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A1  
SIC

 	Duração: 00:03:40

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 86654365

 
22-05-2020 14:26

1 1 1

Reabertura dos parques de campismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f33cd9e7-3e1e-4fc5-b938-

85930102c747&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, os parques de campismo começaram a abrir esta semana. Os responsáveis não estão à
espera de uma grande procura este ano pelos campistas e clientes, apesar da garantia de segurança e
de todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde estarem a ser cumpridas.
Declarações de Teresa Neto, gerente do Parque de Campismo Valverde; Joaquim Lourenço, Ass.
Parques de Campismo do Alentejo e Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-05-22 14:27
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A2  
TVI

 	Duração: 00:02:03

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 86654157

 
22-05-2020 14:13

1 1 1

Construção de praia fluvial em Beja

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1eb2242a-e793-4901-95f6-

91db96b121bc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A pensar nos dias de calor, vai abrir já este ano uma praia fluvial em Beja. É uma oferta única numa
cidade sem rio e sem mar, um investimento que ascende aos 700 mil euros.
Declarações de Paulo Arsénio, CM Beja.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-05-22 14:14
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Rádio Comercial
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 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 86654305

 
22-05-2020 14:00

Governo tem plano para responder à crise económica e social

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c4931c2d-aa42-42ea-acd3-

ab4d5cd27786&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo quer relançar a economia mas primeiro vai mesmo avançar com um programa de
estabilidade para responder às necessidades urgentes do país. António Costa reuniu hoje com a
Associação Nacional de Municípios e no final apelou aos portugueses para fazerem turismo este ano
em Portugal.
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A4  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:01:09

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 86651513

 
22-05-2020 12:03

Retoma do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9bd8206a-b8fa-4ec3-bc46-

3e4270f9049e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal é um dos destinos favoritos para as férias depois da retoma do turismo na Europa. A
conclusão é do resultado de uma sondagem feita a agentes turísticos de quatro mercados da Europa.
Declarações de Pedro Costa Ferreira, APAVT.
 
Repetições: Rádio Comercial - Notícias , 2020-05-22 13:02
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SIC Notícias
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Portugal tem 360 praias com Bandeira Azul

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=29812b2f-5bd9-4d93-84f1-

7cd73e88ff93&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal vai ter esteve verão 360 praias com Bandeira Azul, a maior parte na região do Algarve. A
Bandeira Azul distingue a qualidade das praias, mas também a segurança dos banhistas.
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A6  
Renascença

 	Duração: 00:02:06

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 86648421

 
22-05-2020 10:00

APAVT diz que o setor está paralisado

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fb36d41a-1ef7-46bf-bf1c-

7e717070d296&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor do turismo tem sido um dos que mais se ressentiu com a crise devido à pandemia por Covid-
19. Na Renascença, o presidente da APAVT diz que, para já não há despedimentos, mas o setor está
paralisado.
Declarações de Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT.
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A7 ICNF coloca vedações na Praia de Faro para preservar nidificação de andorinha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/05/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=96241e0a

 
No âmbito das medidas de conservação e proteção de espécies de aves marinhas, o Instituto da
Conservação da Natureza e Florestas do Algarve informou que vai instalar esta sexta-feira na zona
Este da Praia de Faro, junto à Barrinha, vedações de proteção e sinalética de informação junto das
colónias em reprodução de chilreta Sternula albiforns.
 
Em comunicado o ICNF explica que esta ave também conhecida como andorinha-do-mar-anã é uma
presença frequente nas praias das ilhas barreira, "local que escolhe para construir os seus ninhos e
criar os seus filhotes".
 
Segundo a mesma entidade, a escolha deste local para nidificação leva a algumas situações de conflito
com outros utilizadores das praias - como humanos e animais de estimação, que podem resultar na
perda ou abandono de ninhos.
 
A sua preferência incide em locais com pouca vegetação, zonas onde os veraneantes escolhem para
colocar o seu guarda-sol ou mesmo zonas de passagem para chegar à praia, "potenciando ainda mais
esta conflitualidade", lê-se no comunicado.
 
Refira-se que esta espécie apresenta estatuto de vulnerável em Portugal, "segundo o Livro Vermelho
dos Vertebrados de Portugal e é considerada em declínio pela União Internacional para a Conservação
da Natureza a nível mundial".
 
A ação está incluída no projeto LIFE Ilhas Barreira, financiado pelo programa LIFE da Comissão
Europeia, e a exemplo do ano passado conta com a colaboração de empresas de Birdwatching, como a
ProActiveTur.
 
Lda.
 
Emídio Santos
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A8

"Portugal está altamente referenciado como um destino que, mesmo em crise, não
perde notoriedade"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/05/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=356890b8

 
A Região de Turismo do Algarve e o IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação, IP)
promoveram, esta quinta-feira, uma sessão de esclarecimento online, direcionada aos empresários do
setor turístico regional, sobre as candidaturas ao Programa ADAPTAR, um sistema de incentivos que
visa apoiar as microempresas e PME no contexto da Covid-19.
 
Avaliada como um "linha muito importante" para uma fase de "reativação da economia", o presidente
da Entidade Regional de Turismo do Algarve (ERT Algarve), João Fernandes, refere que a pandemia
"não afetou só a saúde" mas também a "economia" no seu todo. O turismo é aquele que já sente os
efeitos nefastos da crise, sendo, talvez, o setor que sofreu um maior impacto devido à "dependência
das viagens, da procura externa e da confiança de sair de portas" por parte dos turistas. Os efeitos
sentidos vão desde o desemprego às dificuldades com que as empresas se deparam, nota o
responsável, acrescentando que, na região algarvia, o impacto também é notório. Para "responder"
aos desafios no tecido empresarial, a região já desenvolveu um conjunto de medidas de Apoio às
Empresas, estando, num primeiro momento, a promover "sessões" de esclarecimento e "dando apoio
as empresários" no acesso a esses apoios, explica o responsável.
 
Mas as "respostas" não se ficam por aqui, João Fernandes destaca todo o "trabalho holístico" que tem
sido feito, como é o caso do Manual de Boas Práticas: "Fomos a primeira região do mundo a ter um
manual pronto e multifacetado com várias áreas de atividade", afirma o dirigente, frisando também
que a relação entre companhias aéreas e tour operadores nunca foi interrompida, assim como a
monitorização de mercados emissores, sendo enviada "todos os dias uma ficha com informação da
evolução da pandemia no mercado ou políticas públicas que impactam no setor", explica, acreditando
ser uma "base de conhecimento muito importante" num tempo de incerteza.
 
"O futuro será certamente bem promissor"
 
Mas quando é que retomamos a atividade de forma mais presente? João Fernandes refere que os
"primeiros voos serão retomados em junho" e que, em julho, "teremos uma capacidade substancial
disponível" em termos de variação e rotas aéreas. No entanto, a "expressão" não será "semelhante" a
anos anteriores: "A retoma será progressiva e paulatina", ou seja, da mesma forma que "o período de
desconfinamento também é progressivo", a "reativação da economia" terá uma "evolução
semelhante", afirma.
 
Num cenário de incertezas, João Fernandes sublinha que o Algarve e todo o tecido empresarial já
demonstrou "resiliência" a diferentes exigências. É certo que esta crise "não é semelhante" mas o
dirigente não tem dúvidas de que "estaremos na linha da frente" para a retoma: "Na monitorização
que fazemos dos vários mercados emissores (Reino Unido, Alemanha, Holanda, França e Espanha),
Portugal está altamente referenciado como um destino que, mesmo em crise não perde notoriedade",
estando o país na "linha da frente" das "preferências" daqueles que, este ano, "estarão com vontade
de viajar".
 

Página 8



A entidade está consciente do impacto da Covid-19 em toda a região, que vai afetar, desde logo, as
"férias" de verão de muitos portugueses . Tendo em conta essa "realidade do mercado interno", João
Fernandes acredita que, assim que as fronteiras de Espanha sejam reabertas, "a grande e crescente
afinidade que os espanhóis têm pela região sairá reforçada". Já no "mercado da saudade", o dirigente
está confiante na vinda de "emigrantes" durante o verão. Os desafios são muitos mas "manter a
resistência" e "trilhar caminho" é fundamental, até porque o futuro será certamente "bem promissor".
E é com os "olhos" no futuro que o dirigente afirma que já tem "recebido propostas de investidores"
que têm interesse em Portugal: "A imagem de equilíbrio entre responsabilidade de saúde e capacidade
de resposta" tem sido constatada com um "feedback muito positivo".

