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PREVISÕES SOBRE desempenho econó-
mico em tempos “normais” assentam em dados 
históricos e em perspetivas de impactos suaves 
de acontecimentos da área da política ou da eco-
nomia. Face a um facto tão extraordinário como 
a pandemia da COVID-19, em que o futuro vai 
de nunca se encontrar uma cura, passando por 
uma segunda vaga, até à possibilidade do vírus 
desaparecer, a incerteza é enorme.
Porém, e infelizmente, estamos certos que o 
ano turístico de 2020 será um ano perdido para 
Portugal. A partir daqui, temos de ser otimistas, 
acreditar na resiliência do setor, na robustez da 
procura (pelo menos no desejo de viajar) e olhar 

também para um passado em que atentados, cri-
ses e epidemias afetaram a indústria do turismo, 
mas que a fizeram sair mais forte, mais moder-
na, com novos produtos e soluções. Na neoturis 
confiamos ser este o cenário final, após um cami-
nho muito desafiante.

Impacto da pandemia no turismo nacional
A redução do volume de negócios dos empre-
endimentos turísticos será de cerca de € 2 700 
milhões em 2020; não ultrapassando 35% de 
ocupação quarto, valor inferior ao necessário 
para a ‘break even’ da larga maioria dos empre-
endimentos (45% a 55%).

Texto Eduardo Abreu e Luís Pedro Carmo Costa, partners neoturis Fotografia DR

Pespetivas pós-COVID: 
empreendimentos 
turísticos perdem 2700 
milhões de euros em 2020.

 Pespetivas pós-COVID / indicadores .

De acordo com a neoturis, o turismo de lazer e negócios será o segmento mais 
afetado. A região Norte e a Região de Lisboa serão as que mais sofrerão as 
consequências das quebras no setor.

>>>
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Pressupostos centrais e fatores diferen-
ciadores do destino Portugal
• Fim da quarentena obrigatória de 14 dias para 
viajantes dentro da UE a partir de julho;
• Incentivo à reabertura de empreendimentos 
turísticos (manutenção de apoio ao ‘lay-off’, 
apoios às medidas de higiene e à promoção);
• Incentivos às companhias aéreas (captação de 
individuais) e à tour operação;
• Criatividade ao nível da atração do mercado 
interno alargado (irá existir forte concorrência 
do Turismo de Espanha na retenção do seu mer-
cado nacional);
• Promoção turística dirigida (cruzada) a moti-
vações, mercados emissores e segmentos da po-
pulação;
• Comunicação da certificação do destino (em-
preendimentos e ‘visitor attractions’), valorizan-
do o fator segurança e saúde. h

Estimamos que o turismo de cidade (lazer 
e negócios) seja o mais afetado, impactan-
do assim na Região Norte e na Região de 
Lisboa.  As restantes Regiões poderão capi-
talizar o verão, mas muito sustentado pelo 
mercado interno.
A Madeira, com menor sazonalidade, e com 
mais probabilidades de se manter “COVID-
-free”, tem melhores condições de atrair turismo 
no outono.

A evolução da motivação da procura para 
Portugal e o seu contributo para a 
recuperação do setor do turismo nacional
O mercado nacional de lazer sustentará o ve-
rão em Portugal, mas é manifestamente insu-
ficiente. Mercados de lazer da UE em descon-
finamento avançado poderão ainda contribuir 
para os proveitos deste ano. Estimamos que 
todas as outras motivações só iniciem a recu-
peração em 2021, sendo o MICE o que recu-
perará mais tarde.

A evolução expectável da procura a partir dos 
principais mercados emissores de turistas para 
Portugal também evoluirá a partir do merca-
do interno (+ mercado Europeu desconfinado 
e sem oferta de praias) até aos mercados ‘long 
haul’ dos EUA ou China.

