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Desconfinamento na Europa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=700d6437-023e-4a35-9ce5-

9ecd8a7c2ffb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O desconfinamento em vários países da Europa. Vamos ver a Bélgica que é o país do mundo com a
maior taxa de mortalidade por Covid-19 por milhão de habitantes. Morreram mais de 9 mil pessoas na
Bélgica até ao momento com a doença e os efeitos económicos da crise fazem-se sentir. Neste país,
por exemplo,  companhia aérea belga anunciou um corte de mil postos de trabalho. O
desconfinamento na Bélgica vai ser longo. Vai ser progressivo. Em França, o presidente Emmanuel
Macron está a ser pressionado pelos profissionais de saúde a apresentar o quanto antes o plano de
recuperação do Serviço Nacional de Saúde. Em Espanha está hoje em cima da mesa a hipótese de
prolongamento do estado de emergência até ao dia 6 de junho.
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A2 Já se pode jogar no melhor destino de golfe da europa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/05/2020

Meio: iPress Journal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ae8a9886

 
O Golfe do Algarve está de regresso desde o início do mês, na expetativa de atrair os habituais
praticantes da modalidade com a retoma das viagens e a abertura gradual das fronteiras. Os rigorosos
protocolos sanitários em vigor nos 40 campos da região, querem provar que é seguro jogar naquele
que foi considerado o melhor destino de golfe da Europa em 2020, pela revista britânica Today's
Golfer.
 
Numa altura que corresponderia ao pico da procura pela modalidade, os meses de março, abril e maio
são os que habitualmente concentram o maior número de voltas nos golfes algarvios, além de
setembro e outubro, os campos do Algarve reabrem em condições plenas de segurança para os
praticantes e funcionários das instalações desportivas. Garantia disso é o cumprimento, por cada
campo, das linhas orientadoras definidas no plano da Federação Portuguesa de Golfe para a
reabertura do negócio.
 
Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes,  este é um sinal do esforço da indústria do
golfe da região, e da sua resiliência, em acompanhar a exigente dinâmica que a situação de pandemia
criou desde que foi decretada. Seguindo as recomendações da Federação, do Conselho Nacional da
Indústria do Golfe e da Direção-Geral de Saúde, passamos a mensagem de que é possível voltar a
jogar com confiança nos nossos campos, que em 2019 contabilizaram mais de um milhão de voltas .
 
Mas o golfe não é o único exemplo da retoma da atividade económica e social no Algarve. Aos poucos,
a região vai saindo do confinamento imposto pela pandemia e já se veem marinas e empresas de
rent-a-car a funcionar. Este mês, 33% das unidades hoteleiras também já estão abertas, subindo a
percentagem para os 75% em junho, segundo um inquérito realizado pelo Turismo do Algarve. A estes
juntam-se os restaurantes, que reabriram as portas no início desta semana, os parques de campismo,
as áreas de serviço de autocaravanas e ainda os mercados e feiras, polos habituais de atração no
Algarve pela qualidade dos produtos e pelo típico ritual da compra de proximidade aos vendedores
locais.
 
A retoma é naturalmente lenta, até porque temos de estar em cumprimento de um conjunto de
normas que permitam reativar os negócios de forma responsável. Mas com o anunciado arranque da
época balnear a 6 de junho, fator importante pelo óbvio impacto do produto Sol e Mar no Algarve, e
com o esperado restabelecimento da liberdade de circulação no espaço Schengen há esperança de
alguma vitalidade para o setor do turismo algarvio ainda este ano , conclui João Fernandes.
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Vítor Pimentel 
Presidente do ACISAT/ 

A»oc jacá° Empresarial 

do Alto Tâmega 

"Estas cidades 
vivem das 
microempresas, 
o tecido comercial 
é frágil. Temos que 
criar uma estratégia 
que ajude a trazer 
clientes espanhóis 
de volta" 

Pedro Queirós e Ernesto Marques (em cima) 
contam com chegada de espanhóis para salvar 
ocomércio, assim como Nuno Dias (em baixo) 