Página 9



A10

Parques de campismo começam a abrir no Algarve para verão incerto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/05/2020

Meio: Destak Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4a79bae3

 
Os parques de campismo no Algarve começaram a abrir esta semana ao público, com os cuidados
exigidos pelas normas de segurança para combater a pandemia de covid-19, mas cientes de que este
deverá ser um verão mais fraco.
 
Os três parques da Orbitur na região já estão a funcionar desde 20 de maio, mas os 15 pertencentes à
Associação dos Parques de Campismo do Alentejo e Algarve (APCAA) só abrem portas na segunda-
feira.
 
"Temos sido contactados por muitos clientes que querem perceber que medidas estão a ser tomadas
e, após a explicação, mostram-se confiantes e efetivam a reserva", revelou à Lusa a gerente do
parque campismo Valverde (Orbitur) na Praia da Luz, no concelho de Lagos.
 
Destak, leitor@destak.pt
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A11

Europa procura reanimar o Turismo sem esquecer a pandemia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/05/2020

Meio: Euronews Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=961038bc

 
O Turismo é um setor importante para as economias europeias mas as perspetivas não são as
melhores para o próximo verão, devido à crise criadas pela Covid-19 e também pelas restrições que
os países se viram obrigados a implementar para travar a sua propagação.
 
As restrições vão sendo levantadas. Vários países vão restabelecendo, por exemplo, ligações aéreas e
preparando a próxima temporada, mas há regras a serem cumpridas e é preciso adaptar-se à nova
realidade.
 
Num estabelecimento de restauração, em Roma, a capital italiana, estão a preparar-se as instalações
para cumprir as regras de distanciamento social e permitir que os clientes desfrutem do espaço em
total segurança. De acordo com a gerente antes da pandemia tinham um bom buffet à disposição,
mas agora tudo é preparado individualmente para cumprir todas as medidas de segurança e garantir
que tudo chega a mesa sem estar contaminado.
 
A Eslovénia é um dos países que pretende estar bem posicionado na corrida para atrair turistas, Foi o
primeiro a declarar o fim da pandemia, o governo espera abrir as fronteiras, para turistas
internacionais, em breve enquanto vai promovendo as deslocações internas e subsidiando empresas
locais.
 
O mundo assistiu, atentamente, ao desenrolar da situação em Portugal. Porque o país foi um dos
poucos a conseguir, de alguma forma, andar à frente da pandemia. Talvez por isso, possa vir a ser um
dos destinos turísticos menos afetados pela crise. Ainda assim, há outros setores menos afortunados.
O da cultura, por exemplo. Vários artistas temem pelo seu futuro e mostraram-no frente à Assembleia
da República.
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A12

Campos de Golfe já podem aderir ao selo Clean & Safe
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/05/2020

Meio: Lusa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b1f445de

 
Lisboa, 22 mai 2020 (Lusa) - Os campos de golfe já podem obter o selo Clean & Safe, revelou hoje o
Turismo de Portugal, lembrando que este é gratuito e válido até 30 de abril do próximo ano.
 
O Turismo de Portugal, em articulação com o Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG),
desenvolveu a possibilidade de também os campos de golfe aderirem à iniciativa Clean & Safe, refere
o organismo responsável pela promoção e valorização da atividade turística em Portugal em
comunicado, adiantando que o selo é "gratuito e válido até 30 de abril de 2021".
 
Mas para que os campos de golfe em Portugal possam obter o selo "Estabelecimento Clean & Safe"
devem cumprir as disposições que constam na "Declaração de Compromisso", que está acessível no
site do CNIG.
 
No comunicado é explicado que o selo 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, incluindo agora a experiência de golfe".
 
Uma vez que Portugal é um destino de golfe mundialmente reconhecido, referem, é "muito relevante
que estes equipamentos também possam ostentar a garantia Clean & Safe, assumindo o compromisso
do cumprimento dos requisitos de higiene e segurança sanitária e transmitindo aos golfistas, nacionais
e estrangeiros, a confiança que estes procuram para a sua experiência de golfe".
 
Após validação por parte do CNIG, os campos de golfe aderentes ficam com a possibilidade de utilizar
o selo nas suas instalações físicas e nos canais e plataformas de divulgação e venda.
 
Com esta iniciativa, o Turismo de Portugal quer transmitir às empresas informação sobre as medidas
mínimas necessárias de higiene e limpeza dos estabelecimentos, mas sobretudo, "promover Portugal
como destino seguro, do ponto de vista dos cuidados a observar para uma cuidada e eficaz
manutenção das condições que evitem a propagação do novo coronavírus, numa atuação concertada,
com o envolvimento de todas as empresas do setor e apelando à responsabilidade de todos".
 
A elevada adesão, com mais de 4.500 selos disponibilizados até ao momento, evidencia de modo
"muito significativo" o compromisso das empresas portuguesas em acolher os turistas em segurança,
assinala o Turismo de Portugal no comunicado.
 
A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou
quase 330 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.
 
Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.
 
Os Estados Unidos são o país com mais mortos (94.661) e mais casos de infeção confirmados (mais
de 1,5 milhões).
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Seguem-se o Reino Unido (36.042 mortos, perto de 251 mil casos), e Itália (32.486 mortos, mais de
228 mil casos), França (28.215 mortos, quase 182 mil casos). A Rússia, com menos mortos do que
todos estes países (3.099), é, no entanto, o segundo país do mundo com mais infeções (mais de
317.500) e em Portugal, morreram 1.277 pessoas das 29.912 confirmadas como infetadas, e há 6.452
casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.
 
A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma
cidade do centro da China.
 
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.
 
JS // MSF
 
Lusa/Fim
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28
medidas 

para o 
turismo

A fase que todos estamos a atravessar é de tal forma desafiante e a tantos 

níveis que é extremamente difícil eleger uma medida que possamos dizer 

que será o caminho para a retoma. O sucesso da nossa estratégia terá 

forçosamente de passar por um esforço concertado, desde as entidades 

oficiais, passando pelos agentes económicos, até ao comportamento de 

cada um de nós enquanto cidadãos e que também tem um relevantíssimo 

papel em todo este “novo normal”.

Na fase em que nos encontramos atualmente, de reabertura de 

“Restaurantes”, “Cafés” e “Pastelarias”, importa-nos assim garantir, 

primeiro que tudo que têm condições para abrir e, em segundo lugar, que 

depois de abrirem não voltam a encerrar as suas portas. Para que isso 

aconteça a medida que a AHRESP julga fundamental e a mais adequada 

à situação consiste num Plano de Capitalização para as empresas, que 

permita injetar tesouraria de forma direta ou indireta, seja através da 

atribuição de apoio a fundo perdido, seja através de apoios à manutenção 

dos postos de trabalho (lay-off 2.0), seja a redução e/ou isenção de 

impostos e carga contributiva. Sem tesouraria e liquidez, de certeza 

que vamos assistir a uma profunda descapitalização das empresas, 

que há dois meses estão numa situação de “faturação zero”, sem 

qualquer capacidade para fazer face aos seus compromissos, seja com 

trabalhadores, com os seus fornecedores, seja mesmo com o Estado.

Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP

#01

Com a pandemia que está a abalar o mundo neste século, a atividade de rent-

a-car em Portugal está a viver a sua pior crise de sempre.

A ARAC tem acompanhado e representado as empresas suas associadas de 

forma permanente (24 horas por dia) nunca tendo encerrado os seus serviços 

na sede, embora o atendimento tenha sido maioritariamente pelos canais 

digitais.
Todo um trabalho é feito diariamente junto do Governo, entidades públicas e 

privadas, tanto a nível nacional como internacional.

Se é certo que o Governo atendeu atempadamente às várias propostas 

apresentadas, que estão em funcionamento e com as quais nos 

congratulamos, outras de grande importância para o setor não tiveram 

ainda qualquer tipo de resposta por parte do Governo.

Referimo-nos, entre outras, aos pedidos apresentados em abril ao Secretário 

de Estado dos Assuntos Fiscais e ao Ministro Adjunto, da Economia e da 

Transição Digital, os quais respeitam ao Pagamento Especial por Conta e ao 

Pagamento por Conta em sede de IRC, bem como ao IUC – Imposto Único de 

Circulação.
No que respeita à situação laboral, a ARAC encara com grande preocupação 

o termo da vigência da lei que regulamenta o Lay-off simplificado para 30 

de junho, a qual se não for prorrogada poderá implicar o despedimento de 

muitos trabalhadores e o encerramento de empresas.

