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A1  
Antena 1

 	Duração: 00:00:23

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 86687019

 
25-05-2020 10:04

Como recuperar o setor do turismo?

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2a68d999-52b0-46e3-b2d2-

38d0d96d51ff&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Do lado de cá da fronteira, os sinais de retoma da atividade turística são também positivos, é
convicção do presidente do Turismo de Portugal. Luís Araújo revela que já foram atribuídos mais de 7
mil selos a empresas do setor que se comprometem a cumprir regras sanitárias para a segurança dos
clientes.
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TVI

 	Duração: 00:02:01

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 86684701

 
25-05-2020 08:35

1 1 1

Fazer campismo em tempos de pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=87850891-9a9d-4ed4-a0e0-

14124eb65b37&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E hoje abrem mais 15 parques de campismo no Algarve que se juntam a outros 3 que estão em
funcionamento desde dia 20. É o regresso à normalidade possível.
Declarações de Teresa Neto, Parque de Campismo Valverde; Joaquim Lourenço, Eco Camping de Vila
do Bispo.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-05-25 09:35
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-05-25 08:36
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-05-25 09:36
 TVI 24 - Notícias , 2020-05-25 11:41
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 	Duração: 00:02:02

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 86683914

 
25-05-2020 07:08

Preparativos para o regresso gradual do turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=11bba22a-80b6-42d5-a261-

bf9bbe113e59&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor do turismo, considerado um dos pilares da economia, tem estado praticamente paralisado
desde Março. Nesta altura, no Algarve, os empresários registou ainda poucas reservas, todas de
turistas nacionais. O repórter Mário Antunes registou os preparativos para o regresso gradual à
atividade.
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A4 Governo espanhol quer abrir fronteiras em julho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/05/2020

Meio: Ambitur Online

URL: https://www.ambitur.pt/governo-espanhol-quer-abrir-fronteiras-em-julho/

 
O presidente do governo espanhol anunciou que vai abrir fronteiras em julho e promete dar garantias
de segurança sanitária aos turistas, desafiando os espanhóis a planificarem as suas férias, desde já,
em território nacional, noticiou a Lusa.
 
"Haverá temporada turística este verão", assumiu o presidente Pedro Sánchez que desafiou os
profissionais da hotelaria a "reiniciarem a sua atividade em poucos dias", uma vez que defendeu que o
setor turístico tem um "papel fundamental" na economia e na criação de emprego em Espanha. Neste
sentido, Pedro Sánchez desafiou, em conferência de imprensa, os espanhóis a planearem as suas
férias e a "tirarem proveito das maravilhas da oferta nacional", porque "muitos poderão fazê-lo,
praticamente, a partir de agora".
 
Quanto ao turismo internacional, Pedro Sánchez avisou: "Espanha espera-vos a partir do mês de julho
e quem pisar Espanha pode contar com um território com garantias sanitárias e comprometido com a
sustentabilidade do nosso planeta." "Espanha precisa de turismo e o turismo precisa de segurança na
origem e segurança no destino, por isso garantiremos que os turistas não corram nenhum risco, nem
tão pouco nos trarão riscos ao nosso país", afirmou.
 
Para Sánchez, "não há oposição entre saúde e negócios" até porque, defendeu, "sem saúde não há
negócios" e, neste sentido, disse que o "governo combinará o firme apoio económico ao setor com
plenas garantias sanitárias".
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Parques de campismo começam a abrir no Algarve. Alguns a partir de hoje
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/05/2020

Meio: Executive Digest Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8017b5b5

 
Os parques de campismo no Algarve começaram a abrir na semana passada 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 esta segunda-
feira, dia 25 de Maio.
 
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.
 
Os primeiros clientes pós reabertura  já chegaram e são esperados mais até ao fim de semana , o que
deixa Teresa Neto otimista quanto ao próximo verão, apesar de saber que a ocupação estará  longe
dos valores do ano passado .
 
Considerando que  as pessoas estão a precisar de sair de casa , a gerente espera, por isso,  uma
maior procura  por parte dos portugueses, mesmo só podendo oferecer dois terços da ocupação total
do parque.
 
Durante o estado de emergência houve cancelamentos de reservas para maio e Junho, mas  mantêm-
se muitas  para Julho e Agosto, disse Teresa Neto, acrescentando que as novas marcações que tem
recebido para o próximo mês são tanto de estrangeiros como de portugueses.
 
A dimensão do parque  permite um espaçamento entre as pessoas, o que é uma grande vantagem , e
a adesão ao selo 'Safe & Clean' dá garantias a nível da  limpeza e higienização dos balneários, após
cada utilização , destacou.
 
Apenas a sala de convívio, o parque infantil, a piscina e o restaurante  ainda se encontram fechados ,
aguardando o  delinear das medidas a adoptar  para poderem ser abertos em segurança.
 
Já a Associação dos Parques de Campismo do Alentejo e Algarve (APCAA) aponta para 25 de maio a
abertura dos parques  com todas as garantias de segurança exigidas  e com uma redução na área
disponibilizada, uma vez que se prevê uma afluência  abaixo do normal  no mês de Junho.
 
Este é um período ocupado em 90% por clientes estrangeiros e só em Julho e Agosto é que vêm os
clientes portugueses , revelou Joaquim Lourenço.
 
O dirigente da associação sublinhou estarem a pedir aos associados  que adiram ao selo 'Clean & Safe'
 e os que não o façam, que sigam os planos de contingência criados antes do fecho dos parques de
campismo.
 
Revelou, no caso particular do seu parque, ter recebido "muitas perguntas sobre as condições e até
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marcações" para acampar no verão com tendas, autocaravana ou 'glamping', no que considerou ser
uma adesão a este modo de férias ao ar livre .
 
Para Joaquim Lourenço, o caravanismo fora dos espaços legais merece  uma atenção especial das
autoridades , destacando que  só dessa forma poderá haver mais clientes estrangeiros em Junho .
 
O dirigente destacou que a informação para a abertura em 18 de maio  só chegou no fim de semana
passado  e a existência de trabalhadores em regime de 'lay-off' implica uma obrigação legal de reinício
da actividade  num período de oito dias  para seja possível manter  alguns dos trabalhadores nesse
regime", já que a "lotação terá de ser reduzida em um terço .
 
Para a associação,  era importante que o Ministério da Educação tivesse uma visão construtiva do
setor do turismo, que representa 17% do PIB nacional , destacando que os profissionais de saúde e
agentes da autoridade  conseguem colocar os seus filhos na escola  e os do turismo  têm de estar com
eles em casa com a telescola, sem poder preparar a época balnear .
 
pub
 
Executive Digest
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Algarve e turismo: agir 
enquanto é tempo! 
A fileira turística foi largamente responsável pela 
recuperação económica do país. E a que vai registar 
maiores perdas. Para que se salve, tem de haver confiança. 

Cristóvão Norte 

Os números devastadores dos inscritos 
no IEFP - uma subida de 123,9% de des-
empregados em relação ao período 
homólogo-ilustram o terremoto econó-
mico e social que o Algarve já começou 
a sofrer e que não tem paralelo em qual-
quer outro ponto do mjs. As demais 
regiões, ainda que com acréscimos bru-
tais, registaram uma evolução cerca de 
cinco vezes inferior. É imperioso agir, 
não tolerar que as regiões mais afetadas 
sucumbam às mãos do vírus da pobreza 
e da miséria No olho do furacão está o 
turismo. Turismo que no Algarve res-
ponde por uma fatia esmagadora da 
riqueza, do emprego e que, fruto dessa 
omnipresença, se projeta sobre imas as 
outras atividades, exercendo um domí-
nio avassalador sobre todas as dimen-
sões da vida social. Turismo que, se vier 
a ser meramente interno, registará per-
das de, pelo menos, metade do volume. 
Perdas irreparáveis que colocam à beira 
do precipício alojamentos, restaurantes, 
comércio local, entre outros, que dificil-
mente estarão em condições de resistir, 
já que correm o risco de não gerar recei-
tas suficientes até 2021, prisioneiros de 
um longo e implacável "inverno". 

