
Portugal entered on May 3 in a calamity situation due to the pandemic, after three consecutive periods
in a state of emergency since March 19.
 
This new phase of combating covid-19 provides for mandatory confinement for sick people and under
active surveillance, the general duty of home collection and the mandatory use of masks or visors in
public transport, public attendance services, schools and commercial establishments.
 
The Government approved on Friday new measures that come into force on Monday, including the
resumption of visits to users of nursing homes, the reopening of daycare centers, face-to-face classes
for the 11th and 12th years and the reopening of some street shops, cafes, restaurants, museums,
monuments and palaces. The return of community religious ceremonies is scheduled for May 30 and
the beaches will open for June 6.
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Turismo do Algarve divulga guia com recomendações para agentes turísticos
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O "manual de boas práticas - Algarve Clean & Safe", integra um conjunto de recomendações "com
dicas específicas por ramo de atividade"
 
De acordo com João Fernandes, a região algarvia "está pronta para reiniciar a sua atividade
turística"Foto Vasco Célio D.R.
A Região de Turismo do Algarve (RTA) divulgou hoje um guia com recomendações direcionadas aos
agentes turísticos, para reforçar a segurança e a confiança do destino Algarve perante a pandemia da
covid-19.
 
O "manual de boas práticas - Algarve Clean & Safe", integra um conjunto de recomendações "com
dicas específicas por ramo de atividade" - alojamento, restauração e similares, marinas e portos de
recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de animação turística, parques de
campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens e eventos.
 
Entre as recomendações estão os procedimentos de limpeza e higienização, formação de
colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes, de acordo com as orientações da
Direção-Geral da Saúde (DGS) e as diretrizes internacionais.
 
Segundo a RTA, trata-se de um manual "pioneiro entre os destinos turísticos nacionais de especial
relevância, numa altura em que o Governo anunciou a reabertura das praias para 06 de junho e onde
se espera a retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve".
 
"Este manual é um exemplo de todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se
torne uma referência para todos os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino
turístico do país e que terão agora desafios acrescidos", frisou o presidente do turismo do Algarve,
citado num comunicado da RTA.
 
De acordo com João Fernandes, a região algarvia "está pronta para reiniciar a sua atividade turística,
com o empenho das autoridades nacionais, agentes públicos e privados do setor turístico".
 
O presidente da RTA congratulou-se com as medidas aprovadas na sexta-feira pelo Governo para a
reabertura das praias: "Acolhemos com agrado as medidas (...) para a reabertura das praias, um dos
nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança".
 
"Será altura de o Algarve voltar a oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que
nunca, todos anseiam", realça o responsável.
 
O manual de boas práticas, para mitigar os efeitos da covid-19 no turismo no Algarve, foi elaborado
em articulação com várias entidades do setor, entre as quais, o Turismo de Portugal, Associação dos
Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, Conselho Nacional da Indústria do Golfe,
Associação Portuguesa de Portos de Recreio, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal e Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve.
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Portugal contabiliza 1.203 mortos associados à covid-19 em 28.810 casos confirmados de infeção,
segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.
 
Relativamente ao dia anterior, há mais 13 mortos (+1%) e mais 227 casos de infeção (+0,8%).
 
Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três
períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.
 
Esta nova fase de combate à covid-19 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.
 
O Governo aprovou na sexta-feira novas medidas que entram em vigor na segunda-feira, entre as
quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais
para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus,
monumentos e palácios. O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de
maio e a abertura das praias para 06 de junho.
 
Há 29 minutos
 
Lusa
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Agências de viagens  
de aventura 

Enquanto  
o mundo  
não abre,  
(re)descobrir 
Portugal
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a Têm vocação para trota-mundos, 

mas, por agora, o mundo delas cabe 

em Portugal. As agências de viagens 

de aventura de Portugal não caram 

paradas e decidiram avançar pelos 

caminhos de Portugal, com os seus 

líderes de viagem. Aqui cam algu-

mas sugestões. 