Joaquim Robalo de Almeida, secretário-geral da ARAC-Associação dos 

Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor

#03

O sector do Turismo Residencial tem mantido com o Governo um 
diálogo saudável sobre medidas de apoio às empresas. Agora que vai 
terminando o confinamento compulsivo, estamos focados no processo 
de retoma, que prevemos seja progressivo e lento. Portanto, a nossa 
proposta genérica mais importante é que, em todas as medidas de apoio, 
sejam introduzidos mecanismos legais que lhes permitam manter-se 
graduais e paralelas ao processo de retoma.  Por exemplo, propomos que 
o lay-off simplificado se adapte à reativação progressiva da totalidade 
dos colaboradores acompanhando a também progressiva aceleração da 
atividade. Por outro lado, os segundos e terceiros Pagamentos Especiais 
por Conta deste ano devem ser eliminados. Não haverá qualquer lucro 
tributável no final deste ano, e o Estado não tem base moral nem legal 
para sobrecarregar a tesouraria das empresas com uma coleta a que 
não virá a ter direito. Insistimos, ainda, na necessidade de relançar 
vigorosamente, com apoio visível do Governo, os regimes ARI e Residentes 
Não Habituais, instrumentos fundamentais na captação e fixação de 
investimento estrangeiro em Portugal.
Pedro Fontainhas, managing director da Associação Portuguesa de Resorts

#02
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Num momento em que muitos países se preparam para regressar lentamente à 

normalidade possível, retomando alguns setores de actividade, o turismo parece ainda 

estar longe de se restabelecer.

Sabemos que o turista internacional regressará a seu tempo com a abertura de 

fronteiras e o restabelecimento das ligações aéreas.

Até lá cabe ao Estado, através do Turismo de Portugal, fomentar o turismo interno 

apostando numa forte campanha nacional e dando particular atenção ao turismo 

cultural nomeadamente a visita de museus, monumentos e galerias depois de 

asseguradas as condições de segurança e higiene em cada um destes locais.

Tal medida deveria ser complementada com uma redução dos preços das entradas nestes 

espaços tutelados por entidades públicas a todos os visitantes residentes em Portugal.

Em simultâneo e para que os guias-intérpretes, sem qualquer rendimento desde meados 

de março, possam reiniciar a sua actividade e para que todos os visitantes tenham 

capacidade de usufruir dos serviços destes profissionais de informação turística a taxa de 

IVA sobre estes serviços deveria ser temporariamente reduzida para 6%.

Isabel Correia, guia-intérprete nacional 

#07

A alteração das regras aplicadas ao IVA no segmento MICE do Incoming 

é uma reivindicação de há anos dos DMCs que se dedicam a exportar este 

tipo de serviços. Sim, trata-se de uma exportação! É isso que os destinos 

nossos concorrentes já perceberam há muito tempo e, como sabem 

fazer contas e percebem as vantagens para a economia dos seus países, 

apostam na aplicação das regras da exportação para a organização 

de Eventos, Meetings, Conferências, Congressos, Product Launches, 

sejam eles automóveis ou outros. A APAVT e o seu Capítulo de DMCs já 

apresentaram soluções, concretamente com estudos baseados no que se 

pratica em Espanha, um dos nossos grandes concorrentes também a nível 

fiscal.
Estas regras são simples, aplica-se o Reverse Charge no caso de fatura a 

país da União Europeia, ou IVA a pagar pelo destinatário da fatura no seu 

país, se for fora da Europa, tal como em qualquer outra fatura de bens ou 

serviços exportados.
Não se trata, como já por vezes ouvimos comentar, de uma redução 

ou isenção do IVA. Não queremos reduções nem isenções, queremos 

ser tratados como exportadores que somos, queremos estar em pé 

de igualdade com os destinos nossos concorrentes. E há sempre novos 

destinos que apostam no desenvolvimento das suas infraestruturas e 

do seu produto em busca deste segmento. Porquê? A razão principal é 

a receita, muito superior à de qualquer outro segmento, mas também 

porque opera na estação baixa e média, logo reduz a sazonalidade.

Portugal oferece um produto de alta qualidade a este segmento, mas ele 

não cresce porque, fiscalmente, o destino não é atractivo.

E, quando acabar a crise do vírus, vamos ver e perceber o que é a falta de 

competitividade fiscal. Num mundo cheio de destinos turísticos fabulosos, 

com hotéis magníficos, salas de reunião espaçosas com grande pé alto, 

empresas que oferecem tecnologia sofisticada para as projecções e o 

último grito em iluminação, som e imagem, tantos restaurantes com um 

serviço impecável, gastronomia reconhecida mundialmente, e até vários 

com estrelas Michelin, como vamos nós, destino Portugal, que também 

temos tudo isto para oferecer e mais, pois temos a nossa hospitalidade, 

como vamos nós concorrer em pé de igualdade? Não vamos!

A concorrência vai ser feroz, todos estão preparados para atacar com 

todas as armas, mas a arma mais eficaz é a fiscal. E essa nós não temos. Só 

por falta de visão estratégica, não por desconhecimento certamente.  Só 

porque, parece, a economia não importa.”

Eduarda Neves, managing director da Portugal Travel Team e 

coordenadora do Capítulo das DMC’s da APAVT

#05

Mais do que uma medida única, acredito que o esforço para a retoma do 

turismo globalmente, e mais especificamente na realidade do Turismo 

de Negócios, se deve centrar em ações que restituam a CONFIANÇA ao 

mercado. Essas medidas deveriam, quanto a mim, assentar em quatro 

pilares: Informação clara e objetiva das medidas a adotar nos mercados 

alvo, e que permitam gerar confiança nos decisores e participantes, 

realçando os fatores diferenciadores do nosso destino e potenciando o 

facto de estarmos no topo em termos do ranking da ICCA; Articulação 

entre entidades públicas e privadas com a criação de uma task-force 

orientada para a captação, junto das principais associações e agências 

internacionais de congressos e reuniões; Estimular o mercado interno 

de eventos como forma de manter atividade em 2020 essencial para 

a viabilidade de muitas empresas; e finalmente, medidas de apoio 

financeiro (com apoios diretos ao setor do Turismo a fundo perdido)  

e fiscais que gerem um impacto imediato e positivo nas empresas, e 

permitam a preservação da sua atividade e respetivos postos de trabalho.

Jorge Vinha da Silva, CEO da Altice Arena

#08

O lay-off simplificado deve continuar a abranger as empresas encerradas e/ou com actividade reduzida, devendo ser prolongado 
por períodos sucessivos, em função de avaliações periódicas objectivas, levando em consideração, nomeadamente, a evolução 

do impacto e consequências da pandemia na procura turística em 
regiões como o Algarve, caracterizadas por problemas específicos, 
como a sazonalidade acentuada, por exemplo, podendo ser interrompido e retomado posteriormente, atendendo ao cariz 

sazonal da actividade turística.Em boa verdade, sem alterações substantivas da situação actual no curto/médio prazos, as empresas não têm condições para continuar a suportar, para além de um prazo razoável de 
2/3 meses, a componente empresarial dos custos relativos às remunerações dos seus colaboradores, imposta pelas regras do lay 

off simplificado em vigor.

Elidérico Viegas, presidente AHETA

#06

A recuperação do setor do Turismo e Viagens assenta em dois eixos 

principais: no apoio às empresas que enfrentam enormes dificuldades 

de tesouraria e no restabelecimento da confiança dos consumidores.

A Comissão Europeia flexibilizou as Ajudas de Estado através dos 

auxílios de mínimos e aos quais os Estados-Membros (EM) podem 

recorrer para financiar Micro, Pequenas e Médias empresas de toda a 

cadeia de valor do Turismo. Os EM devem recorrer também a Fundos 

Estruturais que foram flexibilizados e ao Mecanismo de Garantia 

COSME através de microfinanciamentos.  As empresas do setor do 

Turismo e Viagens podem, nesta fase, investir em material de proteção, 

de despiste de doença, de análise de dados, e que as permita cumprir 

com os padrões de segurança definidos pelos Estados-Membros e 

recomendados, agora, de forma harmonizada pela Comissão Europeia, 

para que na abertura gradual de fronteiras possa ser restabelecida a 

confiança a quem viaja.

