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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 14,34 x 11,58 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 86586564 31-05-2020

MEDIDAS REFORÇAM SEGURANÇA 

A Região de Turismo do  Algar-
ve  (RTA) está a desenvolver 
o  ‘Manual de Boas Práticas –  Al-
garve Clean & Safe’, um documen-
to-base que reúne orientações 
específicas para alojamento, res-
tauração e similares, marinas e 
portos de recreio, concessões de 
praia, golfes, parques aquáticos, 
empresas de animação turística, 
parques de campismo e autocara-
vanismo, rent-a-car, agências de 
viagens, entre outros. 

O objetivo é apresentar me-
didas que reforcem a segurança 
do destino e a confiança de tu-
ristas, trabalhadores do setor e 
residentes.  As recomendações 

D.R.

RTA cria manual de boas 
práticas ‘Algarve Clean & Safe’ 

presentes neste documento são 
um complemento ao selo ‘Clean 
& Safe’ desenvolvido pelo Turis-
mo de Portugal, cuja finalidade é 
reconhecer as empresas do setor 

do turismo que cumpram as re-
comendações da Direção-Geral 
da Saúde para evitar a contami-
nação dos espaços com o novo 
coronavírus.
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A2  
RTP 1

 	Duração: 00:02:47

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 86633117

 
21-05-2020 13:56

1 1 1

Grécia vai abrir o país ao turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f5a320b6-7b78-424b-a7fa-

f2a7a816413f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Grécia vai abrir o país ao turismo a partir do dia 15 de junho. Os países do Sul da Europa tentam
conquistar os visitantes estrangeiros e recuperar financeiramente da pandemia.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-05-21 14:49
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A3  
SIC

 	Duração: 00:02:54

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 86632583

 
21-05-2020 13:24

1 1 1

Reabertura dos hotéis no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5a2cb223-93fd-42ef-8cb8-

ba90ac5c59cd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
À espera desta retoma da aviação comercial estão os hoteleiros algarvios. Mais de metade reabrem
portas em junho na incerteza quanto àquilo que os espera. No mês passado, as poucas unidades que
se mantiveram em funcionamento registaram uma ocupação média histórica de apenas 1%.
Declarações de Elidérico Viegas.
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A4  
Renascença

 	Duração: 00:03:25

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 86632720

 
21-05-2020 13:19

Medidas de segurança nas praias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2a4b8d63-edfc-4917-8985-

6468fa7ba559&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No contexto prevenção da covid-19 já sabe que a distâncias de segurança a respeitar, aumento da
vigilância policial, há também a figura do assistente de praia que vai ajudar a orientar os banhistas,
sinalética que indica a ocupação do areal e corredores de circulação de sentido único para aceder à
praia.
Declarações de António Pina, associação Municípios do Algarve.
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A5  
TVI 24

 	Duração: 00:04:51

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 86628461

 
21-05-2020 10:27

1 1 1

Lagos sem casos de Covid-19 ativos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e631562a-bbc6-449e-ab22-

09fd5705efea&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal sem covid, a TVI foi à procura das terras que tiveram poucos casos de infeção, por exemplo,
em Lagos. Direto de Lagos.
Declarações de Ana Cristina Costa, médica.
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A6  
Renascença

 	Duração: 00:00:36

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 86622755

 
21-05-2020 07:05

Promoção do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7693483f-ac9a-4610-9986-

d3dabf4e3b79&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E se há alguns dias, António Costa dizia que o turismo em Portugal vai voltar a ser de ouro, lá por fora
há governantes que já pensam em soluções. A jovem primeira-ministra da Nova Zelândia sugere que
as empresas considerem que a semana de trabalho tenha apenas 4 dias.
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A7 Sindicato de Hotelaria do Algarve denuncia salários em atraso em grupo detido por
sheik milionário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/05/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c5adb7c2

 
Uma parte dos cerca de 500 trabalhadores do Grupo JJW Hotels & Resorts, detido por um sheik
milionário, "ainda não receberam o
 
Uma parte dos cerca de 500 trabalhadores do Grupo JJW Hotels & Resorts, detido por um sheik
milionário, "ainda não recebeu" o salário de março e nenhum dos funcionários "recebeu o salário de
abril", denunciou o Sindicato da Hotelaria do Algarve.
 
