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Só em 2023 é que a economia portuguesa atingirá o nível que tinha - Carlos Costa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=28a74bf6-d5b2-4498-9bca-

04c29d5ef462&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governador do Banco de Portugal disse que só em 2023 é que a economia portuguesa atingirá o
nível que tinha o ano passado.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-05-19 07:48
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-19 06:54
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-19 07:48
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Mariana Vieira da Silva em entrevista à TVI

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=97fa5abb-f240-4fe1-b91a-

d0323c0d80ab&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O lay-off anunciado pelo Governo vai terminar dentro do prazo estipulado, ou seja, no dia 30 de
junho. A revelação foi feita pela ministra de Estado e da Presidência em entrevista no Jornal das 8 da
TVI. Mariana Vieira da Silva disse também que Portugal tem agora indicadores que permitirão dar
mais um passo para o desconfinamento e que os portugueses podem gozar o verão e as praias em
segurança.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-05-18 23:59
 TVI 24 - Notícias , 2020-05-18 02:34
 TVI - Diário da Manhã , 2020-05-19 08:26
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-05-19 06:38
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-05-19 08:27
 TVI 24 - Notícias , 2020-05-19 10:47
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Reabertura de restaurantes e cafés

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8412ccbd-c706-4242-a66a-

5e75b5533253&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Dois meses depois, os restaurantes reabriram portas em Portugal, mas o balanço ficou aquém das
expectativas. As quebras foram grandes. Clientes e proprietários adaptam-se agora às novas regras
de segurança e preparam-se para tempos difíceis.
Declarações de Licínia Ferreira, proprietária de restaurante na Bairrada.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-05-19 07:00
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-05-18 00:05
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-05-18 01:36
 SIC - Edição da Manhã , 2020-05-19 08:01
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-05-18 03:36
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-05-18 05:56
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-05-18 04:57
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-19 06:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-19 07:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-19 08:02
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-19 09:02
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-05-19 10:03
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Algarve vai ter dificuldades acrescidas para reequilibrar o comércio 

Falta de turismo afeta 
futuro da restauração 
CASO O  Fronteiras 
fechadas acentuam a 
sazonalidade e limitam 
a abertura da atividade 
na região algarvia 

O  Apesar de ter sido dado o tiro 
de partida na abertura genera-
lizada da restauração em Portu-
gal, o Algarve vai ter dificulda-
des acrescidas para reequilibrar 
o comércio, já que está dema-
siado dependente de mercados 
turísticos externos. 
"O ano de 2020 está parcial-

mente perdido. Mais de 80 por 

COMÉRCIO NÃO 
CONSEGUIU RECUPERAR 
DOS MESES BAIXOS 
cento dos serviços do Algarve 
têm receita direta dos mercados 
externos, como Espanha, Reino 
Unido, França ou Alemanha", 
diz ao CM João Guerreiro, da 
Associação de Empresários de 
Quarteira e Vilamoura, reve-
lando ainda que dos cerca de 115 
associados ativos, "cerca de 30 
por cento" não deverão voltar a 
abrir as portas: "O Algarve co-
meça a recuperar dos meses 
baixos - após o verão - a partir 
de março ou abril e a pandemia 
calhou mesmo em cima destes  

meses. Ou seja, não foram só es-
tes meses de dificuldade, mui-
tos comerciantes já têm dificul-
dades desde novembro. Quem 
não tinha meios para fazer face a 
uma situação destas perde ago-
ra o património, a vida empre-
sarial e, alguns, perderam mes-
mo a vida familiar devido aos 
problemas financeiros." 

O também comerciante, que 
conseguiu manter um dos seus 
seis restaurantes abertos com 
serviço de takeaway, critica 
ainda os serviços do Estado e 
das autarquias. 