O Plano de Recuperação para o Turismo a ser apresentado, a breve 

trecho, deverá considerar um montante de apoio às empresas com 

comparticipação substancial ou até mesmo a fundo perdido. Seria a 

Solidariedade da União a funcionar.

Cláudia Monteiro de Aguiar, deputada ao Parlamento Europeu 

#04
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Numa indústria como a hotelaria, com capitais intensivos, esta pandemia 
levou a que empresários e empresas tivessem aumentado de forma 
significativa o seu endividamento sem qualquer retorno que não seja a 
sobrevivência das suas empresas e a manutenção de empregos.Assim, e considerando a natureza deste investimento, não gerador de 

qualquer mais valia, mas que pode condicionar nos próximos anos a saúde 
financeira das empresas, defendemos que o Governo permita que as 
empresas apresentem, durante o período de 5 anos, uma percentagem 
dos empréstimos obtidos (e não apenas os juros) como custos, na contabilidade das empresas.  A nossa sugestão é que este “investimento” 

possa ser assumido como custo, para efeitos fiscais entre os anos de 
2021 a 2025 (20% em cada ano), reduzindo assim a massa tributável e 
aumentando a saúde financeira das empresas, que sairá desta crise muito 
abalada, e que urge recuperar.

Nuno Constantino, CEO Hostels HUB

#10

O que mais importa para relançar a sustentabilidade das empresas é 

aumentar as suas vendas. A medida sugerida consiste em estimular o 

consumo junto de empresas do setor turístico (hotéis, restaurantes, 

empresas de animação turística, outras) reembolsando o consumidor 

(nacional e internacional) 15%* dos consumos que tiver realizado. 

Uma alternativa seria reduzir o IVA aplicado em todos esses consumos, mas 

havendo o risco das empresas aumentarem os preços na mesma proporção e 

anulando assim a vantagem para o consumidor. 

O reembolso seria a cargo do Estado Português e processado por via de crédito 

no IRS para os contribuintes em Portugal e por transferência bancária aos 

visitantes estrangeiros através de um mecanismo de preenchimento dos 

detalhes dos respetivos consumos numa plataforma web. 

A medida teria uma duração limitada no tempo, a definir em função do grau 

de retoma da atividade turística. 

*% sugerida a título exemplificativo e podendo ser ajustada

Frédéric Frère, CEO da Travelstore

#13

Com maior probabilidade, atravessaremos três fases distintas, nesta crise 
brutal que se abateu sobre todos nós.A primeira onda, já nos molhou a todos – a disrupção entre oferta e 

procura e a ruptura das cadeias globais de fornecimento que, afinal, 
caracterizam a própria crise.Uma segunda, que agora se inicia, será contraditória e perturbadora. 

Obrigados a voltar à atividade, as empresas, exauridas pela fase do 
confinamento e encerramento de portas, enfrentarão, porque obrigadas 
a novas regras de exercício da atividade, meses de trabalho onde a introdução de custos variáveis apenas aumentará as perdas.Finalmente, todos ansiamos por uma última fase, que certamente será 

longa e exigente. O tempo em que, com regras normais de funcionamento 
e uma visão mais nítida da evolução da crise sanitária, as empresas serão 
confrontadas com a depressão económica e os seus efeitos negativos do 
lado da procura.
Mais do que uma maratona, parece mais um “Ironman Triathlon”, a prova 
mais dura do mundo…Hoje, parece razoável dizer-se que temos ideias seguras para os apoios ao 

longo da primeira e da última fase -  o lay-off simplificado tem constituído 
um poderoso instrumento de apoio a fundo perdido, nesta primeira 
fase; na terceira fase, altura em que os planos de negócio poderão ser 
desenvolvidos em cima de dados mais previsíveis, crédito de baixo juro e 
longo período de pagamento já poderá ser assumido pelas empresas.
Na segunda fase, da qual nos aproximamos, uns mais cedo do que outros, 
será crucial que todas as empresas tenham acesso a apoios em forma de 
capital, pagáveis a longo prazo, de modo a gerirem um momento em que, 
para além da escassez da procura, enfrentarão constrangimentos à oferta, 
resultantes das regras impostas em nome da saúde pública.O desafio é o maior desafio das nossas vidas enquanto empresários. 

Ninguém sairá daqui vivo, sozinho.

Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT

#12

Portugal é um dos países europeus onde a economia mais caiu devido 

à pandemia. Tal como as outras economias do Sul da Europa, muito 

dependentes do turismo, só nós poderemos aguentar, se for implementado 

um plano de apoios à redução de custos, por um lado, e por outro, a criação 

de estímulos ao gasto e consumo no setor do turismo.

Com a quase totalidade das empresas em paragem total e “rendimento 

zero”, a principal preocupação dos empresários é agora a manutenção do 

emprego, garantir a sobrevivência das empresas e evitar as falências em 

catadupa. Entre as muitas medidas de apoio já apresentadas, aquela que 

recolhe a quase unanimidade do setor é o prolongamento do regime de 

Lay off simplificado - possibilidade que o Governo já admitiu - uma medida 

de apoio inteligente, que minimiza a sobrecarga da Segurança Social, ao 

evitar um enorme flagelo social gerado pelo desemprego massivo. Reino 

Unido, Áustria e Alemanha já avançaram com medidas neste sentido. 

No atual contexto da nossa economia, repleto de incertezas 

que se manterão até à descoberta da vacina para o COVID-19, a 

implementação de instrumentos que permitam garantir o EMPREGO e a 

SOBREVIVÊNCIA DO CLUSTER TURÍSTICO NACIONAL é crucial e deve 

ser o foco das políticas públicas do Governo.

É, pois, extremamente importante, dar resposta ao insistente pedido dos 

empresários antes do verão, que na presente situação julgamos urgente e 

irrecusável. 

Manuel Proença, presidente do Grupo Hoti Hotéis

#09

No contexto atual, e sem sabermos ao certo o tempo de recuperação que cada empresa de transportes privados com motorista irá necessitar para um regresso a mínimos financeiros, que sejam suficientes para um equilíbrio de contas, consideramos que o Estado Português deveria criar um pacote fiscal transversal, de forma a que as empresas  possam assegurar a si e aos seus recursos humanos.Passando por uma continuação do lay-off para os nossos colaboradores, seja ele em regime total ou parcial, redução ou eliminação do pagamento de TSU por parte dos sócios gerentes, redução do pagamento de IRC, respeitante a 2019, a anulação do PEC (Plano Especial por Conta), IVA, o IUC e o valor dos seguros das viaturas deveriam fazer parte deste pacote fiscal de apoio à retoma das nossas empresas.

Nuno Costa, CEO da Timeless

#11
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»»

Confiança, será esta a palavra de ordem na era pós-COVID-19. Já Francis Fukuyama projetava 

que por cada 10% de aumento dos níveis de confiança de um país, o PIB cresceria 1%.

A Confiança na era pós-COVID19 centrar-se-á naturalmente nos habituais indicadores, mas 

desta feita com um indicador altamente diferenciador: A confiança nas condições higieno-

sanitárias de cada destino.

Neste campo, as medidas implementadas pelo Governo e pelas Autarquias garantiram-nos 

números bastante animadores a nível internacional, mas o aumento da confiança sem uma 

oferta diferenciadora poderá não chegar. 

O Turismo e a Cultura são provavelmente as indústrias mais afetadas com esta pandemia. 

Soluções urgem, propostas e medidas urgem para retomar  tão breve quanto possível estas 

atividades que muito contribuem para a nossa economia e que são elas responsáveis por uma 

grande fatia do nosso PIB.

À imagem do que já é feito em Cascais, acredito que Governo e Autarquias deviam dar as mãos 

à hotelaria e avançar com uma oferta inovadora a nível mundial: oferecer transportes públicos 

e tornar os nossos museus gratuitos a todos os turistas que nos visitem até ao final do ano.

Esta medida não terá seguramente um impacto assim tão significativo nas contas do Estado 

e Autarquias, mas por outro lado, estaríamos a colocar no mercado internacional um produto 

único e diferenciador, construindo assim uma oferta de valor imbatível.

Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais

#17

A pandemia que assola o mundo inteiro e que atinge particularmente a 

atividade turística em todas as suas vertentes obriga-nos a repensar o 

Turismo que queremos.Portugal, em geral, e Lisboa, em particular, têm todas as características 

que nos vão permitir vencer a atual crise, se optarmos decisivamente 

por um TURISMO SUSTENTÁVEL,  interessado na Segurança, no 

Património, na Cultura, no Ambiente e que aprecie o nosso reconhecido 

“bem receber”.Essa opção deve ser feita agora, promovendo campanhas, não só no 

estrangeiro mas também internamente junto das populações; criando 

parcerias que nos permitam posicionar Lisboa num patamar ainda mais 

elevado, atraindo visitantes mais exigentes mas que tenderão a respeitar 

a nossa história, o nosso território, as suas populações e a sua identidade. 