Para protestar e exigir o pagamento dos salários em atraso e o cumprimento dos direitos, os
trabalhadores vão concentrar-se amanhã, sexta-feira, 22, pelas 11:30 horas, no empreendimento
turístico Pinheiros Altos (sede do Grupo JJW em Portugal), na Quinta do Lago, concelho de Loulé.
 
"Há rendas de casa e empréstimos bancários por pagar e trabalhadores a passar fome", alertou, em
comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e
Similares do Algarve.
 
Além disso, "vários trabalhadores com vínculos precários, mas a ocupar postos de trabalho
permanentes, alguns há vários anos, estão a ser despedidos", assinala a estrutura sindical.
 
Para minorar a situação, os refeitórios das unidades algarvias que integram o grupo hoteleiro foram
reabertos para os trabalhadores poderem tomar uma refeição.
 
Fonte oficial da JJW Portugal disse ao jornal Negócios que o grupo tem o pagamento do salário de abril
em atraso, mas que os vencimentos devem ser pagos ainda esta semana, justificando-se com os
problemas de tesouraria causados pela pandemia de Covid-19.
 
O Grupo JJW, que detém três hotéis e dois campos de golfe no Algarve, é detido por Mohammed Bin
Issa Al Jaber, sheik milionário que investe na região algarvia há cerca de três décadas.
 
..diariOnline RS
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A8

Europa prepara-se para o verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/05/2020

Meio: Euronews Online

URL: https://pt.euronews.com/2020/05/21/europa-prepara-se-para-o-verao

 
A Europa levanta, gradualmente, as restrições impostas para combater a pandemia da covid-19. A
recuperação económica é agora uma urgência e o setor do turismo uma prioridade.
 
A Grécia planeia reabrir os hotéis no próximo mês e em julho pretende retomar os voos charter
internacionais. No entanto, a segurança é uma prioridade.
 
"Serão retiradas amostras e realizados testes ao coronavírus, aos visitantes. Os protocolos gerais de
saúde serão cumpridos, sem, no entanto, ofuscar o nosso sol brilhante ou as belezas naturais da
Grécia", anunciou o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.
 
O anúncio grego surge depois dos ministros do turismo da União Europeia terem concordado em fazer
"o que for preciso para a rápida e plena recuperação do turismo europeu", que contribui para quase
10% do Produto Interno Bruto do Bloco.
 
Itália está, também, a organizar-se para voltar a seduzir os turistas, anunciando que todos os
aeroportos poderão reabrir no dia três de junho para voos nacionais e internacionais.
 
"O verdadeiro ponto de viragem será a abertura das nossas fronteiras, porque para pessoas como nós,
cujos clientes são 60% estrangeiros, é importante saber quando é que poderão vir de férias para
Itália", sublinha o gerente de um hotel, Cristofer De Zotti.
 
A Comissão Europeia propôs, já, um levantamento gradual das restrições de viagens em todo o bloco,
mas para já, a França só permite viagens essenciais a partir do estrangeiro. As praias estão abertas,
mas os banhos de sol estão proibidos.
 
Entretanto, a Eslovénia declarou que tenciona oferecer aos seus cidadãos vales de 200 euros para
incentivá-los a passar férias no próprio país.
 
Em Espanha, o mais provável é que os turistas estrangeiros sejam autorizados a regressar primeiro às
ilhas espanholas e depois às principais cidades do continente. O abrandamento de um dos bloqueios
mais rigorosos da Europa é feito região por região.
 