O Governo está a preparar um plano 
de retoma económica É importante 
que assim seja, mas é decisivo que o 
mesmo reflita soluções de acordo com 
o efeito e duração da covid-19 em cada 
um dos setores e regiões. Se assumi-
mos, e bem, que o choque é assimétri-
co por comparação a outros países da 
União Europeia e reclamamos que o 
pacote de ajuda europeia se modele 
em função disso, também devemos 
adotar o mesmo pressuposto para 
recortar o modelo de resposta nacio-
nal. Não pode ser doutra forma. Mais 
ajuda a quem mais precisa. 

É essencial, no curto prazo, entre 
outras: 

- Apresentar a região como livre de 
covid-19 para efeitos de abertura de fron-
teiras e criação de corredores turísticos  

para minorar os estrago& Salvar o verão 
ainda é possível. A Grécia e a Croácia já 
vão bastante àfrente. É preferível o tra-
balho a subsídios que todos sabem que 
não podem durar para sempre. 
- Adoção de medidas sanitárias nos 

aeroportos, se necessário através da rea-
lização de testes rápidos à entrada e saí-
da, os quais, para estadias longas e como 
incentivo para a vinda de turistas, 
devem ser comparticipados pelo Estado. 
- Reffli7ação de campanhas de pro-

moção internacionais que mostrem 
que estamos a retomar a atividade e 
que adotamos medidas de segurança. 
- Garantir a retoma dos voos para a 

região. A concentração da operação da 
Ryanair em Faro é uma boa notícia A 
TAP - que terá injeção de dinheiro 
público - tem de fazer a sua parte e 
não abandonar a região uma vez mais. 
- Alargar o regime de layoff simplifi-

cado na fileira turística, pois é a única 
arma verdadeiramente poderosa para 
permitir a sobrevivência das empresas 
e do emprego até 2021. É decisivo que 
funcionem no verão, mas será impos-
sível a todos que o façam no inverno. 
- Abolir o regime de mais-valias no 

alojamento local, de modo a permitir 
a colocação de imóveis no arrenda-
mento sem qualquer penalização, ofe-
recendo deste modo alternativas aos 
que não tenham procura 
- Abolir o pagamento por conta, já 

que retira liquidez e obriga a pagar 
antecipadamente impostos que não 
serão devidos. 
- Alargar o período de funcionamen-

to da restauração, o que salvaguarda a 
economia e protege a saúde pública. 

A fileira turística foi responsável, em 
larga medida, pela recuperação econó-
mica do país. É a que vai registar maio-
res perdas no produto e no emprego. 
Para que se salve, tem de haver con-
fiança. Para que o país recupere, a 
capacidade instalada não pode ser des-
truída pois, quando regressarem esses 
fluxos, quem tivera sua ofcrta adapta-
da para estes novos tempos alargará a 
sua influência no mercado. 

O Algarve pode ter a ambição de ser 
bem-sucedido, mas tem de se posicio-
nar já. Temos todas as condições 
para salvar muitas empresas e 
emprego, com responsabilidade e 
segurança. É tempo de agir. 
Deputado Página 7
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Golfe vale mil milhões de euros, 
mas pandemia tira até 70% 

0 impacto direto da indústria do golfe na economia portuguesa terá totalizado 1.025 milhões 
de euros em 2018. Contando ainda com o impacto indireto, o número sobe para mais de 
1.900 milhões. Mas, este ano, a pandemia vai levar uma fatia importante das receitas. 

As 83 infraestruturas de golfe existentes em Portugal mantêm-se encerradas. 

Entre a prática do desporto e o 
alojamento associado ao mes-
mo, passando pelas receitas de 
restauração, transportes ou 
construção de infraestruturas, o 
impacto direto da indústria do 
golfe sobre a economia portu-
guesa ronda os mil milhões de 
euros. Uni número que sobe 
para 1,9 mil milhões quando é 
considerado também o impacto 
indireto. Nilas os c< mstrangimen-
tos trazidos pela pandemia vão 
levara uma quebra abrupta des-
tes números: este ano, a indús-
tria deverá perder entre 600 mi-
lhões e 700 milhões de euros. 

Estas são as principais con-
clusões de um estudo que aval ia 
o impacto macroeconómico da 
indústria do golfe em Portugal, 
encomendado pela Federação 
Portuguesa de Golfe (FPG) à 
Deloitte e relativo ao ano de 
2018. Nessa al tura, caleulao es-
tudo, o impacto direto cia indús-
tria do gol lè totalizou 1.025 mi-
lhões de euros, sendo a maior fa-
tia, de 472 milhões de euros, 
proveniente do alojamento e 
restauração. 

.Já contando também com o 
impacto indireto, o contributo 
&golfe para a economia portu-
guesa totalizou 1.951 milhões 
cm 2018. Aqui conta-se, por 
exemplo, o "emprego indireto 
gerado pelas relações interseto-
riais resultantes do investimen-
to e dos consumos intermédios 
na economia do gol fe. tendo por 
base o coeficiente do número de 
p( >sie ».; de trabalho indirete)s ge-
mei( )s pelo setordo turismo", in-
dica o esinekx 

Impacto económico pode 
cair até 70% 
Feitas as contas, a indústria do 
golfe terá gerado 16.63°) postos 

&trabalho naqueleano. lusos 
flúmen is vão mudar rui 2020,  

EMPREGOS 
O estudo 
encomendado pela 
FPG à Deloitte conclui 
que a indústria do 
golfe é responsável por 
16.639 empregos.  

numa altura em que as 83 in-
fraestruturas de gol tè existentes 
em Portugal se mantêm encer-
radas e em que a pandemia tra-
va a entrada no país de turistas 
internacionais, que representam 
um terço do número total de 
praticantes deste desporto no 
país. Em 2018,aFPG contabili-
zava cerca de 15,3 mil pratican-
tes, dos quais 33% eram inter-
nacionais. 

Neste cenário, as perdas po-
derão situar-se entre os 600 mi-
I hões e os 700 milhões de euros, 
antecipou Miguel Franco ele 
Sousa, presidente da FPG. du-
rante a apresentação do estudo 
aos jornalistas. 

Para já. frui sido confirmado 
ocenário mais pcssimista."A es-
timativa é de uma quebra de re-
ceita dos camp( Is de gol fe na or-
dem dos 65%. Em março houve  

tuna quebra de 50% no negócio 
c em abril e maio não houve re-
ceita nenhuma. Estes três meses 
correspondem à época alta no 
golfe. E vamos continuar sem 
turistasatésetembro",detallTou 
Alexandre Barroso, presidente 
da Associação de Gestores cie 
Golfe de Portugal. 

Os operadores do setor de-
fendem, por isso, que o IVA 
atualmente aplicado a esta ati-
vidade, a taxa máxima de 2:3%, 
deveria ser reduzido. "Teria um 
impacto limito significativo. 
Num país em que se incentiva a 
prática da atividade física. não 
faz sentido guie a atividade,  seja 
tributada a 23%. fleveroClva-
dramento fiscal aplicado ao gol-
fe seria uma mais-valia a longo 
prazo", argumentou f guri 
Franco ele Sousa. • 

RAFAELA BURD RELVAS 
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Aplicação anticovid 
pronta para as férias 
App avisa quando se está em contacto com uma pessoa infetada durante 
15 minutos 1 Rui Oliveira, coordenador do projeto, explica como funciona 
PRIMEIRA LINHA 10 a 13 

SAIBA COMO VÃO SER AS VIAGENS DE AVIÃO 
PRIMEIRA LINHA 14  e 1S 

CONVERSA CAPITAL ANA JACINTO 

"Se nada for 
feito até ao fim 
de maio muitos 
restaurantes 
vão fechar" 
Secretária-geral da AHRESP diz que os 
apoios a fundo perdido são "essenciais" 
e critica a banca pelas dificuldades que 
tem criado às microempresas. 