 

Retiros e trilhos 

Foi a lógica do “vá para fora cá den-

tro”, conta Inês Miranda, que levou 

a Magellan Route, actividade orien-

tada, desde o início, “para fora das 

fronteiras nacionais”, a arregaçar 

mangas depois de a pandemia ter 

levado à suspensão de todas as via-

gens internacionais que tinha pla-

neadas - Nepal, Terra Santa e Irão. 

“Aderimos com entusiasmo à pers-

pectiva de contribuir para a explo-

ração e promoção das oportunida-

des incríveis que Portugal oferece 

para o turismo e o lazer”, diz Inês, 

“enquanto portugueses conhecemo-

las bem”. Assim, e mantendo o ADN 

da agência, a Magellan Route vai este 

ano apostar em retiros temáticos - 

“relacionados com a literatura, a 

gastronomia, o mindfulness, entre 

outros” - e subir ao Pico, vai explorar 

a Costa Vicentina e a Rota Algarviana 

e percorrer a ecovia que liga o Minho 

ao Atlântico. E, assim que as condi-

ções de segurança sanitária para as 

viagens internacionais estiverem 

repostas, voltarão, “com alegria”, ao 

Irão, Uzbequistão, Israel/Palestina 

e Jordânia e inaugurarão um roteiro 

no Nepal (que inclui uma vertente 

de voluntariado) e na Birmânia. 

https://magellanroute.com/ 
 

Microviagens e caminhadas 

Por enquanto, as viagens internacio-

nais da Papa-Léguas estão em “terre-

no de ninguém” - na página de Inter-

net deles, por exemplo, destaca-se o 

Sri Lanka, ida marcada para Julho: 

estão, diz Artur Pegas, “a acompanhar 

e monitorizar diariamente a situação 

sanitária dos países-destino, a aber-

tura de fronteiras sem necessidade de 

quarentena e a reabertura dos voos 

para os destinos onde operam”. 

Estão, porém, a preparar também o 

lançamento em breve de “uma série 

de novas viagens em espaço europeu” 

e “viagens maiores” por Portugal - por 

agora, têm já online um vasto conjun-

to de propostas de “microviagens” 

( ns-de-semana) e actividades pedes-

tres pelo país (uma delas já esgotada: 

a caminhada nocturna pelo Parque 

Natural da Arrábida em noite de eclip-

se lunar, a 5 de Junho). A partir de 29 

de Maio ( m-de-semana de “gargan-

tas e glaciares da serra da Estrela” e 

caminhada pelos cumes de Sintra) e 

até 5 de Dezembro a Papa-Léguas vai 

ainda à Costa Vicentina, às serras do 

Açor (e ao Piódão), Amarela, de Mon-

tejunto, da Freita e Arada, sobe às 

Terras Altas de Castro Laboreiro e 

passa pelo Vale do Bestança (Cinfães 

do Douro). Vai ainda passar a frontei-

ra para um trekking na Costa da Mor-

te - Caminho dos Faróis. Para viagens 

mais longínquas (e longas) estão já 

con rmadas, por exemplo, ao Japão 

(1 de Novembro) e ao Chile e Bolívia 

(14 de Novembro).  

https://www.papa-leguas.com 
 

“Volta a Portugal  
em 100 dias” 

A Fotoadrenalina, agência especia-

lizada em viagens fotográ cas, car-

regou a fundo na ambição e prepa-

rou 100 dias de viagem pelo país - 

ilhas incluídas. A volta começa a 13 

de Junho, em Chaves, e a ideia é “ir 

descendo a EN2, com desvios para 

o interior e litoral, apanhando natu-

reza, aldeias e cidades, incluindo 

Porto e Lisboa”, até Faro. Cada dia, 

assegura Vítor Costa, terá “um pro-

grama diferente, sempre ao ar 

livre”. “Em montanha, por trilhos, 

passadiços ou por ciclovia”, descre-

ve, mas também “à conquista de 

castelos e muralhas, à descoberta 

de miradouros e ruas escondidas 

das grandes cidades”. Assegura ain-

da “mergulhos em cascatas, praias 

uviais e na costa atlântica” e pro-

mete “o pôr do sol no local mais 

bonito” da zona onde estiverem. 