Wr. VA* 

Glória Lopes 
locais@jn.pt 

TuRismo  Os cálculos estão por fa-
zer, mas o impacto da ausência dos 
turistas e clientes espanhóis nas ci-
dades transfronteiriças transmon-
tanas pode ditar o fim de muitos 
negócios que vivem um mau mo-
mento. O desconfmamento dá os 
primeiros passos e poder contar 
com clientes do país vizinho seria 
"um alívio", admite Ernesto Mar-
ques, proprietário de dois bares e 
um restaurante em Chaves. Entre 
30% e 40% dos clientes eram espa-
nhóis. "Eu falo de clientes diários. 
É gente que adere muito a Chaves 
e vem sobretudo aos restaurantes. 
Como vamos aguentar sem esses 
clientes mais um mês, numa altu-
ra em que as coisas estão más?", 
pergunta o empresário. 

A relação entre os dois povos 
sempre foi forte mas aumentou 
com a criação da Eurocidade Cha-

  

ves-Verin. Pelo posto de turismo 
passaram, entrei de janeiro e 13 de 
março, mais de 2170 turistas, a 
maioria deles espanhóis, mas os 
números não refletem a quantida-
de de visitas, pois são ainda poucos 
os que procuram informações. As 
termas são outra atração, todavia 
ainda não reabriram. 

HÁ REMÉDIO 
Ernesto acredita que se as frontei-
ras reabrirem em meados de ju-
nho, e os espanhóis voltarem, 
"ainda se poderá minimizar bas-
tante as perdas dos últimos meses, 
porque eles são fundamentais". O 
empresário acredita que virão. 
"Chaves teve poucos casos de in-
feção por covid-19. Ora isso, pode 
ser um atrativo para que os espa-
nhóis regressem, por se sentirem 
em segurança", acrescenta. Este 
empresário, conjuntamente com 
outros 11, pediu à Câmara de Cha-
ves para ocupar com esplanadas  

uma zona ajardinada e parte da es-
trada. "Para estar toda a gente em 
segurança", destacou. 

Além das restauração, o comér-
cio de vestuário e calçado ressen-
te-se da ausência dos espanhóis. 
Que o diga Nuno Dias, proprietá-
rio de uma sapataria, a quem dava 
muito jeito ter de volta os mais de 
20% dos seus clientes que moram 
do outro lado da fronteira. 

A avaliação é semelhante em Bra-
gança e Miranda do Douro. Nesta 
última, uma cidade mais pequena 
onde os espanhóis são o oxigénio 
do comércio. Sónia Alves, proprie-
tária da loja Squesito, de produtos 
tradicionais, garante que não há 
turistas nem espanhóis nem por-
tugueses. "Depois de tanto tempo 
fechados, estamos a viver com o 
público local. Estamos a flutuar", 
contou a comerciante, que "pon-
dera tantos cenários", mas ainda 
não encontrou a receita para sair 
da crise. • 

Cidades de fronteira 
à espera de espanhóis 
para aliviar a crise 
Chaves, Bragança e Miranda do Douro têm nos vizinhos uma fatia 
importante no comércio tradicional. Lojas estão ainda mais vazias 

À LUPA 

Turismo crescia 
Em dois meses e meio des-
te ano passaram mais visi-
tantes no posto de turismo 
de Chaves (2176) do que 
em 2018 (2064) e 2019 
(1997). 

122 empresas 
Responderam a um inqué-
rito da ACISAT para avaliar 
o impacto da covid 40 em-
presas de comércio, 30 do 
turismo e 22 de serviços: 
80% tiveram a atividade 
suspensa, 2,5% encerra-
ram e 9,4% despediram. 

Aposta no local 
A ACISAT quer apostar na 
promoção da qualidade dos 
produtos locais e nas medi-
das de higiene e segurança 
para dar confiança aos 
clientes. Mais de 46% das 
empresas pretendiam re-
correr à ajuda do Governo e 
63% recorreram ao lay-off. 