. indicadores / Perspetivas pós-COVID

“O MERCADO NACIONAL E DE LAZER 
SUSTENTARÁ O VERÃO EM 
PORTUGAL, MAS É, 
MANIFESTAMENTE INSUFICIENTE”

>>>
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Estudo da Organização Mundial do Turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1cd32d9f-9db1-4b79-bf9d-

e45e910c7440&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo mundial sofreu a maior queda desde os anos 50. A Organização Mundial do Turismo estima
uma quebra de 70% nas atividades direta ou indiretamente ligadas ao setor.
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Fltti 

Praia da Comporta ocupa o segundo lugar 
da European Best Destinations 

Três praias entre as mais 
seguras da Europa 
Comporta, Meia Praia e Porto Santo consideradas das melhores 
para reduzir o risco de infeção do novo coronavírus no verão 

E 

F 
E 

z 

TirgismoAs praias da Com-
porta, Porto Santo e Meia 
Praia estão na lista das 10 
praias mais seguras da Eu-
ropa para passar férias nes-
te atípico verão de pande-
mia. A lista do site Euro-
pean Best Destinations 
(EBD) elege três pontos da 
costa portuguesa como os 
mais seguros para estender 
a toalha ao sol, com base 
em critérios de segurança 
que permitem reduzir o ris-
co de infeção do novo coro-
navírus. 

Entre os critérios analisa-
dos pela organização estão 
o baixo número de doentes 
infetados na região onde se 
localizam as praias e o ta-
manho dos areais, que per-
mitem manter o distancia-
mento social. 

Um outro critério é esta-
rem localizadas próximas 
de hospitais, em caso de 
qualquer eventualidade, 
ou sintomas da doença. 

EFEITO MADONNA 
Na lista da entidade que 
promove o turismo, o pri-
meiro lugar é ocupado pela 
praia grega Preveza, a que 
se segue, em segundo lu-
gar, a praia da Comporta, 
no Alentejo, destacada pela 
baixa taxa de infeções da 
covid-19 e por ser um local  

que conquistou a cantora 
Madonna. 

"Madonna costumava an-
dar de cavalo nesta praia 
aos domingos de manhã e 
aproveitava a tranquilida-
de desta praia de 20 quiló-
metros de extensão", es-
creve a EBD na descrição da 
praia vizinha da Reserva 
Natural do Estuário do Sa-
do. 

Há ainda praias da Poló-
nia, Malta e Letónia na lis-
ta, onde a praia de Porto 
Santo, na Madeira, se en-
contra em quarto lugar. 
"Depois de meses de confi-
namento, é o destino per-
feito para relaxar na natu-
reza". 

A ilha portuguesa é ainda 
distinguida pelos seus ser-
viços de spa e tratamentos 
que envolvem os "benefí-
cios" terapêuticos da areia. 

A Meia Praia, no Algarve, 
é a terceira praia nacional 
no top 10 das praias mais 
seguras. 

A EBD acrescenta à segu-
rança da praia, a beleza do 
centro histórico de Lagos 
para aconselhar os turistas 
a visitar a região sul do país, 
destacando ainda que esta 
apresenta "40 vezes me-
nos casos de infeção" do 
que as zonas mais afetadas 
do continente europeu. o.) 
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Museu Municipal de Portimão tem mais um Tesouro Nacional Classificado

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9ddf1809-2309-4938-9222-

e72a185fa948&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve tem agora mais um Tesouro nacional classificado. São 10 canhões do século XVII que
estavam afundados na Foz do rio Arade, em Portimão. Três dos achados estão em exposição no Museu
municipal da cidade.
Declarações de José Gameiro, Diretor do Museu Municipal de Portimão
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Partidos
Margarida Gomes

Deputados socialistas vão 
avaliar no terreno os danos 
provocados pela pandemia 
numa região cujo motor 
económico é o turismo

mgomes@publico.pt

O PS está de “regresso” aos estados 

gerais. Os cinco deputados socialistas 

eleitos pelo Algarve iniciam hoje uma 

ronda de contactos durante vários 

dias com um conjunto de entidades 

da região para se inteirarem dos 

danos que a pandemia de covid-19 

provocou nas mais diferentes áreas e 

elaborar um pacote de investimentos 

que gostariam que o Governo incluís-

se no orçamento suplementar, que 

será apresentado em Junho à Assem-

bleia da República. 