“Viajar com a Fotoadrenalina sem-

pre foi uma experiência de senti-

dos”, refere Vítor Costa. “Vamos 

não só para ver, mas também para 

provar os sabores de cada região, 

ouvir para apreender novas culturas 

e sentir, mesmo que agora não pos-

samos tocar. Essa experiência que 

temos pelos cinco continentes por 

onde viajamos, queremos agora 

reproduzir no nosso país. Apenas 

muda o cenário”. A participação 

pode ter várias modalidades - o pro-

grama vai estar online a partir do 

dia 20 de Maio. 

www.fotoadrenalina.com. 
 

Trekking nos Açores  
(e Espanha) 

Açores e Espanha (Picos da Europa 

e Pirenéus) - estas são as duas direc-

ções para onde vai apontar a bússo-

la da Nomad nas próximas viagens 

a saírem para o terreno (Agosto e 

Setembro). Sempre a caminhar - são 

viagens de trekking, sublinha Tiago 

Costa, “que, pela sua natureza, têm 

a vantagem de se realizarem em 

ambientes naturais, longe de aglo-

merados de pessoas e ao ar livre, o 

que as favorece nesta fase em que 

ainda será necessário atender a 

alguns requisitos de distanciamento 

social”. O facto de serem nos Açores 

e Espanha, “para onde a deslocação 

das pessoas se realiza em carro pró-

prio”, deverá “trazer alguma tran-

quilidade acrescida”. A Nomad pre-

tende retomar a sua actividade pela 

Europa (Balcãs, Roménia e Islândia) 

e só mais tarde para fora do conti-

nente - neste caso, as restrições de 

viagem deverão demorar mais a ser 

levantadas, acredita Tiago, além de 

que há que analisar as questões “de 

exigência de quarentena à chegada 

aos destinos” e esperar que “estabi-

lizem as regras para os voos” 

https://www.nomad.pt/

Os Açores (foto em 
cima) e o interior  
do país constam  
dos programas das 
agências de viagens  
de aventura para  
os próximos meses

RUI SOARES 

MANUEL ROBERTO
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Novas experiências 

Portugal de regresso  
ao “vá para fora cá dentro”
a E, de repente, tudo do avesso. 

“Tínhamos preparado um barómetro 

que indicava que 2020 ia ser o melhor 

ano turístico de sempre”, diz Jorge 

Costa, do IPDT. Ia ser divulgado em 

Março com a revista - que, a nal, vai 

sair por estes dias. “Tivemos que 

repensar textos e fazer novo baróme-

tro, se não ia parecer o Inimigo Públi-

co”, ironiza o responsável da empre-

sa de consultoria turística que desde 

2006 produz estudos sobre o merca-

do português.  

Por causa da covid-19, este não vai 

ser o melhor ano de sempre, mas o 

“melhor destino do mundo por três 

anos consecutivos”, como sublinha o 

presidente do Turismo de Portugal, 

Luís Araújo, mantém as suas infra-es-

truturas intactas, tudo está no terreno 

à espera dos turistas de fora, contan-

do com os turistas portugueses. 

“Poderemos vir a ter um movimento 

grande dos próprios portugueses a 

visitar Portugal… Regiões mais ou 

menos conhecidas, acho que vamos 

ter resultados,” crê Luís Araújo. 

“Acreditamos primeiro na recupe-

ração do mercado interno, sobretu-

do, e o interno alargado, a Península 

Ibérica. Depois virão as viagens de 

proximidade”, a rma Sérgio Guerrei-

ro, também do Turismo de Portugal.  

E “acreditamos que é a grande opor-

tunidade para o interior aparecer 

como destino de eleição, num primei-

ro momento, pelo menos”, continua. 

Levar o turismo ao interior já tem 

sido, a rma, uma das prioridades da 

estratégia do Turismo de Portugal nos 

últimos anos. “Foram criadas dezenas 

de projectos”, explica, “no enoturis-

mo, cycling, walking, experienciação 

da natureza, rotas temáticas à volta 

da cultura e elementos históricos nos 

quais o interior é bastante rico.” 