Barcelona, que tem sido duramente atingida pelo novo coronavírus, começa a reabrir os parques e
praias, mas apenas para os residentes.
 
Em Portugal, o Governo de António Costa já sublinhou que os turistas poderão regressar ao país este
verão e pediu aos portugueses que optem pelos destinos nacionais.
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MAIS SEGURANÇA PERANTE A PANDEMIA 

RTA lança manual 

para agentes turísticos 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba 

de disponibilizar o Manual de Boas Práticas -
Algarve Clean &amp; 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, anun-
ciou aquele organismo. 

Este manual, pioneiro entre os destinos 
turísticos nacionais, vem ganhar especial rele-
vância 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 a turistas e visitantes. 

João Fernandes, presidente da RTA, sub-
linha: "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 reaber-
tura 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 momen-
tos de tranquilidade pelos quais, mais 
do que nunca, todos anseiam", realça o 
responsável. 

O Manual de Boas Práticas - Algarve Clean 
&amp; 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 - Con-
selho 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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•:ç 

VISITAR O ALGARVE... EM CASA. 

Turismo disponibiliza visitas 
virtuais à região 

A Associação de Turismo 
do Algarve (ATA) anunciou 
que está a disponibilizar uma 
visita virtual à região através 
do seu website (www.algarve-
promotion.pt), o que justifica 
"perante a necessidade de 
suspender as visitas de fami-
liarização, organizadas para 
dar a conhecer a região e a 
sua oferta junto de agentes 
turísticos e jornalistas inter-
nacionais. 

Simulando uma estadia 
de cinco dias na região, esta 
nova ferramenta apresenta 
aos visitantes um intenso 
programa de atividades que 
lhes permitirá, em cada dia, 
descobrir uma área específi-
ca do Algarve, do barlavento 
ao sotavento. 

"À semelhança de um 
programa convencional, a 
visita virtual apresenta um 
itinerário, definindo horários 
e distâncias entre os diferen-
tes locais a visitar, de forma 
a proporcionar uma perceção 
o mais próxima possível da 
realidade", afirma a RTA em 
comunicado de Imprensa. 

Acrescenta que as su-
gestões apresentadas são 
muito diversificadas e refle-
tem a riqueza da oferta do 
destino, "indo ao encontro 
de diferentes tipos de moti-
vações. Conhecer as praias 
e os vários cenários natu-
rais da região, imergir no 
ambiente da serra algarvia, 
trilhar a Via Algarviana de 
bicicleta ou através de per-
cursos pedestres, ter aulas 
de golfe, descobrir a gas-
tronomia e os vinhos locais, 
ou conhecer os parques 
temáticos, os mercados e 
pontos de interesse históri-
co do Algarve são apenas 
algumas das propostas". 

Ao longo desta jorna-

  

da virtual, os participantes 
terão a oportunidade de 
explorar diversos conteúdos, 
informativos e inspiracio-
nais, em relação a cada uma 
das sugestões do programa: 
desde a visualização de 
fotografias, à consulta de 
guias e brochuras, listas de 
hotéis e restaurantes, e até 
de livros de receitas para 
aqueles que se quiserem 
aventurar na confeção de 
alguns dos mais típicos pra-
tos da gastronomia algarvia. 
Estes conteúdos podem ser 
acedidos, de forma gratuita, 
através do site da Associação 
Turismo do Algarve, estando 
neste momento disponíveis 
em inglês. Para breve está 
ainda prevista a inclusão de 
informação em novos forma-
tos, como vídeo. 