 

n 
PRIMEIRA LINHA 4 a Et 

 

Governo retifica Orçamento 
sem saber que receita terá 
As razões que levam Centeno a preferir o termo suplementar. 
Negociações começam hoje num cenário de grande incerteza. 
ECONOMA 1.6 a IS 

investidor privado 

Como recorrer 
aos 100 milhões 
para apoiar 
o regresso 
das empresAa 

werma 

SUPLEMENTO 

Distribuição 

Mercadona 
retoma plano 
de expansão 
de lojas 
EMPRESAS 19 

Bolsa 

Afastar cotadas 
chinesas 
poderá tirar 5% 
a Wall Street 

Está aberta uma 

nova frente de 

guerra entre - Trump e Xi Jinping. 

Turismo 

Novo operador 
investe dois 
milhões no 
Vale da Lapa 

Lazer 

Golfe nacional 
perde 700 
milhões com 
a pandemia 
EMPRESAS 
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TURISMO 

Novo operador põe dois 
milhões em resort da Oitante 
A Details, o novo operador do Vale da lapa, detido pela Oitante, promete investir 
dois milhões para valorizar o ativo. Um aldeamento turístico algarvio que diz ser 
"apelativo" em contexto de pandemia, já que é composto por mais de 80 moradias. 

RITA ATALAIA 

ritaatalaia@negocios.pt 

turismo é unidos seto-
res mais afetados pela 
pandemia. Mas isto 
não assusta a Details, a 

nova operadora do empreendi-
mento Vale da Lapa, um dos ati-
vos que á Oitante herdou do Ba-
nif.A empresa vai investir dois mi-
lhões de euros num "resort" que 
considera ser "apelativo" no con-
texto atual, que deverá ditar um 
aumento da procura por moradias 
este verão. 

Em causa está um empreendi-
mento de cinco estrelas, situado 
no Carvoeiro, Algarve, com 83 
moradias, algumas com piscina 
privada O alojamento turístico,de 
seis hectares e avaliado em 26,5 
milhões de euros, conta ainda com 
spa e restaurante. 

Apesar da pandemia, o objeti-
vo do novo operador é abrir por-
tas já no "final de junho ou em ju-
lho", revelou João Costa, presi-
dente do conselho de administra-
ção da Details Hotels & Resorts, 
ao Negócios. "Vai ser um desafio, 
é verdade, mas dadas as próprias 
características do "resort' do Vale 
da Lapa pensamos que poderá ser 
urna grande vantagem porque es-
tamos a falar de um empreendi-
mento" com urna área extensa de 
jardins e com casas com entradas 
independentes. 

"Este será o primeiro produto 
a ser procurado pelo mercado na-
cional", garante. Além disso, "es-
tamos a preparar um serviço de 
pequeno-almoço nas casas", mas 
vai também haver recolha e entre-
ga das compras online."Pensamos 

. que é um produto que será apela-

  

tivo nos tempos que correm". 
Mas, antes desta abertura, ain-

da há trabalho a fazer..A renovação 
do empreendimento, que espera-
va fazer de urna só vez, terá agora 
de ser feita em duas fases devido à 
covid-19, num investimento. de um 
milhão na pri mei ra e de outro mi-
lhão na segunda. "A definição es-
tratégica mantém-se", apesar da 
pandemia, explica João Costa, 
mas "vamos dividir isto em duas 
fases". Numa primeira etapa, que 
arrancou este mês, o objetivo é"re-
tificar deficiências" nos equipa-
mentos e nas moradias, já que "nos 
últimos dez anos não foram feitas 

• • 

4$ 
Pensamos que 
é um produto [o 
aldeamento turístico 
Vale da Lapa] que será 
apelativo nos tempos 
que correm [marcados 
pela pandemia]. 
JOÃO CUNHA 

Presidente do conselho 

de administração da Details 

manutenções anuais". Será esta 
renovação que vai permitir abrir o 
"resort" ainda este verão. A segun-
da fase ficará para o final de 2021, 
diz João Costa, quando será feita 
a "requalificação-  em termos de 
conceito e design de interiores". 

Afastada compra do "resort" 
Esta aposta vai permitir valorizar 
o empreendimento da Oitante, 
para ser depois vendido ao melhor 
valor. Já a Details afasta qualquer 
interesse em comprá-lo. "A nossa 
visão não é de ser dona de ativos. 
A nossa visão é hoteleira", esclare-
ce o presidente do conselho de ad-

  

mi nistração da Details que, com o 
Vale da lapa, passa a ter sete uni-
dades no Algarve. "Queremos ge-
ri re valorizar os ativos para os pro-
prietários, porque isso automati-
camente valoriza a nossaexplora-
ção", explica "Portanto, estamos 
completamente alinhados com a 
Oitante no sentido de perceber 
que o último objetivo é vender as 
unidades". 

A Details assumiu agora a ex-
ploração do Vale da Lapa. Mas isto 
já devia ter acontecido se não fos-
se urna providência cautelar inter-
posta pelo construtor que entre-
gou a exploração à Atmosphero-

 

A Details venceu, no final do ano passado, um concurso para explorar o aldeamento turístico Vale da Lapa, detido pela Oitante. 

Página 10



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 5,77 x 22,33 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 86682585 25-05-2020

AVALIAÇÃO 
O aldeamento turístico 
Vale da Lapa, da Oitante, 
está avaliado em 25,6 
milhões de euros. 

EXPLORAÇÃO 
A Details assumiu agora 
a exploração do 
"resort", num contrato 
que dura dez anos. 

INVESTIMENTO 
O novo operador do 
empreendimento 
promete investir dois 
milhões em duas fases. 

ceati entidade qtw explorou o 
"resort" até ao final ele 2019. quan-
do terminou o contrato, pt ir con-
siderar que fen "afastado elo (..on-
eurso-  no lì nal do ano passado. 

Este obstáculo lin superado. 
1)e acorde> com a (.)itunte. o \fale 
ela lapa foi recentemente "recu-
perado", tendo sido entregue.' 
Details, "operador que aiiivsen - 
toei a proposta mais vantajosa". 
Para a entidade, "a rectiperactio 
deste at ivo é tini passo ftllndanlcn-
tal para se poder einteretizar iiin 
novo projeto ele exploração" e 
avalicareoni ti "estratégia de ven-

 

eta elas unidades ele. alc tient( • 
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Aplicação anticovid 
pronta para as férias 
App avisa quando se está em contacto com uma pessoa infetada durante 
15 minutos 1 Rui Oliveira, coordenador do projeto, explica como funciona 
PRIMEIRA LINHA 10 a 13 

SAIBA COMO VÃO SER AS VIAGENS DE AVIÃO 
PRIMEIRA LINHA 14  e 1S 

CONVERSA CAPITAL ANA JACINTO 

"Se nada for 
feito até ao fim 
de maio muitos 
restaurantes 
vão fechar" 
Secretária-geral da AHRESP diz que os 
apoios a fundo perdido são "essenciais" 
e critica a banca pelas dificuldades que 
tem criado às microempresas. 