Portugal é um país para ser apreciado sem pressa, para ser “gozado” e com 

um clima ameno que permite viver ao ar livre grande parte do ano. 

Os visitantes, mais do que turistas, serão pessoas que procuram Lisboa 

porque sentem que aqui são bem-vindas, bem tratadas e que fazem, 

naturalmente parte da vida da cidade e do País. 
O local onde os habitantes são felizes garante a felicidade de todos os que 

nos procuram para viver ou simplesmente visitar.
Luis Alves de Sousa, manager  Hotel Britânia 

#16

Apostar na simplificação de procedimentos e na cidadania. Não basta dar 

apoio financeiro. O vírus, criou uma pandemia e uma crise económico-

social nunca vista, o Estado tem apostado num combate apoiado de apoio 

à economia e na produção de medidas restritivas. Para a APECATE, este 

desafio tem de ser combatido com cidadania e não com tirania.

Todo o setor do turismo está a ser abrangido por novas regras e medidas. 

No entanto, não há medidas de apoio que consigam suportar o setor 

quando as regras são muito mais limitativas que as próprias indicações 

sanitárias da DGS. Neste momento, é muito importante alterar os  custos 

de contexto, não podemos continuar a combater os impactos desta crise, 

mantendo o mesmo modelo funcional. Temos de simplificar, acabar com 

a descoordenação entre tutelas, taxas, processos e modelos funcionais 

que não ajudam, só promovem a burocracia, desemprego e a tirania. A 

aposta do turismo é na cidadania e na identidade que torna Portugal um 

destino único.

É urgente dar uma voz mais ativa das associações junto das tutelas que 

gerem o espaço público, com o objetivo de ordenar e simplificar. Não se 

pode legislar sobre a atuação das empresas sem as ouvir e perceber como 

funcionam.
Uma das preocupações que temos é o impacto ao nível da sustentabilidade 

ambiental, quando nesta fase estamos a apostar no material descartável, 

sendo muitos deles de plástico. É muito importante não esquecer a 

sustentabilidade ambiental, que é um dos fatores mais importantes do 

turismo.

António Marques Vidal, presidente da APECATE

#14
Esta pandemia, ainda sem fim à vista, provocou não só em termos de saúde, mas também em termos económicos impactos tremendos, que ainda não é possível avaliar em toda a extensão.

Em jeito de compensação, seria bom aproveitar esta paragem forçada no tempo para uma reflexão e para tomada de medidas que a recuperação, provavelmente lenta, poderão proporcionar. Neste quadro, a medida que se impõe é o “REFORÇO DA SUSTENTABILIDADE”, nela englobando:
• A redução do plástico que não seja reaproveitável (plastic free);• A redução do consumo de papel (paper free);• A mobilidade elétrica e as energias alternativas, que seriam um excelente cartaz para o destino turístico Portugal;• A proteção da autenticidade dos centros históricos;• A revitalização dos centros das cidades com habitação para jovens e idosos a preços controlados; 

• O regresso ao interior e à natureza para repovoar e aliviar a sobrecarga do litoral também em termos turísticos;     • A redinamização do transporte ferroviário elétrico a nível nacional e internacional;
• A aposta num turismo diferenciado para segmentos mais elevados em detrimento da massificação;• A valorização cultural da oferta turística;• A opção pela qualidade arquitetónica, quer em termos de património histórico (REVIVE), quer em termos de peças contemporâneas de referência;• A descentralização da vida pública e empresarial para o interior, mas de forma racional e não como mera propaganda política;• A oportunidade única para repensar o novo Aeroporto de forma consistente e duradoura, de modo a que possa ser uma alternativa real à Portela e não apenas um remendo.

Por exemplo, um aeroporto em área menos crítica ambientalmente (Alcochete?), a construir de forma expansiva com um custo inicial baixo, mas com condições para crescer e vir a substituir a Portela, se tal se vier a mostrar necessário por qualquer razão;
Entretanto, a Portela deve ser melhorada como previsto e aproveitar também algumas soluções complementares como por exemplo Beja;Uma última nota:

Porquê gastar  slots e carbono com as ligações aéreas Porto – Lisboa quando poderiam bem servir, se melhoradas, com grande eficácia as ligações ferroviárias?E, por fim, talvez seja bom refletir sobre qual o limite de equilíbrio para o crescimento do turismo. 

Jorge Rebelo de Almeida, presidente  do grupo Vila Galé

#15
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Face ao contexto em que nos encontramos, o Turismo é, com certeza, 

uma das atividades que exigirá mais criatividade e inovação para 

poder recuperar a sua trajetória de crescimento. Em linha com o 

estudo realizado pela CTP, em parceria com a Nova IMS – Information 

Management School e divulgado no início deste ano, defendemos que 

as empresas, mais do que nunca, devem incorporar o digital na sua 

atividade. Esta era uma tendência já muito presente para os empresários, 

mas é preciso ir mais além, nomeadamente, através de incentivos 

fiscais, apoio à formação de colaboradores, apoio às atividades de IDI e 

na aquisição e utilização de tecnologias digitais, etc. Paralelamente, é 

preciso não esquecer outras medidas vitais para o Turismo como uma 

legislação do trabalho mais flexível para permitir os necessários ajustes à 

sazonalidade, mais qualificação dos trabalhadores, mais valorização das 

profissões do turismo e mais planeamento estratégico na resposta a crises 

no que diz respeito à contratação coletiva. Sem esquecer, claro, o dossier do 

aeroporto do Montijo, que não pode e não deve ficar parado. 

Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal

#18

Dada a importância do sector do Turismo e Viagens em Portugal ( mais de 

18% do emprego e 23% das exportações) e na Europa, teremos que forçar 

a definição de uma estratégia global para a atividade.

O Governo terá que adotar e disponibilizar financiamento, no imediato, 

para todas as empresas que compõem a indústria do Turismo.

Além do selo de qualidade sanitária, teremos que lançar uma campanha 

internacional que transmita confiança ao consumidor, bem como as 

ações que serão tomadas caso surja outra vaga do surto, essencial será 

criar e divulgar um plano de repatriamento de turistas, clarificando os 

direitos dos passageiros e os respetivos reembolsos aos compradores de 

viagens organizadas. Teremos que passar a considerar como “mercado 

Interno” todo o mercado europeu.

Espero que as fronteiras sejam reabertas rapidamente, bem como, que 

as companhias aéreas recomecem gradualmente a sua atividade, pois 

somente assim, poderemos também nós retomar a nossa atividade, 

comercializando e operacionalizando o produto turístico.

João Moita, CEO da Citur

#23

Forte Campanha TV, rádio, imprensa generalizada no mercado nacional 
para o Algarve que é única região com poucos casos de Covid-19 e com a 
melhor oferta hoteleira a bons preçosApoio à retoma das companhias aéreas com dotação financeira grande.

João Soares, diretor-geral do Dom José Beach Hotel

#22

No sector dos cruzeiros ainda é muito cedo para indicar medidas específicas, pois a retoma da indústria depende de muitos factores que 
estão para além do nosso controlo, como as restrições de viagens, as 
companhias aéreas, autoridades locais, entre outros. Estamos neste 
momento a trabalhar em diferentes cenários e estamos prontos para nos 
ajustarmos quando for a hora certa. Será necessário adaptarmo-nos a um 
novo normal e teremos a possibilidade de ver o sector a evoluir e a inovar. 
Naturalmente, levará algum tempo, mas continuaremos a oferecer aos 
nossos hóspedes uma experiência única e enriquecedora.Terá de haver um aumento e aperfeiçoamento dos protocolos de saúde e 

segurança, incluindo algumas das medidas que já fomos introduzindo 
durante a evolução da crise, como exames de saúde mais rigorosos ou 
uma maior e mais profunda higienização de todos os nossos navios. 
Provavelmente haverá mudanças nos processos de embarque e desembarque, bem como mudanças relativamente à gestão da nossa 

restauração a bordo ou na forma como vamos disponibilizar a nossa 
oferta de entretenimento. Também é possível que possamos ter de 
navegar com uma capacidade reduzida, mas essas e muitas outras coisas 
estão ainda a ser desenvolvidas para garantir que, quando chegar a hora 
certa, estaremos prontos para receber novamente os viajantes a bordo e 
da maneira mais segura possível.