Numa altura em que o distanciamen-

to social é a norma, os turistas “hão-

de preferir espaço menos denso”, 

acredita. 

Tal não signi ca, contudo, que as 

pessoas “não vão continuar a procu-

rar os destinos tradicionais de férias, 

de praias”, nota Luís Araújo, “e a 

terem direito a eles”. “O que nota-

mos, e algumas regiões já nos deram 

sinal disso, é que também estão a pro-

curar lugares mais reservados, mais 

introspectivos”, a rma, “e no interior 

também há praias, uviais”. E tal até 

poderá levar ao surgimento de novas 

experiências, produto de parcerias, 

dentro do sector do turismo ou até 

com outros sectores. “Por exemplo”, 

explica, “aquilo a que chamamos 

redes colaborativas, do turismo 

industrial a produtos novos ou menos 

conhecidos como a EN2, das aldeias 

do xisto e históricas a produtores tra-

dicionais ou produtos locais”. “Já 

vínhamos sentindo um crescimento, 

mas creio que agora vai aumentar 

bastante”, considera. 

Jorge Costa também defende a 

necessidade de “criar novos produtos 

e novas experiências”, sejam elas asso-

ciadas à montanha, ao campo, à praia, 

ao mar e até às cidades que, aconse-

lha, “devem reorganizar-se no novo 

paradigma de distanciamento físico e 

de protecção necessárias para que as 

pessoas possam andar livremente na 

rua”. O nosso portefólio de produtos 

e serviços é “muito rico”, mas “passa 

muito pela quase separação do turis-

mo praticado no interior e litoral”. 

Há, explica, a tendência de criação 

de corredores de visita para o interior, 

algo que se deveria inverter, e o “novo 

normal” poderá ser um empurrão. 

“Parte do que era o turismo interior 

tem características como a baixa den-

sidade social, experiência de nature-

za mais isolada”, expõe, “e creio que 

parte destes elementos terá que pas-

sar a comandar a de nição de produ-

tos de city break, short break e mesmo 

de sol e mar”. Neste sentido, preco-

niza a inversão da estratégia dos “cor-

redores turísticos”: mais do que o 

interior ser complementar, o interior 

ser quase central nas visitas, com o 

litoral e as cidades a serem os comple-

mentos. “O interior”, aponta, “está 

sedento disso, tem baixa concentra-

ção de pessoas e muito para oferecer 

em termos de natureza.” 

Por enquanto, sublinha Luís Araú-

jo, o papel de Portugal enquanto des-

tino turístico é adaptar-se “para dar 

resposta às necessidades novas, que 

podem ser mais imediatas, mas tam-

bém podem ser a mais longo prazo”. 

Nos dias que correm, questões de 

segurança e de limpeza “são pontos 

fundamentais” para recuperar a con-

ança de turistas, sejam nacionais ou 

internacionais. Daí, continua, a 

importância do selo Safe&Clean, uma 

declaração voluntária de compromis-

so de que as empresas vão cumprir os 

requisitos de segurança e higiene de

nidos em conjunto com entidades 

representativas das várias áreas do 

sector - e paralela à regulamentação 

que o Governo tem vindo a produzir 

para as várias áreas do turismo. “Aju-

da a passar uma mensagem de con-

ança, de que o país está coordenada-

mente a tomar iniciativas que minimi-

zem os riscos de insegurança.” 

É uma das imagens que tem ajuda-

do a consolidar a imagem de Portugal 

no estrangeiro e é a melhor promoção 

do destino que pode ser feita, enquan-

to se trabalha “em incógnitas” no que 

ao mercado internacional diz respei-

to, sobretudo. A nal, justi ca Luís 

Araújo, “o turista português conhece 

o destino, sabe a oferta turística que 

tem, o quão boa é e isso é metade do 

caminho” - e em relação às questões 

mais prementes levantadas pela pan-

demia, da segurança e da con ança 

sanitárias, “não há turista que tenha 

mais con ança, até porque acompa-

nha todos os dias a evolução da pan-

demia no país”.