 

n 
PRIMEIRA LINHA 4 a Et 

 

Governo retifica Orçamento 
sem saber que receita terá 
As razões que levam Centeno a preferir o termo suplementar. 
Negociações começam hoje num cenário de grande incerteza. 
ECONOMA 1.6 a IS 

investidor privado 

Como recorrer 
aos 100 milhões 
para apoiar 
o regresso 
das empresAa 

werma 

SUPLEMENTO 

Distribuição 

Mercadona 
retoma plano 
de expansão 
de lojas 
EMPRESAS 19 

Bolsa 

Afastar cotadas 
chinesas 
poderá tirar 5% 
a Wall Street 

Está aberta uma 

nova frente de 

guerra entre - Trump e Xi Jinping. 

Turismo 

Novo operador 
investe dois 
milhões no 
Vale da Lapa 

Lazer 

Golfe nacional 
perde 700 
milhões com 
a pandemia 
EMPRESAS 
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Selo ´Clean & Safe´ alargado aos campos de golfe e guias intérpretes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/05/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cdd26c41

 
Início Breves Selo 'Clean & Safe' alargado aos campos de golfe e guias intérpretes
 
Selo 'Clean & Safe' alargado aos campos de golfe e guias intérpretes
 
Maio 25, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O Turismo de Portugal alargou sexta-feira (22) o acesso ao selo 'Clean & Safe' aos campos de golfe e
aos guias intérpretes. Já no passado dia 18 autorizou também a adesão à iniciativa às empresas de
rent-a-car.
 
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.
 
Uma vez que Portugal é um destino de golfe mundialmente reconhecido, é segundo a instituição,
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.
 
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 actuação concertada,
com o envolvimento de todas as empresas do sector e apelando à responsabilidade de todos.
 
Por outro lado, o Turismo de Portugal, em parceria com o Sindicato Nacional da Actividade Turística,
Tradutores e Intérpretes (SNATTI) e a Associação Portuguesa dos Guias-Intérpretes e Correios de
Turismo (AGIC), desenvolveu a possibilidade de também os guias intérpretes aderirem à iniciativa
'Clean & Safe'.
 
Para que estes profissionais possam aceder a este selo têm de frequentar o programa de formação
especialmente desenvolvido pelo Turismo de Portugal para esta situação, que consiste numa sessão
formativa de 2 horas, destinada exclusivamente a Guias Intérpretes. Os formandos recebem
posteriormente um 'Certificado de Formação Clean & Safe', numerado e emitido pelo Turismo de
Portugal, que deverá ser enviado para a respectiva associação ou sindicato concretizando assim a
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adesão ao selo. Após estes procedimentos, recebem o novo cartão profissional com a insígnia da
iniciativa 'Clean & Safe'.
 
Os profissionais que não estão inscritos nem no sindicato nem na associação podem também
frequentar a formação e solicitar a uma destas duas entidades a emissão do selo 'Clean & Safe'.
 
Também, o Turismo de Portugal em parceria com o Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), com a
Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) e com a Associação dos Industriais de Aluguer de
Automóveis sem Condutor (ARAC) desenvolveu a possibilidade de as empresas de rent-a-car aderirem
à iniciativa 'Clean & Safe'. Assim, estas empresas que pretendam obter o selo deverão cumprir o
conjunto de disposições presentes na Declaração de Compromisso que está disponível na plataforma
digital da ARAC.
 
Só depois desta validação, associada ao seu número de registo, é que as empresas ficam com a
possibilidade de utilizar o selo em causa, seja nas suas instalações físicas e veículos, seja nos canais e
plataformas de divulgação e venda.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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RTP 1

 	Duração: 00:02:39

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 86681278

 
24-05-2020 21:29

1 1 1

Aquatáxis na Ria Formosa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e901e6b7-69b0-4605-9b78-

638857c0585f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Regressaram os Aquatáxi para transportar turistas na Ria Formosa. O número de passageiros tem
agora restrições, mas não faltaram clientes.
Declarações de Roberto Cravo, empresa de aquatáxis; Ricardo Badalo, empresário de Maritimo-
Turísticas.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-05-25 07:45
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-25 07:46
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CM TV

 	Duração: 00:04:17

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 86681328

 
24-05-2020 21:08

1 1 1

Fiscalização nas praias do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9997b977-c04c-4f08-b47f-

e948301cad3d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A embarcação salva-vidas de Ferragudo realizou durante esta fim de semana uma ação de fiscalização
e sensibilização junto dos banhistas nas praias do Algarve, que foi acompanhada pelo jornalista Rui
Pando Gomes.
Comentários de Pedro Cardoso.
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RTP 1

 	Duração: 00:02:17

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 86677060

 
24-05-2020 13:47

1 1 1

Praia na Ria Formosa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0c744c03-d2ba-42c9-92d0-

08310e3fcc3b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Mais a sul, no Algarve, estão já a funcionar os táxis marítimos que fazem a ligação às praias das ilhas
da Ria Formosa.
Direto do Algarve.
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Renascença

 	Duração: 00:01:40

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 86673778

 
24-05-2020 08:00

Férias no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9277055a-a541-4c87-89a5-

a35ed956b14a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Ainda estamos longe do Verão, mas já há pessoas a reservar toldos no Algarve, um sinal que deixa os
concessionários otimistas.

 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-05-24 09:00
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Casinos preparados para abrir em junho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Sónia Santos Pereira

URL: https://www.dinheirovivo.pt/economia/casinos-preparados-para-abrir-em-junho/

 
Os casinos portugueses implementaram um conjunto de medidas para garantir a segurança dos
frequentadores e colaboradores. Seis já receberam o selo Clean & Safe.
 
Os casinos portugueses deverão reiniciar atividade no próximo mês de junho, mais de dois meses e
meio após terem encerrado as portas devido à pandemia do novo coronavírus e que obrigou as
concessionárias a aderirem ao regime de lay-off simplificado. As salas de jogo implementaram um
conjunto de medidas para assegurar o distanciamento social e a higienização dos espaços, seguindo
um caderno de encargos sob a estrita observância do Turismo de Portugal com vista à atribuição do
selo Clean & Safe. Na próxima reunião do Conselho de Ministros (dia 28 de maio) deverá ser aprovada
a reabertura desta atividade, anunciada a data para reinício da operação e os moldes do
desconfinamento, nomeadamente se haverá limites na capacidade.
 
"Estamos a aguardar a decisão do Conselho de Ministros, depois de implementarmos um conjunto de
medidas em linha com os requisitos do selo Clean & Safe", adiantou fonte do setor do jogo. As
disposições tiveram em conta as exigências do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo
de Portugal, com base nas recomendações da Direção-Geral de Saúde, e obrigaram a gastos avultados
na aquisição de equipamentos de segurança e higiene, e a uma reformulação dos espaços,
nomeadamente para criar distâncias entre cada slot machine. Cada concessionária teve de o seu
protocolo individual, dadas as especificidades de cada estabelecimento.
 
Segundo a Secretaria de Estado do Turismo há seis, dos onze casinos existentes em Portugal, que já
receberam o selo Clean & Safe, ou seja, adotaram um conjunto de práticas e procedimentos de
natureza sanitária e de higienização que cumprem as orientações da Direção-Geral da Saúde e que
estão adequadas à atividade desenvolvida. Os restantes estão ainda a implementar as medidas, que
reconhecem de alguma complexidade, o que pode originar que as suas reaberturas não sejam logo
possíveis no início de junho.
 
Com a suspensão total da atividade desde 14 de março devido ao novo coronavírus, os casinos
recorreram ao lay-off simplificado que abrangeu a quase totalidade dos trabalhadores. Agora, coloca-
se a questão de saber qual será a decisão sobre a capacidade das salas e da necessidade de chamar
todos os colaboradores no primeiro momento da reabertura. "O segredo da retoma é conseguir criar
segurança nas pessoas", sublinhou a mesma fonte, admitindo que as ruas continuam muito vazias.
 