"O objetivo desta iniciativa 
passa por continuara alimen-
tar a proximidade e o interes-
se que os agentes do setor e 
os media internacionais man-
têm pelo Algarve e, de certa 
forma, por lhes aguçar a von-
tade de, num futuro próximo, 
poderem experienciar ao vivo  

tudo aquilo que já conhecem 
virtualmente", explica João 
Fernandes, presidente do 
Turismo do Algarve. "Tal como 
fazemos quando recebemos 
estes profissionais na região, 
procuramos que a tónica da 
visita incida em experiên-
cias autênticas, onde haja 
oportunidade de conhecer e 
interagir com a vida local, e 
valorizando a componente da 
sustentabilidade, que cada 
vez está mais presente no 
turismo deste destino. Com 
propostas que abrangem 
todo o Algarve, de Aljezur 
a Alcoutim, pretendemos 
que esta ação seja mais um 
contributo para consolidar in-
ternacionalmente a perceção 
da qualidade diferenciada da 
oferta da região", afirma. 

"E porque as sugestões 
de tudo o que há para fazer 
no destino não se esgotam 
em cinco dias, esta visita vir-
tual deixa ainda um conjunto 
de outras ideias de locais a 
não perder, inspirando mo-
tivações para uma próxima 
viagem", conclui o comuni-
cado da RTA. 
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Hotelaria do Algarve regista ocupação média de 1% em abril - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/05/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Gonçalo Dourado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ed2ac6c9

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia
 
[/mobileonly]
 
A hotelaria do Algarve registou no mês de abril uma taxa global de ocupação média por quarto de 1%,
devido à situação provocada pela pandemia de COVID-19, anunciou a Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
De acordo com a AHETA, o efeito da pandemia "começou a afetar o turismo a partir do mês de
março", o que se traduziu numa quebra, em termos acumulados desde o início do ano, de 42,7% face
ao período homólogo de 2019.
 
"As unidades de alojamento começaram a encerrar no início do mês de março, sendo que em abril
apenas 11% das camas estava em funcionamento", informou a associação no resumo da evolução
mensal da atividade do setor.
 
Segundo a AHETA, "neste momento, cerca de 60% da oferta prevê reabrir durante o mês de junho e
12% no mês de julho, mas cerca de 25% não tem data prevista de reabertura, ou essa data é
posterior a setembro deste ano".
 
Gonçalo Dourado
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IEFP 

1)esemprego 
sobe para 
máximo de 
dois anos 

O número de desempregados 
em Portugal teve urna subida 
homóloga de 22,1% em abril, 
tendo-se registado 392.323 
inscritos no centro de empre-
go, segundo anunciou o IEFP 
(Instituto do Emprego e For-
mação Profissional), nesta 
quarta-feira, dia 19 de maio. 

De acordo com os dados 
disponibilizados pelo instituto, 
é preciso recuar até março de 
2018 para registar um número 
de inscritos superior ao vedfi-
cado neste mês. Na altura, exis-
tiam 393.335 pessoas inscritas 
no centro de emprego. 

Em termos líquidos, no 
período em análise regista-
ram-se mais 71.083 pessoas 
desempregadas cm Portugal, 
comparando com o mesmo 
mês de 2019. Face a março 
deste ano, o número de des-
empregados cresceu 14,1%, ou 
48.562 pessoas. 

Só no Algarve, uma região 
dependente maioritariamen-
te do turismo - uni dos setores 
mais afetados com o impacto 
do novo coronavírus - regis-
tou-se um aumento homólo-
go de123% no número de des-
empregados, Em todo o país 
foi permitido observar um au-
mento de 60;6% nas ativida-
des de: "Alojamento, restaura-
ção e similares". 

Depois deste setor, surgem 
as atividades imobiliárias, ad-
ministrativas e dos serviços de 
apoio com uma subida 41,2% 
e nos transportes e armazena-
gem, onde o aumento foi de 
37,4%.Apenas uma região em 
todo o país conseguiu evitar 
um aumento do número de 
desempregados: os Açores, 
onde se registou unia diminui-
ção de 6,2% dos desemprega-
dos inscritos. 