"O apoio do Governo deveria 
ter sido pago até dia 28 de abril e 
não aconteceu, e deveria haver 
mais apoio das câmaras", diz. • 
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ABERTURA DE RESTAURANTES E DO COMÉRCIO 

Sobreviver com layoff 
e IVA reduzido por um ano 
POLÍTICOS OCosta  e Marcelo desdobram-se em almoços, jantares e visitas a cafés para recuperar a confiança dos 
consumidores PLANO DE ESTABILIDADE OCenteno  diz que layoff simplificado vai custar 373 milhões de euros por mês 
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°António Costa foi tomar o pequeno-almoço a uma pastelaria em 

Benfica  ®Marcelo Rebelo de Sousa comprou bolos antes de visitar 

a Torre de Belém, no Dia Internacional dos Museus 

ICF 

MIGUEL ALEXANDRE GANHÃO/ 
/PAULO JOÃO SANTOS 

N
o primeiro dia de abertu-
ra de restaurantes e cafés 
a classe política mobili-

zou-se numa campanha para a 
retoma da confiança dos consu-
midores. Costa tomou o peque-
no-almoço numa pastelaria de 
Benfica e almoçou num restau-
rante no Bairro Alto. Marcelo 
comprou bolos e já marcou 
mesa para o almoço de amanhã. 

"Se continuarmos todos para-
dos sobrevivemos à doença, 
mas podemos não sobreviver à 
cura. E preciso ir vencendo es-
tes receios, com confiança e 
sempre com cautela", disse o 
primeiro-ministro, depois de  

tomar um café e comer um fo-
lhado logo pela manhã. 

Mas com a lotação reduzida a 
50% a sobrevivência de muitos 
negócios está totalmente de-
pendente do reforço da ajuda do 
Estado. É isso mesmo que Asso-
ciação da 1 lotelaria, Restaura-
ção e Similares de Portugal 
(AHRESP) vai levar hoje para o 
almoço como primeiro-minis-
tro. Aquela associação pro-
põem a criação de um programa 
layoff 2, com a duração de um 
ano (entre julho de 2020 e 30 de 
junho de 2021) e a descida, tarn-
bém por um ano, do IVA na res-
tauração dos 13% para os 6%. 
Estas sãO algumas das 11 medi-
das que a AHRESP incluiu no  

programa de capitalização para 
os hotéis, restaurantes e cafés 
que foi enviado para o Governo. 
Quer o prolongamento do 

layoff, quer algum alivio fiscal 
devem fazer parte do Programa 
de Emergência Económico e So-

 

PRIMEIRO-MINISTRO FALA 
EM "VENCER RECEIOS COM 
CONFIANÇA E CAUTELA" 
ciai que Costa anunciou em en-
trevista à CMTV, e que deverá ser 
concretizado no Orçamento Su-
plementar a ser apresentado por 
Centeno no próximo mês. O mi-
nistro das finanças já inscreveu 
no Programa de Estabilidade 
quanto custará ao Estado cada  

mês de layoff simplificado: 373 
milhões de ouros. A que se so-
mam 190 milhões por mês de 
isenção da TSU. 

Já a descida do IVA parece ser 
mais difícil. Não só pelos efeitos 
que teria na perda de receita fis 
cal, mas também pelo facto de 
ter sido o Governo socialista a re-
duzir, em definitivo, o IVA da 
restauração de 23% para13%. 

Seja como for, a normalidade 
só regressará em pleno na Páscoa 
de 2021 no que toca à restaura-
ção. Quem o diz é Luís Pedro 
Martins, presidente do Turismo 
do Porto e Norte de Portugal. 
Para este responsável estamos a 
falar de um setor que, sobretudo 
no Litoral e grandes centros , de-

  

pende muito do turismo, e turis-
tas é coisa que não há. Veja-se o 
caso de Quarteira e Vilamoura, 
onde cerca de 30% dos restau-
rantes não vão abrir tão cedo. 