Quebra de 65%
 
Em março, os casinos registaram uma quebra histórica de receitas de jogo, devido a um único fator: o
encerramento da atividade para conter a propagação da pandemia do novo coronavírus. Nesse mês,
verificaram uma queda de 65% nos proveitos, ou seja, 9 milhões de euros em receitas, valor que
compara com os 25,8 milhões gerados em igual período de 2019, revelam os dados da Associação
Portuguesa de Casinos.
 
No acumulado do primeiro trimestre, as salas de jogo apresentaram uma receita global de 61,1
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milhões de euros, uma descida de 17,5% face aos 74,1 milhões gerados em igual período de 2019. O
casino de Tróia só divulgou dados de janeiro e fevereiro.
 
Partilhe esta notícia
 
Sónia Santos Pereira
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Grupo hoteleiro de sheik milionário promete pagar salários em atraso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=96896580

 
A administração do Grupo JJW Hotels & Resorts, detido pelo sheik Mohamed Bin Issa Al Jaber,
prometeu pagar os salários em atraso nos empreendimentos turísticos que detém na região, revelou o
Sindicato da Hotelaria do Algarve.
 
"Com esta nova promessa os trabalhadores decidiram novamente dar o benefício da dúvida à
administração, na expectativa de que a promessa se venha a cumprir", assinala o sindicato,
recordando que está por pagar vencimento de março a uma parte dos trabalhadores e o salário de
abril.
 
O proprietário do grupo, confrontado com um protesto dos trabalhadores marcado para sexta-feira,
convocou uma reunião com os responsáveis dos vários estabelecimentos, "onde mais uma vez
prometeu que os trabalhadores iriam receber os salários em atraso nos próximos dias", garante a
estrutura sindical.
 
O empresário também promoveu uma reunião com os trabalhadores do Penina Hotel & Golf Resort e
tem outra marcada para o Hotel Dona Filipa com os trabalhadores dos outros estabelecimentos.
 
..diariOnline RS
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O único hotel rural de cinco estrelas do Algarve reabre dia 5 de junho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2020

Meio: Evasões Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=13134f29

 
Quinze quartos, cinco hectares de manto verde com um laranjal, horta, uma fonte e um lago são
alguns dos atributos do cinco estrelas Vila Valverde Design &#38; Country Hotel, em Lagos, no
Algarve, que já tem tudo pronto para reabrir a partir do dia 5 de junho (inclusive). Desta feita, com
medidas de higiene e segurança para dar confiança aos hóspedes. Este hotel, localizado numa quinta
do século XIX, tem uma arquitetura moderna, decoração contemporânea e áreas espaçosas, pelo que
deverá será fácil manter o distanciamento social. No âmbito das medidas de prevenção da Covid-19, a
direção da unidade implementou [...]
 
24/05/2020 05:00:27
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Cascade Wellness Resort reabre em junho com promoções
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2020

Meio: NiT New in Town Online Autores: Sofia Robert

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d03a73e3

 
O alojamento tem todas as medidas de prevenção para receber hóspedes e reabre com campanhas
para residentes no Algarve.
 
O Cascade Wellness Resort, em Lagos, reabre já no mês de junho, após ter estado encerrado
temporariamente devido à pandemia do novo coronavírus. O resort conta com o selo Clean & Safe,
dado pelo Turismo de Portugal aos alojamentos que cumprem as recomendações da Direção-Geral da
Saúde face à pandemia.
 
Entre as medidas que o resort implementou, contam-se a atribuição de quartos de forma espaçada,
com um intervalo de 48 horas entre hóspedes, desinfeção antiviral dos quartos, entrega de kit diário
com material de proteção individual aos hóspedes, disponibilização de gel desinfetante e desinfeção
das áreas públicas de hora a hora.
 
"Estamos a preparar os nossos serviços para continuar a proporcionar momentos únicos aos nossos
hóspedes, numa altura em que é fundamental sentirmo-nos seguros", afirma Silvana Pombo, diretora-
geral do Cascade Wellness Resort, em comunicado.
 
Por enquanto, os restaurantes do espaço irão permanecer fechados, mas existe um novo serviço de
entregas de refeições individuais e seguras à porta do alojamento.
 
Os residentes no Algarve terão um desconto de 40 por cento nas reservas, em todo o tipo de
alojamentos do resort, para reservas feitas até ao dia 30 de junho, e estadias até 30 de dezembro.
 
tags:
 
cascade wellness resort, clean and safe, reabertura, turismo
 
Sofia Robert
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Algarve pronto para umas férias em segurança (com fotos)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2020

Meio: Para Eles Online

URL: https://www.paraeles.pt/lifestyle/algarve-pronto-para-umas-ferias-em-seguranca/

 
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. Leia
ainda: 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
, 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. 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.  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. 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 Direção Geral da Saúde , diz o documento oficial.

Página 24



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 . 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 pagamentos
deverem ser feitos através de cartões de débito e/ou crédito, MBWay ou soluções similares. Mais uma
vez, o , 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 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. Siga o ParaEles no Instagram
 
Siga o ParaEles no Instagram
 
Situado no coração de Albufeira, o Ondamar Hotel Apartamentos está a 15 minutos a pé da Praia do
Forte de S. João e da zona histórica da cidade. Dispõe de uma piscina interior aquecida, jacuzzi,
piscina exterior para adultos e crianças, um campo de minigolfe e 2 restaurantes, sendo um deles
exterior e com vista para as piscinas e para o campo de minigolfe. Esta unidade hoteleira já tem o selo
Clean & Safe.
 
[Additional Text]:
Algarve pronto para umas férias em segurança
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Silves e RTA divulgam linhas de apoio aos empresários do turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6509641a

 
O Município de Silves e a Região de Turismo do Algarve (RTA) promovem, esta terça-feira, 26 de Maio,
a partir das 10h30, uma sessão dirigida às microempresas, deste concelho, do setor do turismo, sobre
a Linha de Apoio à Tesouraria.
 
A sessão será dividida em três partes: a primeira de abertura pela presidente da Câmara de Silves
Rosa Palma e do presidente da RTA João Fernandes, uma segunda com a Apresentação da linha de
microcrédito (e referência a outras medidas de apoio disponíveis) pela vice-presidente da RTA Fátima
Catarina e uma terceira e última com um período de participação dos empresários, para questões
sobre esta ou sobre outras medidas do seu interesse (como outras medidas de apoio, flexibilização
fiscal e contributiva, lay off simplificado, etc.).
 
Estão abrangidas por esta medida microempresas que tenham CAE Turismo, como alojamentos,
parques de campismo e de caravanismo, restaurantes, estabelecimentos de bebidas, aluguer de
veículos automóveis, agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas,
organização de feiras, congressos e outros eventos similares, atividades de parques de diversão e
temáticos, atividades dos portos de recreio (marinas), organização de atividades de animação, outras
atividades de diversão e recreativas.
 
Esta linha tem gerado uma forte adesão no Algarve (mais de 500 candidaturas), não acarretando
juros, sendo, inclusivamente, mais ágil que as demais disponíveis no processamento dos aos
pagamentos, uma vez que não recorre a instituições financeiras, atendendo a que é financiada
diretamente pelo Turismo de Portugal , diz a Câmara de Silves.
 
A sessão irá decorrer através da plataforma Zoom, devendo os interessados aceder ao link aqui.
 
Sul Informação
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Portugal e Reino Unido negoceiam corredor aéreo turístico para o Verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f8d96d0b

 
Medida é vista com bons olhos em tanto no Reino Unido como em Portugal (e no Algarve em
particular)
 
O Reino Unido e Portugal - e o Algarve em particular - podem ficar ligados, durante o Verão, através
de um corredor aéreo turístico, que está a ser negociado pelos governos dos dois países.
 