\ ministra do Trabalho. 
k riedade e-Segurança So-

 

eial. ..1na Mendes Golinho, 
disse ontem no Parlamento 
que esta subida não foi maior 
devido ao "mecanismo de lay-
-otr. •  GA 
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Algarve promove esclarecimentos sobre programa Adaptar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/05/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b0d73c01

 
Início Breves Algarve promove esclarecimentos sobre programa Adaptar
 
Algarve promove esclarecimentos sobre programa Adaptar
 
Maio 21, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A RTA e o IAPMEI promovem esta quinta-feira (21) a partir das 16h30, uma sessão de esclarecimento
online dirigida aos empresários do sector turístico regional sobre as candidaturas ao Programa
Adaptar, com transmissão na página de Facebook Região de Turismo do Algarve.
 
Refira-se que este é um sistema de incentivos que visa apoiar as microempresas e PME na adaptação
dos seus estabelecimentos, métodos de organização do trabalho e de relacionamento com clientes e
fornecedores às novas condições de distanciamento físico no contexto da pandemia Covid-19,
garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades
competentes, por forma a assegurar o mínimo impacto da pandemia na saúde pública.
 
A sessão começa com as boas-vindas de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve,
e de Etelvina Nabais, coordenação CAE Sul do IAPMEI. Seque-se o tema 'Sistema de incentivos à
adaptação da actividade empresarial ao contexto da doença Covid-19: Adaptar microempresas, e
Adaptar PME, que será abordada por Rodrigo Passos, CAE Sul Alentejo do IAPMEI.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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TUR I SMO

A
ssim que o primeiro pé 
passa pela porta giratória 
da entrada do hotel Turim, 
bem perto do Marquês do 
Pombal, a máscara cola-
-se-nos à cara e só voltará 
a ser guardada depois de 
entrarmos no quarto. São 
assim as novas regras da 
hotelaria e, se quisermos (ou 

se precisarmos) de dormir fora, temos 
de acatá-las, para o bem de todos. No 
percurso até ao quarto, com uma breve 
paragem na receção (o check-in fora fei-
to online, a pedido do hotel), haveremos 
de higienizar as mãos, várias vezes – no 
hall de entrada, no balcão onde regista-
mos a presença, à porta dos elevadores, 
no quarto (as amenities incluem agora 
um pequeno tubo de álcool-gel e toa-

lhitas com a mesma emulsão). Arrisca-
mos dizer que este hotel, com outras 17 
unidades em todo o País, foi pioneiro. 
Abriu no início do mês, suavemente, 
porque começou a ter pedidos de hós-
pedes que se deslocavam a Lisboa em 
negócios. Nesse dia em que aí ficámos, 
a meio de maio, havia mais 26 quartos 
alugados, num total de 160. 

Bruno Lima, diretor operacional da 
cadeia, tratou de elaborar um manual 
de procedimentos apertados e de dar 
muita formação ao staff, e assim que 
apareceu o selo Clean & Safe do Turismo 
de Portugal (ver entrevista), decidiu que 
o Turim deveria obtê-lo. “Esta área de 
negócio já tinha regras de higiene muito 
rigorosas. Agora, fizemos um upgrade.”

De resto, as medidas de segurança 
estão também nos bastidores. Sabemos 

que os colaboradores (a maioria ainda 
está em layoff) se sujeitam à medição 
de temperatura sempre que entram 
ao serviço; que aprenderam a sorrir 
por trás da máscara preta com que 
nos recebem; que a palavra de ordem 
é desinfeção. Não é por acaso que es-
tamos constantemente a ver uma das 
empregadas de pano e spray na mão, a 
limpar as superfícies das áreas comuns. 
Quanto aos quartos, sempre que há um 
check-out esperam-se 24 horas até se 
começar a arrumar as coisas e depois 
outras 24 horas até o cliente seguinte 
entrar. A esta restrição, soma-se uma 
ocupação a um terço, no máximo. 