Ontem, foram muitos os res-
taurantes de norte a sul que per-
maneceram encerrados, Lisboa 
e Porto incluídos, e os que abri-
ram sentiram falta de clientes. 
Além da limitação a 50%, ainda 
há muito receio, havendo quem 
continue a preferir o takeaway. 
Exceção para os que têm espia- 
nada, onde os clientes se sentem 
mais à-vontade, sendo os locais 
mais procurados na reabertura a 
meio-gás da restauração. • 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

Calg110 
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TURISMO 1 REGRAS PARA A RETOMA 

n s ministros dos Negócios Estrangeiros de vá-
1J rios países europeus reuniram-se para discu-
tir regras concertadas para a retoma do turismo e 
da circulação de pessoas na União Europeia. "Este 
é o momento de percebermos o que cada um está a 
fazer", explicou à Lusa o ministro dos Negócios Es-
trangeiros, Augusto Santos Silva. 
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A8 Nova campanha anuncia que "Chegou o Tempo" de sair e visitar o Centro de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/05/2020

Meio: Expresso Online - Boa Cama Boa Mesa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=33c0aa7

 
Iniciativa foi apresentada em Aveiro. Região Centro é o destino ideal para a fase pós-pandemia de
covid-19
 
O Turismo Centro de Portugal (TCP) apresentou, em Aveiro, uma nova campanha de promoção da
região. Intitulada "Chegou o Tempo", a campanha tem como grande objetivo mostrar aos portugueses
que o Centro de Portugal é o destino mais indicado para ultrapassar os dias difíceis do confinamento a
que estiveram sujeitos: um destino mais seguro, mais autêntico, mais pessoal e mais sustentável.
 
A apresentação aconteceu no Museu de Aveiro e contou com a presença de Pedro Machado, presidente
do Turismo Centro de Portugal, José Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro e vogal
da Comissão Executiva do Turismo Centro de Portugal, e Jorge Brandão, Vogal da Comissão Diretiva
do Programa Operacional Regional do Centro.
 
Esta campanha surge na sequência de uma anterior, lançada logo nos primeiros dias de pandemia de
covid-19, e que teve o nome de "Haverá Tempo". Na altura, foi feito um apelo aos portugueses para
que ficassem em casa, dando nota de que "haveria tempo" para conhecer ou regressar ao Centro de
Portugal. É a esse tempo de mudança que agora a nova campanha, direcionada para os mercados
nacionais, quer dar eco. A mensagem transmitida é a de que "chegou o tempo" de voltar a viver e de
redescobrir o Centro de Portugal como se fosse a primeira vez.
 
José Ribau Esteves destacou, na apresentação, que "o Centro de Portugal, que tem sido um exemplo
notável de crescimento na área do turismo, quer também ser pioneiro neste movimento para
reconquistar as pessoas para esta atividade tão importante". "Nesta fase, vamos ser nós os primeiros
turistas nas nossas terras e os agentes de mobilização, para que outros cá venham e possamos voltar
ao caminho de crescimento. Estamos vivos e determinados em retirar da vida tudo aquilo que ela tem
para nos dar, e que é muito. Não vai haver vírus nenhum que nos tire essa determinação, sabendo
que quando os momentos são mais difíceis é que a solidariedade entre os homens mais tem de se
expressar", acrescentou.
 
Pedro Machado explicou os motivos que levaram a que esta campanha fosse lançada agora. "A
Turismo Centro de Portugal é hoje a primeira região nacional a tomar a ousadia de querer iniciar um
tempo novo, com responsabilidade, na atividade turística. Depois da fase de confinamento, em que
assistimos a um choque da oferta e da procura, segue-se, a partir de hoje, uma segunda fase, que
durará até agosto/setembro, e em que nos dirigimos aos portugueses, ao mercado nacional", disse.
 