LUÍS RAMOS

JOÃO HENRIQUES

Os turistas 
hão-de 
preferir 
espaços 
menos 
densos, 
acreditam os 
especialistas 
ouvidos pela 
Fugas
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Covid-19: Turismo do Algarve divulga guia com recomendações para agentes
turísticos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ffdc39a3

 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) divulgou hoje um guia com recomendações direcionadas aos
agentes turísticos, para reforçar a segurança e a confiança do destino Algarve perante a pandemia da
covid-19.
 
O "manual de boas práticas - Algarve Clean & Safe", integra um conjunto de recomendações "com
dicas específicas por ramo de atividade" - alojamento, restauração e similares, marinas e portos de
recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de animação turística, parques de
campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens e eventos.
 
Entre as recomendações estão os procedimentos de limpeza e higienização, formação de
colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes, de acordo com as orientações da
Direção-Geral da Saúde (DGS) e as diretrizes internacionais.
 
Segundo a RTA, trata-se de um manual "pioneiro entre os destinos turísticos nacionais de especial
relevância, numa altura em que o Governo anunciou a reabertura das praias para 06 de junho e onde
se espera a retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve".
 
"Este manual é um exemplo de todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se
torne uma referência para todos os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino
turístico do país e que terão agora desafios acrescidos", frisou o presidente do turismo do Algarve,
citado num comunicado da RTA.
 
Continuar a ler
 
De acordo com João Fernandes, a região algarvia "está pronta para reiniciar a sua atividade turística,
com o empenho das autoridades nacionais, agentes públicos e privados do setor turístico".
 
O presidente da RTA congratulou-se com as medidas aprovadas na sexta-feira pelo Governo para a
reabertura das praias: "Acolhemos com agrado as medidas (...) para a reabertura das praias, um dos
nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança".
 
"Será altura de o Algarve voltar a oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que
nunca, todos anseiam", realça o responsável.
 
O manual de boas práticas, para mitigar os efeitos da covid-19 no turismo no Algarve, foi elaborado
em articulação com várias entidades do setor, entre as quais, o Turismo de Portugal, Associação dos
Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, Conselho Nacional da Indústria do Golfe,
Associação Portuguesa de Portos de Recreio, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal e Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve.
 
Portugal contabiliza 1.203 mortos associados à covid-19 em 28.810 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 13 mortos (+1%) e mais 227 casos de infeção (+0,8%).
 
Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três
períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.
 
Esta nova fase de combate à covid-19 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.
 
O Governo aprovou na sexta-feira novas medidas que entram em vigor na segunda-feira, entre as
quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais
para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus,
monumentos e palácios. O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de
maio e a abertura das praias para 06 de junho.
 
MadreMedia / Lusa
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Turismo do Algarve lança manual Clean & Safe para os agentes turísticos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=86cf15df

 
Manual foi criado com contributos de associações do setor
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) lançou um Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe com
recomendações sobre o que os agentes turísticos devem fazer para manter a segurança na fase de
desconfinamento.
 
Segundo a RTA, o documento, que pode ser descarregado aqui,  conta com um conjunto de
recomendações direcionadas aos diversos agentes turísticos e que pretende reforçar a segurança do
destino e a confiança de turistas, trabalhadores do setor e residentes, perante o novo contexto
colocado pela situação epidemiológica Covid-19 .
 
Este manual, pioneiro entre os destinos turísticos nacionais, vem ganhar especial relevância numa
altura em que o Governo acaba de anunciar a reabertura das praias para 6 de Junho e que se espera a
retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve , enquadrou a mesma entidade.
 
Neste documento, os empresários e os trabalhadores podem encontrar dicas específicas por ramo de
atividade, nomeadamente alojamento, restauração e similares, marinas e portos de recreio,
concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de animação turística, parques de
campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens, eventos.
 
Entre as orientações, elaboradas segundo as normas da Direção-Geral da Saúde e diretrizes
internacionais existentes, encontram-se pontos como procedimentos de limpeza e higienização,
formação de colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes , explicou a RTA.
 