Eduardo Cabrita, diretor-geral da MSC Cruzeiros em Portugal 

#20
O governo deveria apostar e incentivar, inequivocamente, o turismo no 

interior de Portugal, apostando em novas centralidades e num turismo 

100% sustentável. Os tempos que aí vêm, vão incentivar o turista a 

conhecer destinos menos conhecidos, menos massificados e no seu “estado 

bruto”. Não tenho muitas dúvidas que as tendências que já se vinham a 

verificar neste passado recente, vão agora ganhar expressão máxima. 

A procura do “único” e do “genuíno”, a necessidade de “parar no tempo”, o 

conhecimento de culturas diferentes, a curiosidade por produtos locais e a 

procura de ar livre e contacto com a natureza, serão os pratos preferidos 

do cardápio do “turista pós-COVID”.  E Portugal tem todos os pratos 

deste novo cardápio turístico em doses suficientes! Paralelamente a esta 

aposta no interior, é importante, que nestes novos tempos, se incentivem 

igualmente as boas práticas da economia circular, a certificação 

ambiental, o consumo de produtos nacionais, os projetos de turismo 

acessível e as iniciativas de responsabilidade social.  Francisco Moser, managing director da Discovery Hotel Management

#21

Se alguma lição pode ser extraída da presente crise de saúde pública com que 

o Mundo se debate, é que sem mobilidade, sem capacidade de deslocação, 

não há Turismo! E tal prova, como temos vindo insistentemente a dizer e a 

defender nas últimas duas décadas e meia, que a Aviação (leia-se transporte 

aéreo, infra-estruturas aeroportuárias, controlo, navegação, segurança 

e regulação aéreas) é parte integrante e peça fundamental da atividade 

turística e que, por essa razão, não faz qualquer sentido continuar a tentar-

se “tapar o Sol com a peneira”, tutelando e tratando um dos setores mais 

cruciais para a existência do Turismo, de forma separada e diferenciada 

dos demais.Aproveitando a compreensão por todos desta realidade, que 

até aqui apenas era óbvia e ululante para alguns, igualmente se espera 

que tal estimule e viabilize a curto prazo a definição de uma estratégia 

global para a Aviação nacional, atenta a importância do sector para a 

economia, em geral, e para o Turismo, em particular.    

Atilio Forte,  FORTOURISM - Global Management Solutions e  

ex -presidente da  CTP

#19
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Compatibilizar fluxos turísticos robustos com o espectro da pandemia 

Covid-19 é, seguramente, tarefa hercúlea mas essencial para as 

economias do sul da Europa. Assim, a palavra-chave que deve nortear 

as opções de curto-prazo neste contexto é a confiança. Para que esta 

possa existir é importante que se proceda a uma abertura coordenada 

do mercado turístico europeu baseada naquilo a que poderíamos 

chamar de “certificado de imunidade”. Este seria emitido digitalmente 

no país de partida após a realização de um teste à infecção por Covid-19. 

Durante a estadia os turistas seriam convidados a registar-se numa 

aplicação informática com vista a mapear de forma anonimizada 

os seus movimentos, sendo os dados destruídos após o seu regresso a 

casa. Alternativamente, teriam de se sujeitar a testes gratuitos mas 

obrigatórios em intervalos de 48 horas. Na data da partida um teste 

rápido permitiria revalidar o certificado de imunidade, o que minimizaria 

a possibilidade de importação de indesejáveis cadeias de infecção. A 

operacionalização de uma solução desta natureza é importante pois 

permite o usufruto de uma experiência turística aprazível e segura, o que 

facilita a recuperação da confiança e, logo, da economia ligada ao turismo. 
Luís Coelho, professor de Finanças na Faculdade de Economia da 

Universidade do Algarve e membro da Ordem dos Economistas

#24

A Associação de Hostels de Portugal, que trabalham maioritariamente o 
mercado do Turismo Jovem a nível internacional, acredita que este deverá 
ser o primeiro segmento a viajar.A OMT estimava para 2020, neste segmento, quase 370 milhões de 

viajantes e 400 mil milhões de dólares de receitas. E em média um 
viajante jovem gasta 175% acima da média do turista internacional, uma 
vez que a sua viagem tem uma duração média substancialmente maior.
A Associação de Hostels de Portugal, que conta com os Hostels mais 
premiados no mundo, não tem dúvidas relativamente à importância 
estratégica deste segmento definidor de tendência para o arranque do 
turismo internacional, e por isso aponta como medida de recuperação 
do setor do Turismo, a captação deste target através de campanhas 
externas de promoção e captação de eventos internacionais para Portugal. Colaborámos com a ALEP na adaptação do selo “Clean&Safe” 

do Turismo de Portugal à nossa realidade e temos como objetivo trabalhar 
com o Turismo de Portugal, o mais brevemente possível, em torno de uma 
estratégia para o mercado jovem.

Rui Magro Correia, presidente da Associação de Hostels de Portugal 

#28

A Meeting Industry sempre foi uma área do Turismo onde Portugal esteve 

ao nível dos melhores do mundo. Independentemente do tamanho de um 

evento, a sua realização em Portugal sempre foi uma garantia de sucesso!

E agora, de que nos serve esse legado e essa excelência? 

Serve-nos, e obriga-nos, a estar na linha da frente da retoma mundial deste 

setor de atividade. Como? Reunindo os principais players deste ecossistema 

e criando a “Armada Portuguesa” que, numa aliança inédita e estratégica, 

parte para conquistar um lugar de destaque para Portugal, na retoma deste 

sector. 
- Identificando, e disponibilizando, locais icónicos do ponto de vista cultural e 

arquitetónico para local de futuros eventos sejam eles híbridos ou físicos.

- Identificando grandes eventos, a nível mundial, órfãos de locais e soluções 

para continuarem a acontecer, e apresentando soluções integradas para que 

os mesmos decorram em Portugal.

- Criando, de uma vez por todas, um regime fiscal para a realização destes 

eventos em Portugal, que nos permita seremos concorrenciais neste campo.

Pedro Rodrigues, diretor-geral da Desafio Global

#27

A easyJet tem noção de que não podemos esperar um retorno imediato à 
“normalidade”, tanto em termos da procura por viagens aéreas, quanto 
em relação aos novos requisitos de saúde e segurança que possam vir a 
ser necessários. Nesse sentido, para a indústria da aviação há medidas 
que seriam facilitadores para a resistência do setor como a dispensa 
de pagamento por 12 meses de quaisquer taxas de aviação aplicável a 
todas as companhias aéreas, pois reduzirá os custos suportados pelas 
companhias aéreas e diminuirá o risco de oferecer voos, permitindo 
uma maior conectividade e tarifas mais baixas. Isenção de cobrança de 
taxas de Controlo de Tráfego Aéreo (ATC) por 12 meses, diminuição das 
taxas aeroportuárias, aumentar o financiamento para as associações de 
turismo nacionais e regionais, e finalmente, medidas comuns em relação 
às exigências sobre a saúde e segurança nas operações aéreas, em vez de 
uma “manta de retalhos” de medidas nacionais e regionais.

José Lopes, diretor-geral para Portugal da easyJet

#25

A retoma bem-sucedida vai depender da conjugação de esforços dos vários 

‘stakeholders’, públicos e privados, nacionais e estrangeiros, começando 

pela aviação, passando pela hotelaria, agências de viagens e também pelos 

aeroportos. 

A prioridade será garantir que Portugal mantenha o nível de atratividade 

e a imagem positiva que tinha antes da pandemia. Para isso é essencial 

garantir a confiança dos visitantes, o que só se consegue através de 

uma política coordenada entre economia (turismo) e saúde, sem 

fundamentalismos e facilitismos. Portugal tem que se afirmar e promover 

como destino seguro, apostar no controle e certificação de hotéis, 

alojamentos locais, hostels e restaurantes, na disponibilização de material 

de proteção gratuito e testes “real time” nos aeroportos (suportados 

através de um mecanismo que não onere, ainda mais, as companhias 

aéreas) e acabar com limitações / obstáculos sem sentido como a atual 

regra dos 2/3 da lotação das aeronaves.