"O 'Chegou o Tempo' é uma campanha inspiradora e motivacional. Ao perguntarmos 'Quando foi a
última vez que fez algo pela primeira vez', convidamos todos a revisitar o nosso baú das memorias e
recordarmos como gostamos de beber um bom vinho, de nos sentarmos com amigos num
restaurante, como gostamos de sair de casa, de ir às nossas serras, aos nossos museus. É um apelo a
procurarmos o que gostamos de fazer e que já não fazemos há muito tempo. Ao mesmo tempo, é
uma campanha patriótica, em que dizemos que este é o tempo de ajudarmos os portugueses. Ao
fazermos reservas num alojamento ou restaurante, estamos a contribuir para que os portugueses
possam retomar a sua vida", sublinhou.
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Jorge Brandão realçou as consequências que a pandemia está a ter na atividade turística. "O Turismo
é uma atividade estratégica da região, que vinha com números de crescimento impressionantes.
Temos consciência do impacto que esta situação está a ter sobre as empresas. Todos sabíamos que
havia algo mais a fazer: foram lançados novos instrumentos de apoio, revisitamos projetos e
adaptámos soluções", frisou. "Muitas empresas estão a saber encontrar nesta crise oportunidades
novas para reinventar os seus produtos", disse ainda.
 
A campanha "Chegou o Tempo" tem como veículos principais um filme promocional (disponível em
https://youtu.be/f2Ueu6Goa48), pensado para esta ação, que terá projeção televisiva; redes sociais;
e-mail marketing; e presença em imprensa online e offline. Está igualmente pensada uma forte
campanha de marketing digital, que se realizará numa fase posterior. As suas principais ideias-chave
são: "Centro de Portugal + Seguro + Pessoal + Autêntico + Sustentável" e "Centro de Portugal - a
Primeira de Muitas Vezes".
 
Este artigo contou com o apoio do Turismo do Centro de Portugal
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Restaurantes 
e cafés abrem 
com queixas de 
falta de clientes 
Logística difícil não foi recompensada no primeiro 
dia de funcionamento. Progresso vai ser lento 

João Silva 
Empresário 

"Vai ser muito difícil 
sobreviver enquanto 
não abrirem fronteiras. 
O mercado português 
não é suficiente. Bas-
tava abrir a fronteira de 
Espanha e deixarem vir 
os nossos emigrantes" 

Ana jacinto 
Secretária-geral AHRESP 

"É previsível que a 
retoma destas ativida-
des ocorra num período 
longo e que, atendendo 
às várias restrições 
presentes, as empresas 
não terão a sua 
viabilidade assegurada" 

Luís Pedro Martins 
Turismo do Porto e Norte 

"Na região do Porto 
e Norte, cerca de 6o% 
dos restaurantes 
abriram. Todos im-
plementaram os seus 
planos de contingência 
e poderão receber 
agora os clientes" 

Delfim Machado 
locais@jn.pt 

DESCONFIANÇA OS restau-
rantes e os cafés de Portugal 
abriram, ontem, depois de 
operações de logística com-
plicadas para corresponde-
rem às regras da Direção-Ge-
ral de Saúde, mas o esforço 
não foi recompensado 
numa grande parte dos ca-
sos. A desconfiança ainda 
parece estar patente na 
maioria dos clientes, embo-
ra os cuidados de higiene dos 
estabelecimentos sejam 
muitos. 

Nas esplanadas do centro  

histórico de Guimarães, 
eram mais as cadeiras vazias 
que as preenchidas e os 
clientes chegavam a conta-
-gotas na hora de almoço. 
"Para nós, é terrível porque 
estamos numa zona patri-
mónio da humanidade que 
vive muito do turismo", 
constata João Silva, dono do 
restaurante Paraxut. 

Nem os 30 graus que se fa-
ziam sentir na Cidade-Berço 
convidavam os veraneantes 
a sentar para o almoço, qui-
çá devido à desconfiança. A 
esperança é que os próximos 
dias sejam melhores, quan-
do os clientes ganharem  

mais confiança nos cuidados 
de higiene que os restauran-
tes estão a adotar. 

Por outro lado, nas gran-
des cidades, a falta de turis-
tas reflete-se no negócio e a 
abertura das fronteiras ter-
restres com Espanha é espe-
rada com grande ansiedade. 
Pelo menos até 15 de junho 
vão continuar fechadas e, 
até lá, o progresso da restau-
ração nacional segue lento. 