A steakhouse-pizzaria Duk, com 
porta para a rua, mantém-se fechada 
– para compensar essa falta de apoio, 
o hotel estabeleceu uma parceria com 

Podemos dormir descansados
Pé ante pé, aceitam-se reservas, outra vez, e até há hóspedes 

para receber. Máscaras, luvas e gel, já se sabe, não ficam de fora  
na hotelaria. Fomos dormir a um dos poucos hotéis abertos em 

Lisboa e descobrir sorrisos num ambiente superdesinfetado
 L U Í S A  O L I V E I R A

Novas rotinas Todos os dias, mede-se a temperatura aos 
colaboradores; quando o hóspede pede, a comida vem  
de um restaurante das redondezas e é levada ao quarto; o 
pequeno-almoço serve-se como se estivéssemos num café

Página 14



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 79

  Cores: Cor

  Área: 18,00 x 27,00 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 86621341 21-05-2020

M
AR

CO
S 

BO
RG

A

o Guilty, do chefe Olivier da Costa, a 
dois passos de distância. É só pedir a 
comida para a receção que eles entre-
gam à porta do Turim. Depois, decide-
-se: podemos ficar no quarto ou descer 
para a zona do bar, onde existem umas 
mesas sossegadas para saborear melhor 
a refeição. É exatamente essa a filosofia 
que seguimos quando nos perguntam a 
que horas tomamos o pequeno-almoço 
(para organizarem melhor a sala) e se 
queremos descer para a zona do buffet 
– sim, queremos. Até porque este hotel 
está a experimentar manter a linha de 
alimentos, mas noutros moldes, claro, 
sem ser self-service. 

Depois de subirmos as escadas de 
acesso à sala, encontramos um empre-
gado atrás do balcão, de máscara e luvas 

UM HOTEL NÃO 
É UM HOSPITAL. 
E HÁ QUE PUXAR 
PELA IMAGINAÇÃO 
PARA NÃO TORNAR 
A EXPERIÊNCIA 
DEMASIADO ASSÉTICA

LUÍS ARAÚJO  
Presidente do Turismo de Portugal 

“O cliente também 
terá de contribuir”
Como funciona o selo Clean & Safe 
atribuído pelo Turismo de Portugal? 
Baseia-se na responsabilidade de cada 
um. Com a Direção-Geral da Saúde, 
criámos um conjunto de orientações 
– os mínimos que cada empresa se 
compromete a cumprir para aceder ao 
selo e funcionar com segurança. Trata-
se de uma declaração voluntária, a que 
se acede muito facilmente online. 
Quem fiscaliza 
a aplicabilidade 
dessas orientações 
assumidas pelas 
empresas? 
Será o Turismo 
de Portugal com 
a ASAE. Qualquer 
empresa que assine 
o compromisso fica sujeita a vistorias 
aleatórias, presenciais ou digitais.  
E apostamos numa responsabilidade 
tripartida, em que o cliente também 
será chamado a contribuir, caso 
veja que as normas não estão a ser 
implementadas. Acabámos de lançar 
um site, desenvolvido por uma start up 
portuguesa, em que se pode pesquisar, 
por região, quais as empresas que 
já aderiram ao selo. Através desta 
plataforma, o hóspede pode fazer 
uma denúncia do que não estiver 
bem – por exemplo, se um hotel não 
tiver máscaras para disponibilizar. No 
seguimento dessa notificação, vamos 
ao local averiguar e, caso se confirme o 
não cumprimento, retiramos o selo. 
Este facilitismo na obtenção do 
selo não propicia prevaricações? 
Trata-se de um selo de 
responsabilidade, dos primeiros a 
serem implementados em todo o 
mundo. Aliás, temos recebido vários 
pedidos de informação por parte de 
outros países que querem seguir o 
nosso exemplo. E já o atribuímos a 25% 
das empresas turísticas existentes e 
demos formação online a um ritmo de 
quatro mil colaboradores por semana. 
Entretanto, até já alargámos o selo 
à restauração, ao alojamento local e 
havemos de fazê-lo aos rent a car e 
aos parques de caravanismo, tentando 
chegar a toda a indústria relacionada 
com o turismo. 