O Algarve está pronto para reiniciar a sua atividade turística. Tem sido determinante o empenho
conjunto das autoridades nacionais e dos agentes públicos e privados do setor turístico da região para
que tal aconteça. Este manual é um exemplo de todos os esforços que temos vindo a levar a cabo.
Esperamos que se torne uma referência para todos os que, diariamente, fazem com que sejamos o
maior destino turístico do país e que terão agora desafios acrescidos , disse, por seu lado, João
Fernandes, presidente da RTA.
 
Acolhemos com agrado as medidas apresentadas pelo Executivo para a reabertura das praias, um dos
nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança e apelando ao sentido de responsabilidade
e compreensão demonstrada por todos os cidadãos nestes tempos. Será altura de o Algarve voltar a
oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que nunca, todos anseiam , acrescentou o
mesmo responsável.
 
O Manual de Boas Práticas - Algarve Clean & Safe foi elaborado com o contributo de entidades como o
Turismo de Portugal; a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor; o
CNIG - Conselho Nacional da Indústria do Golfe; a APPR - Associação Portuguesa de Portos de
Recreio; a Marina de Vilamoura, SA - Vilamoura World; a Algarve Anima; a AHRESP - Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal; a Federação Portuguesa de Surf; a Associação
Nacional de Surfistas; a Associação de Escolas de Surf da Costa Vicentina; e a Associação de Parques
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de Campismo do Alentejo e Algarve.
 
Sul Informação
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Covid-19: Turismo do Algarve divulga guia com recomendações para agentes
turísticos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cc2068f7

 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) divulgou um guia com recomendações direcionadas aos
agentes turísticos, para reforçar a segurança e a confiança do destino Algarve perante a pandemia da
covid-19
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) divulgou hoje um guia com recomendações direcionadas aos
agentes turísticos, para reforçar a segurança e a confiança do destino Algarve perante a pandemia da
covid-19.
 
O "manual de boas práticas - Algarve Clean & Safe", integra um conjunto de recomendações "com
dicas específicas por ramo de atividade" - alojamento, restauração e similares, marinas e portos de
recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de animação turística, parques de
campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens e eventos.
 
Entre as recomendações estão os procedimentos de limpeza e higienização, formação de
colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes, de acordo com as orientações da
Direção-Geral da Saúde (DGS) e as diretrizes internacionais.
 
Segundo a RTA, trata-se de um manual "pioneiro entre os destinos turísticos nacionais de especial
relevância, numa altura em que o Governo anunciou a reabertura das praias para 06 de junho e onde
se espera a retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve".
 
"Este manual é um exemplo de todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se
torne uma referência para todos os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino
turístico do país e que terão agora desafios acrescidos", frisou o presidente do turismo do Algarve,
citado num comunicado da RTA.
 
De acordo com João Fernandes, a região algarvia "está pronta para reiniciar a sua atividade turística,
com o empenho das autoridades nacionais, agentes públicos e privados do setor turístico".
 
O presidente da RTA congratulou-se com as medidas aprovadas na sexta-feira pelo Governo para a
reabertura das praias: "Acolhemos com agrado as medidas (...) para a reabertura das praias, um dos
nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança".
 
"Será altura de o Algarve voltar a oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que
nunca, todos anseiam", realça o responsável.
 
O manual de boas práticas, para mitigar os efeitos da covid-19 no turismo no Algarve, foi elaborado
em articulação com várias entidades do setor, entre as quais, o Turismo de Portugal, Associação dos
Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, Conselho Nacional da Indústria do Golfe,
Associação Portuguesa de Portos de Recreio, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal e Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve.
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Portugal contabiliza 1.203 mortos associados à covid-19 em 28.810 casos confirmados de infeção,
segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.
 
Relativamente ao dia anterior, há mais 13 mortos (+1%) e mais 227 casos de infeção (+0,8%).
 
Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três
períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.
 
Esta nova fase de combate à covid-19 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.
 