Expectativa moderada 
40% dos empresários espe-
ram quebras de receitas en-
tre 25% e 50% no verão, 
mas 31% receiam perdas 
entre 50% e 100%. 
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Macau com plano a ´três velocidades´ para recuperar milhões de turistas
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Atualmente sem casos ativos, depois de duas vagas de casos que obrigaram inicialmente a fechar os
casinos por 15 dias, a estatística de visitantes em Macau continua a registar perdas acima dos 93%,
com os 'resorts' e as salas de jogo praticamente desertos.
 
Macau, a capital mundial do jogo, vai apostar num plano a 'três velocidades' para recuperar os
milhões de turistas que perdeu após o início da pandemia da covid-19, indicaram as autoridades.
 
A informação foi prestada pela Direção dos Serviços de Turismo (DST) no decorrer da primeira reunião
plenária de 2020 do Conselho para o Desenvolvimento de Macau, que se realizou na terça-feira.
 
A DST "apresentou o plano de recuperação para a indústria de turismo de Macau, a ser realizado em
três fases", de acordo com um comunicado divulgado ao final da noite.
 
Atualmente sem casos ativos, depois de duas vagas de casos que obrigaram inicialmente a fechar os
casinos por 15 dias, a estatística de visitantes em Macau continua a registar perdas acima dos 93%,
com os 'resorts' e as salas de jogo praticamente desertos.
 
Uma realidade transmitida pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, que presidiu à reunião,
e deu conta dos planos governamentais para a recuperação da indústria e dos turistas que foram
quase 40 milhões em 2019.
 
"Planos preparatórios" que a DST já discutiu com a indústria hoteleira, agências de viagens,
companhias aéreas e transportadoras marítimas, segundo as autoridades.
 
"A primeira fase arranca com um programa promocional para apoiar a indústria [de turismo] local, e
preparar o terreno a nível nacional e do exterior", indicou a mesma nota, num momento em que se
mantêm as restrições dos vistos da China, o principal mercado turístico de Macau, e nas fronteiras,
bem como medidas de prevenção que incluem a obrigatoriedade de uma quarentena de 14 dias no
território.
 
Na segunda fase, de acordo com a evolução da pandemia "e após a retoma das políticas de migração
de algumas regiões, avançar-se-á com trabalhos de promoção", que contemplam programas de
excursão gratuitos de meio dia para os visitantes que pernoitarem na cidade.
 
Na terceira fase do programa de recuperação turístico, "consoante a recuperação do mercado
internacional, serão definidos planos preparatórios para a recuperação da indústria, com foco no
lançamento de medidas de incentivos para redes de transportes aéreos, marítimos, autocarros
transfronteiriços", sublinhou-se no comunicado.
 
Na mesma reunião, a DST acrescentou que, além das três fases, foi estabelecido "contacto com os
operadores turísticos, com vista a conceber viagens locais e a Hengqin, para contribuir para a
revitalização da economia".
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Macau, com apenas 30 quilómetros quadrados, tem planos de expansão de serviços, residenciais e
ligados ao turismo, já validados por Pequim, para a ilha de Hengqin, que faz parte da cidade chinesa
de Zhuhai, adjacente ao território.
 
Esta é uma fase para a qual será determinante a recuperação do mercado internacional, frisaram as
autoridades.
 
A pandemia teve um severo impacto nas indústrias do turismo e do jogo em Macau, das quais é
fortemente dependente.
 
Além das medidas de apoio económico e social dirigidas a pequenas e médias empresas e à
população, o Governo de Macau está a apostar no investimento público, com milhões de euros
injetados em obras, especialmente dedicados a garantir aos locais a manutenção de postos de
trabalho.
 
Com o agravar das restrições fronteiriças, milhares de trabalhadores não-residentes estrangeiros
ficaram proibidos de entrar em Macau. Outros foram repatriados. Muitos deles que trabalhavam em
casinos, hotéis ou em setores associados ao jogo e ao turismo, o 'motor' da economia do território.
 
A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou
mais de 320 mil mortos e infetou quase 4,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios.
 
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.
 
Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de
metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num "grande
confinamento" que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.
 
Ler mais
 
Jornal Económico com Lusa
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AUTARQUIAS 

Lisboa estima perda de 273 
milhões de euros em receita 

xxxxxx 
111" 

Fernando Medina estimava receber mais de 150 milhões de euros em tMT e taxa turística este ano. 

A Câmara de Lisboa prevê per-
der 273 milhões de euros em re-
ceita este ano, sobretudo pelas 
quebras no imobiliário e no tu-
rismo causadas pela covid-19. 

Em reunião de Câmara, o ve-
readordas Finanças indicou que, 
desse total, 115 milhões dizem 
respeito ao IMT (imposto sobre 
a transmissão de imóveis) e 20 
milhões correspondentes à taxa 
turística No entanto, João Pau-
lo Saraiva admitiu que estas pro-
jeções são ainda"muit() incertas", 
dado o contexto atual da pande-
mia de covid-19. 

No final de novembro, a Câ-

  

mara de Lisboa aprovou o orça-
mento municiai para este ano, es-
perando arrecadar cerca de 420 
milhões de euros em receita fis-
cal. Desse montante,121 millhõcs 
eram esperados com IMT e 33,8 
milhões cora a taxa turística. 

Na reuniãó, os deputados 
municipais aprovaram uma pro-
posta da Câmara de Lisboa de al-
teração orçamental quevisa a in-
tegração no orçamento para este 
ano do saldo de gerência não 
consignado de 2019, no valor de 
359 milhões de euros. Com esta 
reserva, a autarquia espera "não 
gastar mais do que o estimado". 

João Paul() Saraiva frisou que 
a câmara decidiu não "rever já 
em baixa o orçamento", evitan-
do fazer depois "revisões exces-
sivas Face à concretização da rea-
lidade e das projeções" que exis-
tem até agora. 

A revisão feita agora assegu-
ra também a dotação de 25 mi-
lhões de euros do Fundo de 
Emergência Social, já aprovada, 
assim corno a execução dos 27 
milhões de euros que correspon-
dem à isenção, dada pela câma-
ra, do pagamento de taxas, ren-
das e outras. prestações, referi o o 
vereador.. SUSA NA PAULA COM LUSA 
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campos de golfe já podem ser utilizados
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Início B2 Algarve: campos de golfe já podem ser utilizados
 
Algarve: campos de golfe já podem ser utilizados
 
Maio 20, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Embora com rigorosos protocolos sanitários em vigor, os mais de 40 campos da região do Algarve
pretendem provar que é seguro jogar golfe naquele destino.
 
Assim, os campos de golfe do Algarve estão de regresso à actividade desde o início do mês, esperando
atrair os habituais praticantes da modalidade com a retoma das viagens e a abertura gradual das
fronteiras.
 
Recorde-se que os meses de Março, Abril e Maio são os que habitualmente concentram o maior
número de voltas nos golfes algarvios. Tal como também acontece nos meses de Setembro e Outubro.
 
Todos os "greens" algarvios reabrem em condições plenas de segurança e a garantia disso é o
cumprimento, por cada campo, das linhas orientadoras definidas no plano da Federação Portuguesa de
Golfe para a reabertura do negócio.
 
Mas a retoma da actividade económica, nomeadamente no que concerne ao turismo, não é apenas no
golfe.
 
Aos poucos, a região vai saindo do confinamento imposto pela pandemia e já se vêem marinas e
empresas de rent-a-car a funcionar.
 
Neste mês de Maio, 33% das unidades hoteleiras também já estão abertas, subindo a percentagem
para os 75% em Junho, segundo um inquérito realizado pelo Turismo do Algarve. A estes juntam-se
os restaurantes, que reabriram as portas no início desta semana, os parques de campismo, as áreas
de serviço de autocaravanas.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
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Luís de Magalhães
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Hotéis do Algarve aguardam primeiros clientes em junho. Douro espera ser
"alternativa a férias de praia"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/05/2020

Meio: Renascença Online Autores: Cristina Branco

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1fe4e9e3

 
Algarve e Douro esperam recomeçar a receber turistas a partir de junho. Face às perdas de 100%
provocadas pela pandemia, operadores turísticos encaram o verão com reservas. Região do Douro e
Trás-os-Montes pode ser alternativa aos destinos de praia?
 