Importa igualmente garantir o investimento no setor e manter a 

infraestrutura moderna e atualizada. É possível adotar para o Turismo 

uma solução idêntica à do setor imobiliário com a criação de fundos/

instrumentos financeiros que passem pela captação de investimento de 

forma simples e com benefícios fiscais para os participantes. Estes Fundos 

poderiam ser vocacionados para a realização de obras e trabalhos de 

adaptação dos ativos imobiliários existentes, ajudando na certificação 

ambiental e na criação de condições para garantir que Portugal e a sua 

infraestrutura são “COVID free”; deverá ser concedida isenção de IMT 

na venda de imóveis e benefícios semelhantes aos que são concedidos na 

reabilitação urbana. E apostar, também, no turismo de longa duração, de 

saúde e sénior.

Last but not least, a redução dos encargos e custos para os operadores. 

Há muito que as companhias clamam por maior equilíbrio na redução 

das taxas aeroportuárias. Esta é a altura para o fazer, como forma de 

garantir a competitividade do destino.

Paulo Geisler,  presidente da RENA

Associação das Companhias Aéreas em Portugal

#26
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MEETING INDUSTRY
pág. 10-12

Portugal tem ganho 

notoriedade a receber e 

organizar congressos e 

convenções, mas antes 

da pandemia já muitos 

desafios se impunham 

ao segmento turístico 

que agora se acentuam.

Que futuro 
para o MICE?

Lisboa 
aguarda
retoma aérea

Centro 

adapta-se aos 
novos tempos

Norte defende 
maior apoio à 
venda

WEB CONFERÊNCIA
pág. 14-16

WEB CONFERÊNCIA
pág. 18-19

WEB CONFERÊNCIA
pág.20-21

Vítor Costa defende 

medidas de grande impacto 

para retoma da aviação 

para o destino.

Região define eixos que 

norteiam a nova estratégia 

para o futuro imediato.

Luis Pedro Martins destaca 

aposta em produtos 

compostos e na facilitação 

da venda dos mesmos.

ESPECIAL
pág. 04-09

28
medidas 

para o 
turismo

Ana Jacinto, Pedro Fontainhas, Joaquim Robalo de 

Almeida, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elidérico Viegas, 

Eduarda Neves, Jorge Vinha Silva, Isabel Correia, 

Manuel Proença, Nuno Constantino, Pedro Costa 

Ferreira, Nuno Costa, Frédéric Frère, António Marques 

Vidal, Jorge Rebelo de Almeida, Luís Alves de Sousa, 

Miguel Pinto Luz, Francisco Calheiros, Atílio Forte, 

Eduardo Cabrita, Francisco Moser, João Soares, João 

Moita, Luís Coelho, José Lopes, Paulo Geisler, Pedro 
Rodrigues e Rui Magro Correia.

Com o contributo de:
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A Federação Portuguesa de Golfe 

(FPG) divulgou ontem um estudo 

sobre o impacto macroeconómico do 

golfe na economia portuguesa em 

2018, dando conta de um valor de 1,9 

mil milhões de euros e da criação de 

cerca de 16 mil postos de trabalho. 

O estudo, solicitado pela FPG à 

Deloitte, revela que o impacto directo 

e indirecto da prática da modalidade 

na geração de riqueza na economia 

nacional, em 2018, ultrapassou os 1,9 

mil milhões de euros (1025 milhões 

de euros directos), estimando-se cor-

responder a uma receita scal indi-

recta de 141 milhões e à criação/manu-

tenção de aproximadamente 16.600 

postos de trabalho. 

“É um estudo que nos vai permitir 

sustentar as nossas tomadas de deci-

são”, explicou o presidente da FPG, 

Miguel Franco de Sousa. 

Na apresentação por videoconfe-

rência, que contou também com a 

participação de Alexandre Barroso, 

presidente da Associação de Gestores 

de Golfe de Portugal, Pedro Santos 

Rosa, membro da Deloitte responsá-

vel pela análise, defendeu que o estu-

do tem “um resultado credível e 

robusto” e que “surge num momento 

muito relevante, em que vários sec-

tores do golfe foram afectados.” 

“Para além do impacto na econo-

Golfe teve impacto 
de 1,9 mil milhões na 
economia em 2018

mia, o golfe representa benefícios 

qualitativos, ao nível da notoriedade 

de Portugal a nível internacional, 

enriquecimento sociocultural, desen-

volvimento de infra-estruturas e sus-

tentabilidade ambiental”, destacou 

Pedro Santos Rosa. 

Atendendo ao encerramento das 

83 infra-estruturas existentes em Por-

tugal e à paragem da modalidade 

devido à pandemia de covid-19, os 

números apresentados não terão o 

mesmo re exo na economia este ano. 

“A estimativa é de uma quebra de 

receita dos campos de golfe na ordem 

dos 65%. Em Março houve já menos 

de 50% daquele que seria o negócio 

habitual e em Abril e Maio não houve 

receita, sendo que estes três meses 

correspondem à época alta no golfe”, 

frisou Alexandre Barroso. 

Como forma de minimizar o impac-

to na economia nacional na ordem 

dos 600 a 700 milhões de euros, 

Miguel Franco de Sousa defende, 

entre outras medidas, a “redução do 

IVA”, actualmente xado nos 23%. 

“Teria um impacto muito signi cati-

vo. É um factor tão importante no 

sector do desporto e no turismo (...), 

não faz sentido que a actividade seja 

tributada a 23%, um regime scal alta-

mente penalizante”. 

O presidente da FPG revelou, ain-

da, que a realização do Portugal Mas-

ters e do Open de Portugal está a ser 

equacionada, atendendo à suspensão 

dos circuitos internacionais. 

“Não é certo que não haja Portugal 

Masters e não é certo que não haja 

Open de Portugal. Vamos ter uma reu-

nião com o European Tour na próxima 

semana. Existe a possibilidade de se 

fazer os dois torneios”, frisou. Lusa

Estudo

Deloitte aponta para uma 
receita fiscal na ordem  
dos 141 milhões de euros. 
Portugal Masters e Open  
de Portugal em avaliação 

Campos de golfe estimam perdas de receitas na ordem dos 65%

RAFAEL MARCHANTE/REUTERS
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Algarve prepara-se para o turismo apresentando-se como destino seguro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/05/2020

Meio: Público Online Autores: Ruben Martins

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ad404e05

 
Público · 22/Maio: Algarve prepara-se para o turismo apresentando-se com destino seguro
 
Neste P24 assistimos à reunião de preparação da época balnear no concelho de Vila do Bispo.
Ouvimos as dúvidas e queixas dos empresários turísticos e as explicações da autarquia, Agência
Portuguesa do Ambiente, Capitania de Lagos e do presidente da Região de Turismo do Algarve.
 
Subscreva o P24 e receba primeiro cada episódio. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã
clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no
SoundCloud e nas aplicações para podcasts.
 
Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.
 
Ruben Martins
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Golfe de volta aos campos algarvios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/05/2020

Meio: Rádio Horizonte Algarve Online

URL: https://www.radiohorizonte.com/pt-pt/noticias/314

 
Os campos de golfe do Algarve estão de regresso à atividade desde o início do mês, esperando atrair
os habituais praticantes da modalidade com a retoma das viagens e a abertura gradual das fronteiras.
Com rigorosos protocolos sanitários em vigor, os mais de 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.
 
Ademar Dias
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Verão 2020: Algarve pronto para receber famílias com toda a segurança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/05/2020

Meio: TV 7 Dias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=95038169

 
A contagem decrescente para o Verão começou e, de forma a garantir a segurança de todos, o
Turismo do Algarve criou regras e recomendações. O hotel Ondamar já tem o selo Clean & Safe.
 
A pandemia do novo coronavírus ainda não chegou ao fim, mas Portugal está no bom caminho e a
vida de todos tem voltado ao normal progressivamente. Nesse sentido, muitos portugueses já pensam
nas férias de verão e as autoridades garantem que é seguro rumar ao Algarve, o destino de eleição
para desfrutar do calor e dos passeios à beira-mar.
 
O Turismo do Algarve elaborou um documento com recomendações para todas as unidades hoteleiras,
restaurantes, cafés, campos de golf e até para as praias, de forma a assegurar que todos se sentem
seguros durante o período de descanso. Manual de boas práticas - Algarve Clean & Safe é o nome
destas recomendações, divulgado esta semana, e que já está a ser levado a cabo para que todos
tenham a confiança necessária para rumar ao sul.
 