pretas, e é ele quem nos faz chegar o que 
pedimos (uma laranja fatiada, protegida 
com película aderente, um croissant, ovos 
mexidos...). À zona das bebidas (chás, 
cafés e sumos), acede-se livremente. Se 
nos apetecer alguma coisa no momento, 
diferente do que está exposto, pedimos. 
Nas mesas, entram as regras dos restau-
rantes: nada em cima delas até nos sen-
tarmos, desinfeção destas à nossa frente 
e são os clientes que retiram os talheres 
e o guardanapo de cima de um carrinho. 

COMEÇAR O DIA COM UM SORRISO
“Nos primeiros dias, ficavam todos 
no quarto. Agora, já vêm para a sala”, 
revela Ricardo Martins, diretor-geral 
dos hotéis, animado por ver que, de dia 
para dia, aumentam as reservas, embora 
esteja a contar apenas com o mercado 
nacional. “Quando atingir os 50% nesta 
unidade, abro a próxima. Mas já vamos 
ter os apartamentos turísticos no Al-
garve a funcionar, em junho, e o hotel 
de Portimão, no mês seguinte. Nesses, 
espero uma ocupação de 60% a 70 por 
cento. Não queríamos baixar os preços, 
mas sabemos que vai haver muito mais 
oferta do que procura e que isso vai ser 
inevitável.”

O refrão da música desta cadeia de 
hotéis, que passa, em loop, baixinho, nas 
colunas dos espaços comuns, pede-nos 
que comecemos o dia com um sorriso, 
mas esse agora está suspenso atrás da 
máscara. “Temos de aprender a fazê-lo 
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amplo espaço envolvente já se encarre-
gam do distanciamento social que nos 
pedem. Ainda assim, Pedro Franca Pinto, 
o dono, decidiu alugar apenas 22 das 38 
casas disponíveis e enviar as chaves por 
telemóvel, evitando mais uma interação. 

TODOS PRÀ PISCINA
Apesar de as piscinas, spas e ginásios 
estarem numa zona cinzenta, sem le-
gislação adequada aos novos tempos, 
os entendidos defendem que, num am-
biente com cloro, o vírus não resiste. Por 
isso, as piscinas, as saunas e os banhos 
turcos estarão disponíveis para mergu-
lhos e relaxamento, com mais limpeza e 
regras apertadas de utilização. 

No rio do Prado, na lagoa de Óbidos, 
também se trabalhou para se manter a 
aura. As suítes, que na verdade são casi-
nhas autónomas, têm entrada indepen-
dente e agora os hóspedes podem tomar 
o seu pequeno-almoço, entregue numa 
cesta com flores do campo e bolos aca-
bados de fazer, no alpendre. A sala, onde 
antes se tomava a primeira refeição do 
dia, só funciona para as outras refeições. 

Na Companhia das Culturas, em Cas-
tro Marim, nunca houve buffet. Ainda 
assim, fizeram-se adaptações, criando-
-se mais zonas ao ar livre, como mesas 
de piqueniques ou uma eira recuperada 
para as aulas de ioga, que antes acon-
teciam numa antiga garagem forrada a 
cortiça. Pequenos retoques para que, em 
segurança, possamos gozar este verão 
como deve ser, depois de uma primavera 
adiada.   loliveira@visao.pt  

com os olhos, com uma vénia, para não 
se perder o ambiente de hotel”, afirma 
Ricardo Martins.
Um hotel não é um hospital. E há que 
puxar pela imaginação para não tornar 
a experiência demasiado assética. Co-
nhecem-se casos de quem substituiu as 
agressivas fitas amarelas e pretas, usadas 
para garantir a distância de segurança 
na altura do check-in, por exemplo, por 
uns mais simpáticos pezinhos, ou quem 
transforme os avisos da DGS em materiais 
mais amigáveis e adote máscaras persona-
lizadas ou até prefira as viseiras. Já basta 
o que tem de mudar obrigatoriamente, 
como perguntar ao cliente se deixa que 
lhe levem a mala para o quarto, que lhe 
estacionem o carro ou que lhe arrumem 
o quarto, serviços que sempre fizeram 
parte de um tratamento distintivo.