Depois de os empreendimentos turísticos do Algarve terem estado "totalmente parados" nos últimos
meses, sem terem tido ordem para fechar, os operadores da região esperam com expectativa os
primeiros clientes no início de junho e, sobretudo, a partir da segunda quinzena.
 
"Neste momento, muitos dos hotéis estão fechados porque não tiveram condições para se manter de
portas abertas e, aqueles que estão em funcionamento, não têm clientes", afirmou Elidérico Viegas,
presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve AHETA, em entrevista à
Renascença.
 
Elidérico Viegas, sublinha, no entanto, que "há uma intenção muito significativa de a maior parte dos
hotéis abrir durante mês de junho, sobretudo na segunda quinzena e na primeira semana de julho",
embora admita que "alguns nem sequer reabrirão este ano".
 
"Esperamos ter clientes, sobretudo do mercado interno, já a partir dessa data, em particular, nos
meses de julho e agosto, que são os meses, por excelência, do turismo no Algarve e os portugueses
são sempre os mais numerosos, quer em número de hóspedes, quer em número de dormidas",
adianta o responsável da AHETA.
 
Viegas está apreensivo em relação aos mercados externos, nomeadamente em relação ao transporte
aéreo e das restrições nos países de origem, em concreto nos países mais importantes para a região:
Reino Unido, Alemanha, Holanda, Irlanda.
 
"Sabemos que não vamos ter um ano como os anteriores, mas as nossas expectativas são que
possamos esbater um pouco os efeitos negativos desta crise através de alguma ocupação".
 
O Algarve está habituado a taxas de ocupação a rondar ou até mesmo de 100%, mas, questionado
pela Renascença, Elidérico Viegas aponta uma expectativa de ocupação, este ano, de menos metade,
à volta dos 40%.
 
Ainda assim, o responsável da AHETA, afirma que a forte quebra no turismo não será refletida nos
preços, sublinhando que "não deverão baixar nem aumentar", mas admitindo que "a ocupação terá de
justificar a abertura de um hotel ou empreendimento".
 
Douro em alternativa ao Algarve?
 
Os operadores turísticos da região do Douro estão igualmente "expectantes", guardando algum
"otimismo realista" sobre os próximos meses, refere o presidente da Associação das Empresas
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Turísticas do Douro e Trás-os-Montes (AETUR).
 
"Temos a expectativa de que as viagens mais curtas, como os fins de semana e escapadinhas,
comecem a conseguir alguma capacidade de venda", afirma Luís Marques, em declarações à
Renascença.
 
"Na segunda quinzena de março, em abril e em maio, as reservas foram canceladas a 100%. A partir
de junho, já recuperamos alguma atividade, sobretudo no fim de semana do 10 de junho, mas muito
longe do ano passado. Estamos com uma quebra muito significativa em relação ao ano passado".
 
Luís Marques lembra que a notícia do encerramento das fronteiras em Espanha "foi mais um duro
golpe e uma incerteza" para a região do Douro e Trás-os-Montes, "muito dependente do mercado
espanhol" devido à proximidade da fronteira nalgumas zonas. "Há clientes espanhóis que cancelaram
as reservas porque, pura e simplesmente, cancelaram as férias. O fator medo é uma incógnita",
refere.
 
A AETUR tem, no entanto, a "esperança", de que o turismo rural e de habitação, possa, este ano, ser
uma alternativa ao "turismo de massas que procura a praia nos meses de verão".
 
Luís Marques "espera que muitas pessoas optem por férias mais curtas e aproveitem para conhecer a
região do Douro e Trás-os-Montes, um turismo mais livre, de natureza, de menor massificação e com
muitas atividades culturais".
 