RETOMA DEMORADA 
Ana Jacinto, secretária-ge-
ral da Associação da Hotela-
ria, Restauração e Similares 
de Portugal (AHRESP), pre-

  

vê que a retoma seja demo-
rada e, por isso, aquela asso-
ciação propôs medidas "rá-
pidas e eficazes" para apoiar 
os empresários do setor. En-
tre as11 medidas apresenta-
das ao Governo, destaca-se 
o pedido de taxa reduzida de 
IVA nos serviços de alimen-
tação e bebidas, isenção da 
TSU das empresas ou a redu-
ção das rendas não habita-
cionais. 

Luís Pedro Martins, presi-
dente do Turismo do Porto 
e Norte de Portugal, assina-
lou a reabertura da restaura-
ção no restaurante Gaveto, 
um dos cerca de 500 que 
existem no concelho de Ma-
tosinhos, território conside-
rado a "sala de jantar da re-
gião", frisou o responsável. 
No Norte, segundo o TPNP, 
abriram cerca de 60% dos 
estabelecimentos. 

A McDonald's também 
reabriu ontem em Portugal 
com o representante nacio-
nal da cadeia, Thomas Ko, 
no estabelecimento da Ave-
nida Marechal Gomes da 
Costa, em Lisboa. Embora 
os serviços "drive" e "deli-
very" tenham registado 
maior procura durante o pe-
ríodo de encerramento ao 
público, esse aumento foi 
"insuficiente para compen-
sar" a quebra no negócio, 
disse Thomas Ko. 

GUIMARÃES 

"Foi a forma de 
darmos a nossa 
contribuição" 

O primeiro elogio pós-
pandemia proveniente 
de um estrangeiro para a 
gastronomia de Guima-
rães veio de Camila Bor-
ges (na foto), italiana de 
Milão, que destacou o 
clássico polvo à lagareiro 
do restaurante Buxa: 
"Comi um polvo magnífi-
co, estava muito bom". 
Camila denota o contras-
te da situação portuguesa 
com o que classifica de 
"desastre" de Itália. Veio 
com Hugo Borges, mari-
do, emigrante, que viajou 
para Guimarães em traba-
lho. A vida profissional de 
Hugo é passada entre 
Londres e Genebra, mas 
assume que já tinha sau-
dades de saborear um 
bom prato português: "já 
tinha muitas. Foi uma 
forma de darmos a nossa 
contribuição para que o 
setor se recomponha". 

A 

Ir, 
t • 

, • 
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Jornal de Notícias 

Emigrante 
que matou motards 
fica 25 anos na cadeia 

Investiu contra pessoas após 
discussão do Moto Clube r.2o 

Empresas devem 
pagar o salário 
a funcionários 
que acusam febre 
Patrões apenas deixam de ser responsáveis 
depois de confirmada a baixa médica R s 

União Europeia 
Injeção de 
500 mil milhões 
a fundo perdido 
na economia 

Alemanha e França 
fecham acordo P.12 

Férias 
Portugueses 
procuram 
casas isoladas 
com piscina 

Feriados de junho 
animam mercado P.14 

jn.pt Diário Ano 132. N.,' ',MB Preço: 120€ Terça-feira 19 de maio de 2020 Diretor Domingos de Andrade/Diretores-adjuntos Inês Cardoso, Manuel Matinas e Pedro Ivo Carvalho C Diretor de Arte Pedro Pimentel 

Igreja de Braga 
investiga queixas 
de abusos sexuais 
sobre menores 
Denúncias visam dois sacerdotes, 
um ainda no ativo que tinha cargo 
na Cúria e outro entretanto falecido 

Nem todas as dioceses criaram 
as comissões de proteção exigidas 
pelo Papa Francisco Página 18 
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Nakajima 
só hoje volta aos 
treinos no Olival 

Japonês retido em casa a auxiliar 
a mulher, que sofre de asma a 40 

Três adeptos 
do Sporting feridos em 
rixa com No Name P.42 

Crescem pedidos de 
ajuda a crianças e 
idosos em isolamento P.17 

Lisboa  Autarquia 
arrenda habitações 
de Alojamento Local P.28 

Gaia Trabalhador 
morre soterrado numa 
obra em Avintes P.25 

11FGRESSII 
TIME 

GOL:MEC 

rt 

110 

a. 