A possibilidade foi levantada na passada terça-feira, pelo jornal inglês The Sun e, este sábado, o
Jornal de Notícias avançou que as negociações estão a decorrer.
 
O The Sun explicou que Grant Shapps, secretário dos Transportes britânico, no mesmo dia em que
anunciou que, a partir de Junho, haverá quarentena obrigatória de 14 dias, para quem chega ao Reino
Unido, deixou no ar a possibilidade de criar  algo como pontes aéreas, permitindo que pessoas de
outras regiões e países, que tenham níveis baixos de infeção do vírus, possam vir para o país .
 
Ora, o jornal The Sun realça que  Portugal tem sido considerado um país-modelo na sua resposta à
crise do coronavírus  e que, tendo o Algarve, 361 casos, esta é uma possibilidade em aberto.
 
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, citado pelo jornal inglês realçou que  há
uma grande comunidade britânica a viver no Algarve ansiosa para trazer a sua família e amigos, como
costumam fazer todos os anos. Então seriam muito boas notícias e uma oportunidade para que o
possam fazer .
 
Boas notícias que podem mesmo vir a concretizar-se, uma vez que segundo a edição deste sábado do
Jornal de Notícias, o Governo português está a negociar com o Governo britânico a criação de
corredores bilaterais para o turismo.
 
De acordo com o JN, que cita fonte do gabinete de Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios
Estrangeiros, o Governo  está convicto de que será possível acordar uma solução que assegure esses
interesses, tendo designadamente em vista o próximo período estival .
 
Apesar disso, escreve o jornal, as negociações ainda estão numa  fase preliminar .
 
Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreedimentos Turísticos do Algarve, citado
pelo mesmo periódico, considera que é  importante que estes corredores sejam estabelecidos
rapidamente, porque os britânicos revelam muita intenção de vir para o Algarve, que é encarado como
uma zona "Covid-free" devido ao baixo impacto da pandemia .
 
O ministro Augusto Santos Silva admitiu, na sexta-feira, na Rádio Observador que, entre Portugal,
Espanha e França, possa ser estudada uma solução deste tipo.
 
Os portugueses que regressem de Portugal por Espanha e entram em França não estão sujeitos a
quarentena. Os espanhóis também já nos disseram que estão de acordo em criar corredores de
trânsito, sem pernoita, sem precisar de fazer quarentena. É nisto que estamos a trabalhar , afirmou o
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governante.
 
O ministro Santos Silva realçou que  os turistas  e  emigrantes são muito bem-vindos .
 
Aos turistas que venham por via aérea, Portugal não impõe quarentena, imporá controlos sanitários
mínimos que as autoridades de saúde entenderão. Portugal tem um sistema de saúde que responde
bem, e isso é muito importante para acolher as pessoas, e tem já publicadas regras no que diz
respeito aos espaços públicos, monumentos, museus, praias, hotéis, restaurantes, que são conhecidos
e que garantem a segurança das pessoas , disse Santos Silva.
 
Sul Informação
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RTP 3

 	Duração: 00:08:14

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 86678285

 
23-05-2020 19:10

1 1 1

Corredores turísticos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0ca223e5-ae05-455e-8648-

49527d298e37&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal e o Reino Unido estão a negociar a criação de corredores turísticos para funcionarem já este
verão. O objetivo é ultrapassar a quarentena de 14 dias imposta pelos britânicos a todas as pessoas
que entrem no país.
Análise com João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
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Antena 1

 	Duração: 00:02:37

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 86679475

 
23-05-2020 18:02

Portugal e Espanha negociam corredores para emigrantes

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0707a21d-5b1f-4ce4-bf71-

dbfc427ee3e0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal está em conversações com Espanha, para criar corredores para os emigrantes que venham
passar as férias em Portugal.
Declarações do ministro, Augusto Santos Silva.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-05-23 19:04
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SIC

 	Duração: 00:04:40

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 86667612

 
23-05-2020 13:19

1 1 1

Fim de semana de calor no Algarve - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7df2164c-d5c9-4655-876c-

30ef20aa9546&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Até ao arranque oficial da época balnear, a maioria das praias está sem vigilância, mas por ser um fim
de semana de muito calor, a Autoridade Marítima Nacional vai estar particularmente atenta no
Algarve.
Direto da praia de Faro.
Comentários do capitão Rocha Pacheco, Porto de Faro.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-05-23 13:19
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Banhistas aproveitaram 
ontem o bom tempo na praia 
da Rocha, em Portimão 

st,  

TURISMO 

Pontes aéreas 
podem salvar 
verão algarvio 
VIAGENS O  Dois milhões de britânicos e um milhão de alemães querem 
passar férias no Algarve mas são obrigados a quarentena obrigatória após 
regresso NACIONAIS O  Procura por parte de portugueses está a aumentar 
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Segunda-feira a maior parte dos parques do Algarve estará de portas abertas 

RUI PANDO GOMES 

S
ão mais de dois milhões de 
britânicos e perto de urn 
milhão de alemães que 

estão cheios de vontade de ir de 
férias e que este verão poderiam 
salvar as contas do turismo no 
Algarve, onde já existe muita 
procura por parte de turistas 
portugueses. A solução para 
quem está no estrangeiro pode-
rá passar pela criação das cha-
madas 'pontes aéreas', que per 
mitiria aos turistas regressarem 
aos seus países de origem sem 
terem de cumprir uma quaren-
tena obrigatória de 14 dias. 

Segundo o CM apurou, na últi-
ma semana os britânicos che-
garam a ter esperança nessa 
possibilidade, isto depois de o 
governo ter anunciado a dis-
cussão para permitir viagens 
entre países onde a propagação 
do vírus é baixa. No entanto, foi 
confirmada ontem a quarente-
na obrigatória para quem chega 
ao Reino Unido a partir do dia 8 
de junho. Já a Alemanha está a 
avaliar a criação dos chamados 
`corredores seguros', que per-
mitirá garantir que os turistas 
alemães possam viajar para os 
seus destinos turísticos sem pe-
rigo de contágio. Grécia e Por-
tugal são dois dos países no topo 
da lista de preferências dos ger-
mânicos para férias. 

Caso estas pontes aéreas sejam 
estabelecidas, os empresários 

REINO UNIDO AVALIA 
LIGAÇÕES PARA PAÍSES 
ONDE O RISCO É BAIXO 

ALEMANHA ANALISA 
CORREDORES SEGUROS 
PARA DESTINOS DE FÉRIAS 

MAIORIA DOS HOTÉIS 
VAI REABRIR NA SEGUNDA 
QUINZENA DE JUNHO 

hoteleiros estão preparados 
para receber os turistas a partir 
de junho. "As unidades hotelei-
ras estão a implementar uma 
lista de boas práticas à prova de 
bala que pretendem induzir 
confiança sem entrar em exces-

 

PORMENORES 

Taxa de 1% em abril 
As unidades hoteleiras do Al-
garve registaram no mês de 
abril uma taxa global de ocupa-
ção média por quarto de 1%, de-
vido à pandemia de Covid-19. 

Guia de recomendações 
A Região de Turismo do Algarve 
divulgou um guia com recomen-
dações, para os agentes turísti-
cos reforçarem a segurança e a 
confiança no destino. 

sos" , referiu ao CM Elidérico 
Viegas, presidente da Associa-
ção dos Hotéis e Empreendi-
mentos Turísticos dó Algarve, 
que garante que "há confiança" 
dos empresários uma vez que 
"já existe alguma procura por 
parte dos turistas portugueses". 
A grande maioria dos hotéis vai 
estar a funcionar na segunda 
quinzena de junho. 