"Temos excelentes trilhos, para fazer a pé ou de bicicleta, temos turismo de montanha, o BTT, há
muitas opções para decobrir. Temos esperança que isso possa ser fator de confiança para as pessoas
nos procurarem".
 
O presidente da AETUR diz acreditar que, apesar dos grandes prejuízos, os preços irão manter-se para
que se consiga captar os turistas e afasta a possibilidade de uma eventual descida, uma vez que "os
empresários não conseguiriam fazer face às grandes perdas que já enfrentam".
 
Cristina Branco
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Hotéis do Algarve começam a receber reservas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/05/2020

Meio: TSF Online Autores: Maria Augusta Casaca

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=87a8b983

 
Para junho as marcações ainda são poucas mas os hoteleiros esperam que em julho e agosto o
mercado interno anime o verão.
 
Os hoteleiros do Algarve já veem uma luz ao fundo do túnel. Ainda são intenções muito tímidas mas
começam a aparecer reservas já para o mês de junho.
 
"As pessoas ligam a perguntar como será a utilização da praia, como irá funcionar o hotel e muitas
delas efetivam reservas", conta o diretor do hotel D. José, em Quarteira.
 
João Soares, que é também representante da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) no Algarve,
conta que esse interesse parte sobretudo do mercado interno. Tal como ele, o presidente da
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) acredita que será sobretudo
o turismo interno a animar este verão.
 
"Há uma intenção dos hotéis reabrirem já no mês de Junho, sobretudo na segunda quinzena, ou no
início de julho para responder ao aumento da procura por parte dos nacionais", diz Elidérico Viegas
 
No entanto, o setor está também à espera das resoluções dos países europeus em relação às viagens
para o exterior.
 
"Os clientes estão expectantes quanto às medidas que os países vão tomar em relação à aviação e às
quarentenas impostas por alguns países, sobretudo Inglaterra que é o mercado de que mais
dependemos", conta João Soares.
 
Apesar dessa situação, este hoteleiro afirma que já tem reservas de estrangeiros para os meses de
julho, agosto, setembro e outubro, efetuadas antes de começar a pandemia.
 
O setor acredita também que a boa imagem que o Algarve tem passado, com poucos infetados com
covid-19, irá estimular o turismo interno e mesmo o estrangeiro.
 
"A generalidade da imprensa estrangeira vem refletindo essa situação e portanto isso tem funcionado
a nosso favor", refere Elidérico Viegas.
 
No entanto, os hoteleiros sabem que o verão de 2020 ficará muito longe dos números de anos
anteriores em que houve hotéis a registar 100% de ocupação. Para um ano que é atípico as
expectativas são baixas "50% já seria excelente", acredita João Soares.
 
[Additional Text]:
As praias vão estar sujeitas a regras para manter o distanciamento social
 
Maria Augusta Casaca
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Faro alarga esplanadas e coloca balcões desmontáveis exteriores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/05/2020

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

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=243e0f27

 
Esplanadas de estabelecimentos voltaram a poder reabrir, propondo uma ampliação sujeita a
apresentação com cumprimento de condicionantes Na sequência das medidas de levantamento do
confinamento decretadas pelo Governo, o Município de Faro implementou várias medidas de apoio e
incentivo aos comercian
 
Na sequência das medidas de levantamento do confinamento decretadas pelo Governo, o Município de
Faro implementou várias medidas de apoio e incentivo aos comerciantes e lojistas do concelho.
 
Nesse sentido, as esplanadas já autorizadas pela autarquia podem entrar em funcionamento, a 18 de
Maio, "com as dimensões anteriormente licenciadas, devendo ser cumprido o distanciamento de dois
metros entre mesas".
 
O Município prevê o "alargamento dos espaços previamente autorizados para as esplanadas até ao
dobro da área anteriormente atribuída", um alargamento sem acréscimo de encargos, quando
possível, e que respeitará "as medidas impostas de distanciamento social e permitir,
simultaneamente", permitindo deste modo um aumento da capacidade destes estabelecimentos
comerciais.
 