- Escolas, creches, lares, cafés e restaurantes . 
:abriram, mas empresários lamentam 
falta de clientes P.4 a 7 , 

z-t 
Maria João Guimarães voltou a ter aulas na Escola Secundária João da Silva Correia, em São João da Madeira 

PUBLICIDADE 

EVASO ES  A PROTEÇÃO DE TODOS 

°I-AD°8°11DA VI5 DEPENDE DE CADA UM DE NÓS! 

MÁSCARA DESCARTÁVEL 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

De 16 a 21 de maio, GRÁTIS, na mora da Evasões. 

GRÁTIS 
COM 

WASAES 

EjóukAzut. EYASPES 

CE 
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Moradia isolada e 
piscina privada são 
critério para férias 

Portugueses começam a fazer "reservas" a pensar nos 
feriados de junho, mas a covid-19 afasta-os de multidões 

.4-

 

Erilca Planes 
erika@jn.pt 

TURISMO Os portugueses 
estiveram à espera do anún-
cio das regras da época bal-
near para começarem, timi-
damente, a fazer algumas 
reservas. Enquanto a hote-
laria ainda se prepara para 
reabrir, na maioria, em lo-
cais de praia, a partir de ju-
lho, o alojamento local co-
meça a notar "alguma pro-
cura para a semana dos fe-
riados de junho" (10 e 11 a 
nível nacional, 13 também 
em onde se celebra o Santo 
António). Mas há novas exi-
gências, segundo Eduardo 
Miranda, da Associação do 
Alojamento Local em Por-
tugal (ALEP). 
"Este ano, há mais procu-

ra de casas isoladas, porven-
tura no interior, com pisci-
na privativa. Pode ser uma 
oportunidade para esses 
alojamentos fora dos gran-
des centros, onde as reser-

  

vas são muito marginais e 
só no final do verão, com a 
retoma de algumas rotas das 
companhias aéreas, podere-
mos ter alguma retoma", 
analisou Eduardo Miranda. 

A AirDNA, ferramenta de 
análise do Airbnb, onde se 
encontra anunciado muito 
do alojamento local, revela 
que os preços já começaram 
a descer nos locais de férias, 
mas nem tanto nas cidades 
maiores. Eduardo Miranda 
explicou que o setor consi-
dera, genericamente, que 
"descer preços seria contra-
producente, porque depois 
demora muito tempo para 
subir". Os empresários e as 
famílias que dependem do 
setor (em portugal há 55 
mil titulares para 93 mil alo-
jamentos) devem, antes, 
"apostar num plano de ne-
gócios com poucos ou nen-
huns rendimentos até à pri-
mavera de 2021, procuran-
do alternativas de financia-
mento" ou, até, passar para  

o arrendamento de médio 
prazo. 

INCERTEZA E MEDO 
As reservas e os cancela-
mentos, nesta fase, diz o 
presidente da ALEP, são ge-
ridas "semana a semana", 
uma vez que a incerteza do-
mina o mercado. 

Elsa Caetano está no negó-
cio há uma década, no Algar-
ve, e confirma a tendência: 
"Estão a reservar de uma se-
mana para a outra, não estão 
a fazer planos para os próxi-
mos dois meses. E também 
cancelam em cima da hora". 
Foi o que aconteceu com "as 
reservas dos estrangeiros 
para agosto; só ficaram as dos 
espanhóis e os mais novos, 
os reformados não vêm". El-
sa apostou na certificação 
"Clean and Safe" do Turismo 
de Portugal, mesmo se isso 
implicou maior despesa(-
por exemplo, tive de trocar 
os colchões da piscina por-
que eram de pano e não da-

 

COVID-19 

e OA 
com cancelamentos 
de reservas agendadas 
entre março e agosto, 
sobretudo por parte de 
hóspedes nacionais, 
seguidos dos espa-
nhóis, franceses, ale-
mães e britânicos, 
diz o INE. 