João Fernandes, presidente do 
Turismo do Algarve, acredita 
que a retoma do mercado britâ-
nico possa acontecer "a partir 
de julho", existindo a expecta-
tiva de que a procura possa au-
mentar "no último trimestre do 
ano, como retomar das ligações 
aéreas e a maior confiança dos 
turistas em viajar". • 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇAO EM PAPEL 

r. Reabrem parques 
de campismo cientes 
de um verão fraco 
13 Os parques de campismo no 
Algarve começaram a abrir 
esta semana cientes de que 
deverá ser um verão mais fra-
co. Os três parques da Orbitur 
funcionam desde dia 20 e os 15 
da Associação dos Parques de 
Campismo cio Alentejo e Al-
garve abrem segunda-feira. 

• , 1 • 
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MADEIRA PAGA TESTE 
13 O Governo da Madeira vai 
assumir o custo do teste à Co-
vid-19 para quem ali chega. 

ISOLADO NOS AÇORES 
13 O Ministério Público recor-
reu da libertação do queixoso 
de quarentena nos Açores. o  

PORTO FORMA NOS LARES 
a A Câmara do Porto dá for-
mação em 70 lares de idosos 
para promoção das visitas. e  

APOIO EM ALMODÔVAR 
13 A Câmara de Almódôvar lan-
çou um programa para ali revi-
talizar o tecido económico.. 

Y 

45.5.41bb ,A!  AL.. 

 nua 

Portimão com 37 e 
Faro com 36 graus 
tf O Algarve é hoje a região 
mais quente do País, com a 
previsão de 37 graus em 
Portimão e 36 em Faro. A 
vaga de calor resulta de o 
território do continente 
estar sob influência de uma 
corrente de Leste, ficando 
a generalidade do País com 
valores acima de 309C. o 
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Covid-19. Há praias no Algarve com lotação para apenas 10 pessoas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/05/2020

Meio: Executive Digest Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fca4a439

 
Algumas praias no Algarve só vão ter capacidade para pouco mais de 10 pessoas, revela o "Expresso".
 
O jornal escreve que, com o aproximar da abertura da época balnear, a 6 de Junho, há autarquias no
Algarve, concessionários e Autoridade Marítima a concluir os planos de cada praia, em articulação com
a Agência Portuguesa do Ambiente. Em muitas praias serão colocadas equipas de assistentes nos
areais, para sensibilizarem os banhistas para a necessidade de distanciamento social. Será pedido a
todos que usem máscara de protecção.
 
Em Lagos, por exemplo, a praia do Camilo terá este ano capacidade máxima de 13 banhistas. A praia
dos Estudantes ou do Pinhão, também na zona da Ponta da Piedade, vão ter capacidade semelhante,
adianta o semanário.
 
Nas zonas concessionadas de Armação de Pera, haverão apenas 80 toldos disponíveis (ou 120, se a
Autoridade Marítima aprove mais uma fila no areal) em vez dos habituais 232.
 
Portugal regista já 1.289 óbitos associados à Covid-19 em 30.200 casos confirmados de infecção,
segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde.
 
O país entrou no dia 3 de Maio em situação de calamidade devido à pandemia de Covid-19, depois de
três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de Março. Esta nova fase prevê o
confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância activa, o dever geral de recolhimento
domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de
atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.
 
A nível global, segundo um balanço da agência de notícias "France-Presse", a pandemia de Covid-19
já provocou mais de 335 mil mortos e infectou mais de 5,1 milhões de pessoas em 196 países e
territórios. Mais de 1,9 milhões de doentes foram considerados curados.
 
A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma
cidade do centro da China.
 
Praias abrem a 6 de Junho. Conheça as novas regras
 
pub
 
Revista de Imprensa
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Em época de covid, há praias com lotação só para dez pessoas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/05/2020

Meio: Expresso Online Autores: João Mira Godinho

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7af00542

 
Praias. No Algarve autarquias apostam em assistentes de praia para sensibilizar banhistas. Uso de
máscara é recomendado nos acessos. Em algumas praias, haverá marcação de lugares fora das zonas
concessionadas
 
Com o aproximar da abertura da época balnear, a 6 de junho, no Algarve autarquias, concessionários
e Autoridade Marítima estão a finalizar os planos de cada praia, em articulação com a Agência
Portuguesa do Ambiente (APA).
 
Em muitos municípios vão ser colocadas equipas de assistentes nos areais, para sensibilizarem os
banhistas para a necessidade de distanciamento social. E existe uma grande atenção aos acessos, que
terão de ser diferentes para quem entra e quem sai das praias - onde não for possível, haverá
separadores. É pedido a todos que usem máscara de proteção, quer na chegada, até à toalha, quer no
regresso a casa.
 
Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os
conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do
Expresso.
 
Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços. Assim terá acesso a todos os nossos
artigos.
 
João Mira Godinho
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Covid-19: Algarve com reservas antecipadas de toldos de praia para verão incerto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/05/2020

Meio: Informa+ Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3148af55

 
Redação, 23 mai 2020 (Lusa) - A incerteza gerada pela pandemia de covid-19 está a levar os
veraneantes a fazerem reservas antecipadas de toldos de praia no Algarve e a procurarem os
concessionários, que assumem não ter muita informação sobre a abertura da época balnear.
 
"Sempre houve reservas, mas nota-se que há uma preocupação dos portugueses em reservar o toldo
antecipadamente, com medo de ficarem sem lugar no verão, algo que se passa também com colegas
meus", afirmou à Lusa o dono de uma concessão na praia da Rocha Baixinha Nascente, no concelho
de Albufeira.
 
A duas semanas da abertura da época balnear, prevista para 06 de junho, Rui Cardoso adiantou estar
a ser contactado por "clientes preocupados", a quererem saber "como vão ser aplicadas as regras e se
há alterações na disposições dos chapéus".
 
Entre as regras decretadas pelo Governo para as praias contam-se a obrigatoriedade de manter uma
distância de, pelo menos, um metro e meio entre grupos, assim como uma distância mínima de três
metros entre toldos e guarda-sóis, que só podem ser ocupados por cinco pessoas.
 
Rui Cardoso referiu que ainda faltam "muitos detalhes nas informações recebidas" e que os
concessionários "ainda não foram esclarecidos pelas autoridades", mas acredita que nos próximos dias
"possa haver novidades", a tempo da abertura da época balnear.
 
A dúvida releva-se também na incerteza de um negócio que "só entre 15 de julho e o fim de agosto é
que vive dos turistas portugueses", já que o resto da temporada "está dependente" dos estrangeiros:
"Com os hotéis fechados e sem voos não haverá clientes", vaticinou.
 
A obrigatoriedade da existência de "três nadadores salvadores a cada a 100 metros" é outro dos
problemas apontados pelo empresário, que questiona se "os custos irão aumentar com uma extensão
da concessão", realçando o facto de "não haver nadadores salvadores suficientes".
 
A diretora da Marina de Vilamoura, responsável por sete concessões de praia, revelou à Lusa que,
durante algum tempo, "houve uma certa apreensão", gerada pela pandemia de covid-19, mas depois
foi decidido aceitar as reservas dos clientes, embora "condicionadas à possível situação do país" no
verão.
 
"Felizmente é algo que, pelos vistos, não vai acontecer e poderemos funcionar com todas as regras e
cuidados para garantir a segurança de quem vem e daqueles que cá estão", sublinhou Isolete Correia.
 
Afirmando que os portugueses "estão desejosos de ir de férias", acredita que Portugal "será um dos
destinos de preferência de férias dos europeus", já que "o país se portou bem", tendo sido eleito como
um dos melhores destinos pós covid-19.
 