Nos hotéis, por exemplo, todos os colaboradores já receberam formação para que nada falhe nas
normas de segurança. A higienização das mãos várias vezes ao dia é fundamental, a etiqueta
respiratória também, mas há mais!  Alterar a frequência e a forma de contacto entre os trabalhadores
e entre estes e os clientes, evitando (quando possível) o contacto próximo, apertos de mão, beijos,
postos de trabalho partilhados, reuniões presenciais e partilha de comida, utensílios, copos e toalhas ,
pode ler-se neste manual.
 
Os funcionários das unidades hoteleiras estão obrigados a monitorizar a febre duas vezes ao dia, e
estar atentos a sintomas, como tosse ou falta de ar. A limpeza e o tratamento de roupa nos
estabelecimentos também tem novas regras e o estabelecimento disponibilizará todos os
equipamentos de segurança aos trabalhadores. Os hotéis terão também um local próprio para isolar
pessoas (funcionários ou clientes) que tenham algum sintoma relacionado com a Covid-19.
 
No que diz respeito a piscinas e Spa/áreas wellness, todas as medidas de higienização estão também
asseguradas. Por exemplo,  a desinfeção do jacuzzi (sempre que exista) é feita regularmente com o
despejo de toda a água, seguido de lavagem e desinfeção; posteriormente é enchida com água limpa
e desinfetada com cloro na quantidade adequada , avança o manual.
 
O hotel Ondamar, em Albufeira, por exemplo, reabre já a 1 de junho e é um dos muitos que se
adaptou aos novos tempos. Para garantir a segurança dos seus hóspedes, alterou as suas rotinas de
limpeza, implementado muitas outras. Esta unidade hoteleira já tem o selo Clean & Safe, obrigatório
pelas autoridades e que reforça a confiança dos portugueses na sua segurança.
 
Restaurantes e cafés
 
Para restaurantes e cafés, as normas também foram adequadas ao momento que vivemos. Tal como
nos hotéis, os funcionários já foram instruídos das novas regras e são obrigatórias todas as medidas
de limpeza e desinfeção do espaço e de todos os utensílios.
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A lavagem das mãos deve ser efetuada à entrada e à saída do estabelecimento, antes e depois das
refeições, depois de atividades de grupo (como reuniões) e de idas à casa de banho , diz o manual
sobre os clientes dos espaços, sublinhando ainda que todos os restaurantes e cafés devem ter
afixadas estas regras em espaços visíveis.
 
Reforce junto dos seus colaboradores as boas práticas de higiene e segurança alimentar que devem
ser cumpridas em toda a fase de preparação e confeção, dando especial importância à lavagem das
mãos, à manipulação e armazenamento dos alimentos e à sua correta confeção , pode ler-se também
no documento. Também estes estabelecimentos terão uma sala de isolamento para eventuais casos
suspeitos da Covid-19.
 
Os restaurantes com serviço take-away também estão obrigados a cumprir as regras deste
documento, nomeadamente a higiene, os pagamentos preferenciais por cartão e as embalagens
adequadas ao serviço.
 
Praias mais seguras
 
As praias são uma das principais preocupações dos portugueses nesta altura do ano, mas o Governo
também já instituiu medidas para prevenir o contágio do novo coronavírus.
 
O primeiro passo é criar sinalética que seja visível aos utentes no seu primeiro ponto de contacto, de
forma clara, sobre o que se espera dos mesmos para a sua própria segurança, bem como os requisitos
obrigatórios, de acordo com as recomendações da DireçãoGeral da Saúde , diz o documento oficial.
 
Utilização de máscaras, chinelos nos acessos à praia e áreas comuns, respeitando as distâncias
implementadas de segurança (nos acessos, areal, idas à água etc.), estarem munidos de produto
desinfetante individual  são algumas das normas.  Evitar circulações desnecessárias e permanência
nos passadiços elevados e do areal , diz ainda o manual, alertando também para a necessidade do
distanciamento social ser cumprido por todos.
 
Garantir que o posto de socorro está devidamente equipado com os materiais exigidos por lei e
preparado para receber um eventual caso suspeito de COVID-19  e ainda quem  identifique o caso
deverá comunicar o mesmo ao nadador-salvador mais próximo .
 
Em relação aos equipamentos de sombra, é obrigatório  aumentar o espaço entre eles para manter as
normas de distanciamento social , num mínimo de três metros entre cada um.  Espreguiçadeiras,
colchões e outros equipamentos balneares deverão ser limpos diariamente aquando da montagem
diária dos mesmos e no decorrer do dia sempre que se registe a mudança de utente .
 
Jogar golfe em segurança
 
O Golfe é uma das modalidades mais procuradas pelos turistas no Algarve, região do país que oferece
as melhores condições para a prática. E também os golfistas podem estar descansados, que todos os
estabelecimentos dedicados a este desporto estão empenhados em manter a segurança dos clientes.
 
Este manual emitido pelo Turismo do Algarve também prevê várias normas para esta área.  Cada
campo deverá definir, comunicar e publicitar ampla e localmente, o conjunto de medidas de proteção
adotadas, de acordo com as respetivas características específicas e com as condicionantes
arquitetónicas de cada espaço e adotar corredores de circulação, devidamente sinalizados, para
facilitar o acesso, circulação e presença dos diferentes tipos de utentes , pode ler-se.
 
Devem ser adotadas as medidas que assegurem, em todos os locais, uma distância mínima de dois
metros entre pessoas ( jogadores e colaboradores) e tornem viável a permanência em segurança dos
jogadores, pelo período temporal estritamente necessário à solicitação e consequente prestação do
serviço e/ou aquisição dos produtos , diz ainda o documento, sublinhando também o facto de todos os
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pagamentos deverem ser feitos através de cartões de débito e/ou crédito, MBWay ou soluções
similares.
 
Mais uma vez, o Hotel Ondamar, em Albufeira, oferece as melhores condições de segurança para a
prática de Mini-Golfe. Com um ambiente e instalações únicos no país, os praticantes podem, no
Albufeira Adventure Minigolf Park, descontrair com família e amigos, mantendo a distância necessária,
enquanto treinam as suas tacadas e aperfeiçoam o seu jogo neste campo que inclui 18 buracos.
 
Ver mais
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Sinal vermelho para as praias não significa que o acesso está proibido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0747683f-0887-4caa-8479-

be62a8664bd8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Sinal vermelho para as praias não significa que o acesso está proibido, o esclarecimento chega do
ministro do Ambiente. João Pedro Matos Fernandes lembra que em Portugal não existem praias
privadas e que o acesso é e vai continuar a ser livre. As regras para a época balnear vão entrar em
vigor a seis de Junho e preveem a criação de uma aplicação com uma espécie de semáforo que vai
indicar a capacidade de cada praia em cada momento. O ministro do Ambiente lembrou hoje no final
da reunião do Conselho de Ministros, que esse semáforo é meramente indicativo e que o sinal
vermelho não significa que não será possível frequentar as praias portuguesas.
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Algarve Clean & Safe manual 
launched to help keep 
businesses Covid-safe
By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

GUIDELINES  ||  A good 
practices manual to help 
tourism businesses in the 
Algarve improve health and 
safety for visitors has been 
launched by the Algarve 

“pioneering” in Portugal and 
was launched shortly after 
the government announced 
the reopening of beaches on 

It is aimed at hotels, res-
taurants, marinas, beach 
concessions, golf courses, 
water parks, tourism 
entertainment companies, 

campsites and motorhome 
parks, car hire companies, 

Included are guidelines 
from the national health 

-
national authorities on 
hygiene and cleaning pro-
cedures, training of employ-
ees during the Covid-19 
crisis and information that 
should be provided to tour-

And as the country 
emerges from a two-month 
lockdown, the Algarve has 
already started to welcome 

resume its tourism activi-
ties,” tourism boss João 

Fernandes says, adding that 

and regional tourism enti-

He hopes the manual will 
provide some guidance to 
those companies who make 
the Algarve a “holiday suc-
cess story” but who are now 

delighted that the govern-
ment has announced clearer 
measures regarding the reo-

“It is important to follow 
all safety measures when 
reopening beaches and we 
ask citizens to be responsi-
ble and understanding dur-

will again prove that it is the 
ideal destination for those 
who seek tranquility and 

Manual was created in con-

de Portugal), car hire asso-
-

-
oura Marina, tourist enter-
tainment company Algarve 
Anima, hotel and restau-

national and regional surf 
associations (APS, ANS and 

Algarve campsites associa-
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and don’tsPrime Minister António Costa has 
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