Turismo rural 
Os cancelamentos de 
reservas afetaram 92% 
da hotelaria, 75% do 
alojamento local e ape-
nas 68,8% do turismo 
rural e de habitação. 

Quebra de 62% 
No mês de março, o nú-
mero de hóspedes em 
alojamento turístico 
caiu 62% e as dormidas 
diminuíram 59%, devi-
do à pandemia (INE). 

vam para desinfetar" -, mas 
não sabe se será suficiente 
para acalmar os receios dos 
clientes. "Tenho a Casa da 
Cisterna, que só partilha pis-
cina com a casinha do lado. 
No máximo, podem estar 
sete pessoas numa piscina de 
oito por cinco metros, desin-
fetada com cloro, mas mes-
mo assim há quem já não 
queira reservar, ao saber que 
não é privativa". • 

• 

•>ai,  --,. 

rc 

• 

1. Casa de Elsa Caetano em Boliqueime (41€/noite, na 
semana dos feriados em junho)  2.  Casa em S. Marcos 
(68€/noite) 3. Casa em Leiria (71,8€/noite) 4.Casa no 
Alentejo (65,7€/noite) s. Casa na serra da Estrela 
(51€/noite)  6.  Casa em Ponte de Lima (71€/noite) 
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Jornal de Notícias 

Emigrante 
que matou motards 
fica 25 anos na cadeia 

Investiu contra pessoas após 
discussão do Moto Clube r.2o 

Empresas devem 
pagar o salário 
a funcionários 
que acusam febre 
Patrões apenas deixam de ser responsáveis 
depois de confirmada a baixa médica R s 

União Europeia 
Injeção de 
500 mil milhões 
a fundo perdido 
na economia 

Alemanha e França 
fecham acordo P.12 

Férias 
Portugueses 
procuram 
casas isoladas 
com piscina 

Feriados de junho 
animam mercado P.14 

jn.pt Diário Ano 132. N.,' ',MB Preço: 120€ Terça-feira 19 de maio de 2020 Diretor Domingos de Andrade/Diretores-adjuntos Inês Cardoso, Manuel Matinas e Pedro Ivo Carvalho C Diretor de Arte Pedro Pimentel 

Igreja de Braga 
investiga queixas 
de abusos sexuais 
sobre menores 
Denúncias visam dois sacerdotes, 
um ainda no ativo que tinha cargo 
na Cúria e outro entretanto falecido 

Nem todas as dioceses criaram 
as comissões de proteção exigidas 
pelo Papa Francisco Página 18 

A
N

D
R

É. G
O

U
V

E
IA

 G
L

O
B

A
L

 IM
A

G
E

N
S

 

Nakajima 
só hoje volta aos 
treinos no Olival 

Japonês retido em casa a auxiliar 
a mulher, que sofre de asma a 40 

Três adeptos 
do Sporting feridos em 
rixa com No Name P.42 

Crescem pedidos de 
ajuda a crianças e 
idosos em isolamento P.17 

Lisboa  Autarquia 
arrenda habitações 
de Alojamento Local P.28 

Gaia Trabalhador 
morre soterrado numa 
obra em Avintes P.25 
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- Escolas, creches, lares, cafés e restaurantes . 
:abriram, mas empresários lamentam 
falta de clientes P.4 a 7 , 

z-t 
Maria João Guimarães voltou a ter aulas na Escola Secundária João da Silva Correia, em São João da Madeira 

PUBLICIDADE 

EVASO ES  A PROTEÇÃO DE TODOS 

°I-AD°8°11DA VI5 DEPENDE DE CADA UM DE NÓS! 