O Governo aprovou na sexta-feira novas medidas que entram em vigor na segunda-feira, entre as
quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais
para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus,
monumentos e palácios. O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de
maio e a abertura das praias para 06 de junho.
 
JPC // PJA
 
Lusa
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Turismo do Algarve divulga guia com recomendações para agentes turísticos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b2da3812

 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) divulgou hoje um guia com recomendações direcionadas aos
agentes turísticos, para reforçar a segurança e a confiança do destino Algarve perante a pandemia da
covid-19.
 
O "manual de boas práticas - Algarve Clean & Safe", integra um conjunto de recomendações "com
dicas específicas por ramo de atividade" - alojamento, restauração e similares, marinas e portos de
recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de animação turística, parques de
campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens e eventos.
 
Entre as recomendações estão os procedimentos de limpeza e higienização, formação de
colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes, de acordo com as orientações da
Direção-Geral da Saúde (DGS) e as diretrizes internacionais.
 
Segundo a RTA, trata-se de um manual "pioneiro entre os destinos turísticos nacionais de especial
relevância, numa altura em que o Governo anunciou a reabertura das praias para 06 de junho e onde
se espera a retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve".
 
"Este manual é um exemplo de todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se
torne uma referência para todos os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino
turístico do país e que terão agora desafios acrescidos", frisou o presidente do turismo do Algarve,
citado num comunicado da RTA.
 
De acordo com João Fernandes, a região algarvia "está pronta para reiniciar a sua atividade turística,
com o empenho das autoridades nacionais, agentes públicos e privados do setor turístico".
 
O presidente da RTA congratulou-se com as medidas aprovadas na sexta-feira pelo Governo para a
reabertura das praias: "Acolhemos com agrado as medidas (...) para a reabertura das praias, um dos
nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança".
 
"Será altura de o Algarve voltar a oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que
nunca, todos anseiam", realça o responsável.
 
O manual de boas práticas, para mitigar os efeitos da covid-19 no turismo no Algarve, foi elaborado
em articulação com várias entidades do setor, entre as quais, o Turismo de Portugal, Associação dos
Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, Conselho Nacional da Indústria do Golfe,
Associação Portuguesa de Portos de Recreio, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal e Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve.
 
Portugal contabiliza 1.203 mortos associados à covid-19 em 28.810 casos confirmados de infeção,
segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.
 
Relativamente ao dia anterior, há mais 13 mortos (+1%) e mais 227 casos de infeção (+0,8%).
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Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três
períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.
 
Esta nova fase de combate à covid-19 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.
 
O Governo aprovou na sexta-feira novas medidas que entram em vigor na segunda-feira, entre as
quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais
para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus,
monumentos e palácios. O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de
maio e a abertura das praias para 06 de junho.
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TSF

 	Duração: 00:01:47

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 86547328

 
15-05-2020 21:02

Elidérico Viegas: ida à praia com regras

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dce2e837-10d5-4219-bccb-

54da5405c555&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O secretário geral da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Elidérico Viegas,
considera que as medidas anunciadas pelo Governo para as praias são equilibradas.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-05-15 22:02
 TSF - Notícias , 2020-05-15 23:04
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RTP 1

 	Duração: 00:03:58

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 86547687

 
15-05-2020 18:13

1 1 1

Aumenta consumo de laranja

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4860bc63-031b-4fa8-99ed-

784e0f351a3c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, a produção de laranjas está a atravessar um bom momento. O início da pandemia levou
ao aumento da procura devido à importância de consumir vitamina C.
Comentários de Horácio Ferreira, CACIAL - Coop. Agrícola Citricultores Algarve.
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SIC Notícias

 	Duração: 00:07:32

 	OCS: SIC Notícias - Jornal da Meia Noite

 
ID: 86536712

 
15-05-2020 00:11

1 1 1

Regras para a reabertura das praias - Entrevista a António Pina

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e0660570-9c29-4497-bc9e-

83943ae473f2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Entrevista a António Pina, presidente da AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, sobre as
regras para a reabertura das praias.

Página 85