Conseguir a ampliação depende da apresentação de proposta e "ao cumprimento de várias
condicionantes, nomeadamente a estrita observação de normas referentes a acessibilidades e
mobilidade, segurança, circulação do tráfego automóvel, acesso e circulação de veículos de
emergência e socorro ou autorização dos proprietários dos edifícios que confinam directamente com
essas áreas".
 
Também o uso de máscara passa a ser obrigatório no interior dos vários estabelecimentos, bem como
o distanciamento entre funcionários e clientes e a desinfeção das mãos na entrada e saída dos
mesmos espaços.
 
Os estabelecimentos de comércio do concelho, em cujo interior não seja possível cumprir as medidas
de distanciamento entre funcionários e clientes, poderão também excecionalmente solicitar a
ocupação de via pública, de forma a poder ali colocar um balcão de venda, ou outro, do tipo loja POP-
UP, desmontável e provisório.
 
Qualquer pedido de esclarecimento relativo a este assunto deverá ser tratado com o Serviço de
Toponímia e Ocupação de Via Pública, do Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Faro,
preferencialmente por via electrónica, através do envio de comunicação para o endereço por telefone,
através do contacto 289 870 870 ou presencialmente, mediante marcação prévia.
 
Paralelamente, a Câmara Municipal de Faro, em parceria com a Associação de Comércio e Serviços da
Região do Algarve (ACRAL), Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro
(Associação Comércio da Baixa), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA)
e a Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro (OCAB), está a desenvolver um conjunto de
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iniciativas com o objectivo de devolver aos consumidores a confiança para frequentar o comércio
tradicional e restauração do concelho.
 
Além de acompanhar o regresso à actividade, a autarquia vai disponibilizar a todos os
estabelecimentos aderentes um equipamento com dispensador de gel desinfectante para uma correcta
higienização das mãos.
 
Os interessados podem obter mais esclarecimentos através da Linha de Apoio Faro - Covid 19 (800
219 019).
 
Estas medidas temporárias de caráter excecional aplicam-se até dia 03 de Dezembro de 2020, sendo
avaliada a eventual necessidade de renovação nessa data.
 
Zita Ferreira Braga
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Autarcas algarvios vão aumentar orçamento destinado à época balnear

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=820775ef-8479-424f-a187-

521b6c2560f8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os autarcas da região do Algarve estão disponíveis para aumentar o orçamento destinado à época
balnear, que pode mesmo duplicar em alguns municípios. Por causa da covid-19 vai ser necessário
reforçar a verba para ações de sensibilização, vigilância e limpeza dos areais. O compromisso foi
assumido numa reunião que juntou esta tarde os autarcas com a Agência Portuguesa do Ambiente e
com dois secretários de Estado. António Pina, Presidente da Comunidade Intermunicipal Algarvia e
autarca de Olhão, diz que no caso do município dele o dinheiro que vai investir para transmitir
segurança e confiança aos turistas é muito superior ao de anos anteriores.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-05-19 22:01
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Concessionários das praias avisam que está a faltar vigilância

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e7efd532-60f6-41b8-a7a9-

0802157bb62b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os concessionários das praias avisaram que está a faltar vigilância. Já os banhistas protestam contra
algumas regras.
Declarações de Rogério Bacalhau, presidente CM Faro.

 
Repetições: RTP 1 - Portugal em Direto , 2020-05-19 18:37
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-05-20 08:54
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-20 08:54
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Hotéis do Algarve já começaram a receber reservas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3c64fcbc-23e6-419c-a256-

788efb23d147&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os hotéis do Algarve já começaram a receber reservas para o mês de Junho.
A maior parte dos estabelecimentos hoteleiros ainda se encontra encerrada, mas tenciona abrir no
próximo mês ou o mais tardar no início de Julho.
Declarações de Joãp Soares, Associação de Hotelaria de Portugalizo Algarve; Elidérico Viegas, pres. da
AHETA.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-05-19 19:05
 TSF - Notícias , 2020-05-19 20:06
 TSF - Notícias , 2020-05-19 21:02
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