MÁSCARA DESCARTÁVEL 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

De 16 a 21 de maio, GRÁTIS, na mora da Evasões. 

GRÁTIS 
COM 

WASAES 

EjóukAzut. EYASPES 
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Madeira vai reabrir turismo mas não aos mercados emissores tradicionais
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Início B1 Madeira vai reabrir turismo mas não aos mercados emissores tradicionais
 
Madeira vai reabrir turismo mas não aos mercados emissores tradicionais
 
Maio 19, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Eduardo Jesus, secretário Regional do Turismo da Madeira, afirmou que a região está preparada para
reabrir as portas ao turismo, mas os mercados emissores tradicionais ainda não estão prontos devido
à pandemia da covid-19.
 
- A Madeira está pronta para arrancar já, mas os nossos mercados não estão prontos para arrancar já,
disse Eduardo Jesus explicando que nos mercados emissores tradicionais como, por exemplo, a
Inglaterra, a Espanha, a Alemanha , Itália ou mesmo Portugal continental, ainda persiste a
contaminação activa e acontecem mortes todos os dias.
 
Considerando que os mercados emissores de maior interesse ainda não estão no estado em que se
encontra a região e por isso a Madeira está aqui num compasso de espera.
 
No entanto, o secretário Regional do Turismo da Madeira destacou que a região está preparada para
abrir, tem a situação neste momento controlada e gostaria muito de dar um passo em frente, mas
depende do estado de evolução dos mercados de origem, os quais ainda não permitem a mobilidade e
alguns estão em situação de quarentena declarada.
 
O governante madeirense também realçou que os responsáveis desses países estão a incentivar as
pessoas a fazer férias no seu interior e toda a gente quer o mercado interno para ajudar a resolver a
crise.
 
- Estamos fortemente empenhados para trabalhar com o mercado nacional, que já era uma aposta
antes da pandemia e evidenciava um grande crescimento, tendo a Madeira sido considera a região
preferida de Portugal pela Associação Portuguesa dos Agentes de Viagem e Turismo (APAVT) para
2020.
 
Eduardo Jesus frisou que por isso, estamos a trabalhar fortemente a ver se este verão conseguimos
captar essa preferência e trazer muitos portugueses de Portugal continental e até dos Açores à
Madeira.
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Foi também dito que a operação de verão do Porto Santo é muito baseada no mercado nacional, quer
do Norte, quer a partir de Lisboa, referindo que a evolução da situação epidemiológica portuguesa
continental ditará sob que medidas essas operações se farão, uma situação que a Madeira está
acompanhar.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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RTP 2

 	Duração: 00:03:35

 	OCS: RTP 2 - Jornal 2

 
ID: 86577075

 
18-05-2020 21:41

1 1 1

Vídeo promocional do Turismo do Centro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b1a120f3-bb29-4b3b-92cb-

214c1c617fb1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Chegou o tempo. É um vídeo que promove o regresso ao centro do país. A campanha é um apelo à
redescoberta de coisas simples que, durante 2 meses, não podemos fazer.
Entrevista a Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.
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Renascença

 	Duração: 00:00:28

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 86580969

 
18-05-2020 21:04

Segurança nos movimentos transfronteiriços

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2fbc253c-71c5-4188-8474-

1e4bb5929ae5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com o objetivo de retomar a liberdade de circulação na União Europeia em segurança, os ministros
dos negócios estrangeiros de vários países garantem um esforço de coordenação para garantir as
medidas de segurança em todos movimentos transfronteiriços.
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RTP 1

 	Duração: 00:02:23

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 86581140

 
18-05-2020 18:07

1 1 1

Crise no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2d4fb788-f5f6-4258-b6b3-

57699a7d24f8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O alojamento local e o turismo rural nunca fecharam portas, e aguardam pelo regresso dos visitantes
a qualquer momento.

 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-19 08:56
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-05-19 08:56
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