Mas o que mais preocupa Cristina 
Siza Vieira, presidente da Associação 
da Hotelaria de Portugal, é a quebra 
dramática de turistas estrangeiros. “Os 
portugueses representam apenas 30% 
das dormidas, e aqui já está incluído o 
negócio e o lazer. A isto ainda temos de 
somar as condicionantes económicas 
com que muitos terão de lidar. Este ano, 
não é para ganhar dinheiro”, assegura. 

Dados do Instituto Nacional de Esta-
tística revelam que quase 80% dos aloja-
mentos turísticos reportam cancelamen-
tos de reservas agendadas para os meses 
de março a agosto, sobretudo por parte 
de hóspedes nacionais, seguidos dos es-
panhóis, franceses, alemães e britânicos. 
A Madeira foi a região mais afetada, mas 
os Açores apresentam-se logo a seguir, 
assim como a Área Metropolitana de 
Lisboa e o Algarve. Espera-se que, de 
agora em diante, o calor e as medidas de 
desconfinamento alterem esta tendência, 
especialmente longe das cidades. Além 
disso, Cristina Siza Vieira está confiante 
no selo Clean & Safe, um compromisso 
assinado por quem o requer e que está a 
ser alargado a todas as áreas do turismo, 
para se poder vender o País como um 
destino seguro. “Trata-se de um pode-
rosíssimo veículo de comunicação para 
o exterior. As operadoras, por exemplo, 
estão muito interessadas nisso”, remata.  

O Craveiral Farmhouse, em São Teo-
tónio, perto da costa alentejana, dispen-
sou essa garantia do Turismo de Portu-
gal. As suas portas nunca se fecharam, 
pois ficaram lá quatro famílias a fazer 
o confinamento. Agora, já está pronto 
para os outros hóspedes, com algumas 
mudanças, poucas, porque as casas e o 

PRAIA CHEIA DE REGRAS 
  Não se pode jogar à bola,  

às raquetas ou ao disco 

  Há que ficar pelo menos  
a um metro e meio dos  
outros veraneantes 

  Os chapéus de sol têm de ter  
 entre eles um intervalo de três 
metros 

  Deverá existir no máximo  
cinco pessoas por toldo, chapéu ou 
colmo, que só podem ser alugados 
aos meios-dias 

  Estado de ocupação do areal  
é anunciado com cores  
ou na app info praia 

  Vão criar-se corredores  
de circulação de sentido único 

  Vendedores ambulantes  
têm de andar com máscara  
e manter a distância dos clientes 

  Não haverá gaivotas  
ou outros divertimentos na água 

Alô verão Até numa ida à 
praia, teremos de nos lembrar 
das regras definidas pela DGS
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Banhistas na Praia de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f84f58f5-43a1-4418-9474-

dd4f7f67c719&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Praia de Faro, alguns banhistas não esperaram pela abertura da época balnear para irem a banhos.
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Viagens de proximidade são a tendência nas férias deste verão
 

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

Meio: Evasões Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=260fa69b

 
Com a segunda fase de desconfinamento a permitir uma maior liberdade do que aquela que a crise
pandémica já obrigou, com os dias de calor a regressarem sem timidez e as férias de verão à porta
para muitos, muitos portugueses têm encontrado a inspiração para o seu período de descanso aquém-
fronteiras no Airbnb, apostando em planos de viagens de proximidade. A plataforma online de
alojamento local revelou agora que a maioria dos alojamentos guardados pelos utilizadores nacionais
nas respetivas wish lists &#8211; as listas onde qualquer pessoa pode guardar os locais que deseja
explorar e visitar no futuro &#8211; são [...]
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