No entanto, a vinda dos estrangeiros "está dependente da abertura das fronteiras", alertou a diretora
da mais antiga marina portuguesa, situada no concelho de Loulé e gerida pela empresa Vilamoura
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World.
 
Já o vice-presidente da Associação dos Industriais e Similares Concessionários das Praias da Orla
Marítima do Algarve (AISCOMA) revelou à Lusa que estão a ser preparadas reuniões em cada concelho
da região, "para ultimar pormenores", com uma "participação ativa dos concessionários".
 
Artur Simão defendeu que os concessionários "tudo farão para que as pessoas cheguem à praia em
segurança" mas alertou que é necessário "o esforço de todos", nomeadamente, das autarquias,
porque "as despesas dos concessionários não podem aumentar".
 
Assumindo as incógnitas trazidas pela pandemia frisou que é necessário esclarecer "de quem é a
responsabilidade das bandeiras", ou quem atua, no caso de a Autoridade Marítima "considerar que há
pessoas a mais na praia".
 
Lusa
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Algarve pronto para umas férias em segurança e com muita diversão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/05/2020

Meio: Próxima Viagem Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=62c9c76b

 
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.
 
Leia ainda: Passe férias seguras com a sua família no Ondamar Hotel
 
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.
 
Algarve pronto para umas férias em segurança
 
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 Direção Geral 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 golf 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.
 
O Hotel Ondamar, em Albufeira, oferece as melhores condições para a prática de Mini-Golfe
 
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
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.
 
Siga A Próxima Viagem no Instagram
 
Siga A Próxima Viagem no Instagram
 
Partilhar Artigo
 
Ler mais
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Região de Turismo do Algarve vê com agrado acordo entre Portugal e Reino Unido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/05/2020

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=74a671ff

 
O presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, vê com bons olhos a tentativa de criar
condições seguras e ligações turísticas entre Portugal e o Reino Unido.
 
João Fernandes afirma mesmo que "seria bom que as negociações chegassem a bom porto."
 
Os turistas britânicos representam um quinto dos turistas estrangeiros que visitam Portugal.
 
Antena 1
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Praias do Algarve montam toldos de acordo com normas da DGS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/05/2020

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=86ed93a8

 
Muitos banhistas vão perder o lugar habitual.
 
O fim-de-semana de calor levou muitos locais e turistas às praias do Algarve, onde os concessionários
já começaram a tratar dos preparativos, de acordo com as normas da DGS, para a abertura da época
balnear.
 
ESPECIAL CORONAVÍRUS
 
SIC Notícias
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Algarve já tem reservas antecipadas de toldos de praia para Verão incerto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/05/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1261ca69

 
Portugueses  estão desejosos de ir de férias , diz Isolete Correia, diretora da Marina de Vilamoura
 
A incerteza gerada pela pandemia da Covid-19 está a levar os veraneantes a fazerem reservas
antecipadas de toldos de praia no Algarve e a procurarem os concessionários, que assumem não ter
muita informação sobre a abertura da época balnear.
 
Sempre houve reservas, mas nota-se que há uma preocupação dos portugueses em reservar o toldo
antecipadamente, com medo de ficarem sem lugar no verão, algo que se passa também com colegas
meus , afirmou à Lusa o dono de uma concessão na praia da Rocha Baixinha Nascente, no concelho de
Albufeira.
 
A duas semanas da abertura da época balnear, prevista para 6 de Junho, Rui Cardoso adiantou estar a
ser contactado por  clientes preocupados , a quererem saber  como vão ser aplicadas as regras e se
há alterações na disposições dos chapéus .
 
Entre as regras decretadas pelo Governo para as praias contam-se a obrigatoriedade de manter uma
distância de, pelo menos, um metro e meio entre grupos, assim como uma distância mínima de três
metros entre toldos e guarda-sóis, que só podem ser ocupados por cinco pessoas.
 
Rui Cardoso referiu que ainda faltam  muitos detalhes nas informações recebidas  e que os
concessionários  ainda não foram esclarecidos pelas autoridades , mas acredita que nos próximos dias
possa haver novidades , a tempo da abertura da época balnear.
 
A dúvida releva-se também na incerteza de um negócio que  só entre 15 de Julho e o fim de Agosto é
que vive dos turistas portugueses , já que o resto da temporada  está dependente  dos estrangeiros:
com os hotéis fechados e sem voos não haverá clientes , vaticinou.
 
A obrigatoriedade da existência de  três nadadores salvadores a cada a 100 metros  é outro dos
problemas apontados pelo empresário, que questiona se  os custos irão aumentar com uma extensão
da concessão , realçando o facto de  não haver nadadores salvadores suficientes .
 
A diretora da Marina de Vilamoura, responsável por sete concessões de praia, revelou à Lusa que,
durante algum tempo,  houve uma certa apreensão , gerada pela pandemia de Covid-19, mas depois
foi decidido aceitar as reservas dos clientes, embora  condicionadas à possível situação do país  no
Verão.
 
Felizmente é algo que, pelos vistos, não vai acontecer e poderemos funcionar com todas as regras e
cuidados para garantir a segurança de quem vem e daqueles que cá estão , sublinhou Isolete Correia.
 
Afirmando que os portugueses  estão desejosos de ir de férias , acredita que Portugal  será um dos
destinos de preferência de férias dos europeus , já que  o país se portou bem , tendo sido eleito como
um dos melhores destinos pós covid-19.
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No entanto, a vinda dos estrangeiros  está dependente da abertura das fronteiras , alertou a diretora
da mais antiga marina portuguesa, situada no concelho de Loulé e gerida pela empresa Vilamoura
World.
 
Já o vice-presidente da Associação dos Industriais e Similares Concessionários das Praias da Orla
Marítima do Algarve (AISCOMA) revelou à Lusa que estão a ser preparadas reuniões em cada concelho
da região,  para ultimar pormenores , com uma  participação ativa dos concessionários .
 
Artur Simão defendeu que os concessionários  tudo farão para que as pessoas cheguem à praia em
segurança , mas alertou que é necessário  o esforço de todos , nomeadamente, das autarquias,
porque  as despesas dos concessionários não podem aumentar .
 
Assumindo as incógnitas trazidas pela pandemia frisou que é necessário esclarecer  de quem é a
responsabilidade das bandeiras , ou quem atua, no caso de a Autoridade Marítima  considerar que há
pessoas a mais na praia .
 
Agência Lusa
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22-05-2020 21:07

1 1 1

Parques aquáticos continuam encerrados

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bd364459-a23c-4a06-bd9b-

7e5130fdee19&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As praias ainda permitem regras mas nos parques aquáticos os empresários aguardam as regras do
Governo e a autorização para a reabertura. Sendo um negócio sobretudo sazonal, muitos deles
procuram garantir as condições de segurança que lhes permitam não perder a época do ano em que
têm negócio.
Declarações de Paulo Santinha, diretor do Slide and Splash, Diana Santos, diretora do Aquashow.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-05-22 21:08
 TVI 24 - Notícias , 2020-05-22 22:58
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-05-22 02:09
 TVI - Jornal da Uma , 2020-05-23 13:24
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-05-23 13:25
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 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 86661909

 
22-05-2020 18:16
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Concentração de Motos de Faro - Entrevista a José Amaro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=eb11ddcb-068e-408c-9c9e-

a628f8c12d0f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A tradicional Concentração de Motos de Faro foi cancelada este ano devido à pandemia. É a primeira
vez depois de 38 anos de edições, sempre cheias de motards portugueses e estrangeiros, que não se
realiza este evento. Para falar deste cancelamento, é convidado  José Amaro, presidente do Moto
Clube de Faro e responsável pela organização deste evento.
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