Baptizada estados gerais, a iniciati-

va pretende fazer uma avaliação das 

medidas necessárias para relançar o 

turismo e as empresas e suster o 

desemprego que atinge índices preo-

cupantes — pode chegar aos 30 mil 

desempregados. 

“A pandemia afectou todo o país, 

mas a profundidade da crise é dife-

rente de região para região e aqui no 

Algarve atingiu o coração da nossa 

economia que é o turismo. O turismo 

não é um sector da economia, o turis-

mo é a economia”, a rma Luís Graça, 

especi cando que “os sapatos ou uma 

peça de roupa podem ser vendidos 

online, mas um mergulho no mar não 

se consegue vender online”. 

PS-Algarve recupera 
estados gerais e desafia 
Governo a avançar com 
o novo hospital central

Numa altura em que o Governo 

começa a dar os primeiros passos no 

desenho de um programa de relança-

mento e recuperação da economia, 

quando as condições da economia 

global o permitirem, os deputados do 

PS estão apostados em encontrar res-

postas que resolvam os problemas 

das pessoas. 

A saúde é uma das aéreas em des-

taque nestes estados gerais. Para hoje 

estão previstas reuniões com várias 

entidades, designadamente a Asso-

ciação dos Municípios do Algarve. 

O dia de amanhã é dedicado à saú-

de e o programa está recheado de  

visitas a hospitais (unidades para 

doentes com covid-19) e a outras uni-

dades e reuniões com representantes 

do sector. Os deputados do PS vão 

aproveitar os estados gerais para exi-

gir a construção do Hospital Central 

do Algarve, cuja construção foi sus-

pensa na sequência da crise de 2011. 

Nas palavras do deputado Luís Gra-

ça “este é o momento para se tomar 

essa decisão”. “Trata-se de um inves-

timento estratégico para a região e o 

Governo tem de tomar uma decisão 

corajosa em relação a este projecto”, 

defende o também presidente da dis-

trital do PS de Faro. 

Reconhecendo tratar-se de um 

investimento avultado —“290 milhões 

de euros” —, Luís Graça justi ca a 

construção de um novo equipamento 

com a” falta de investimento no Hos-

pital de Faro ao longo de vários anos”. 

“O Hospital Central do Algarve é uma 

peça central para a região” rea rma 

o parlamentar, revelando que o “Esta-

do português já está a negociar com 

o consórcio que venceu o concurso”. 

Outro investimento que os deputados 

consideram crucial para a região é a 

electri cação da linha ferroviária do 

Algarve. 

O PS reservou o dia de sábado ao 

turismo, estando agendadas visitas a 

hotéis que se mantêm fechados e reu-

niões com a Associação Portuguesa 

de Golfe e outras  ligadas ao sector. 

Domingo é dia de pausa. Já a agenda 

de segunda-feira é preenchida, com 

iniciativas viradas para a educação e 

para a cultura. Estão marcadas reu-

niões com agrupamentos de escolas 

e com representantes de IPSS e  várias 

misericórdias. Os estados gerais ter-

minam na terça-feira com iniciativas 

ligadas à actividade produtiva da 

região.

PS-Algarve  pede decisão com 
coragem sobre novo hospital Página 6
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Olhai esta Lisboa que parece do 
“antigamente, antes do turismo”
Aos poucos, começam a reabrir 
esplanadas, restaurantes, monumentos. 
Há quem aproveite para redescobrir 
algumas das zonas mais turísticas, agora 
vazias, mas os comerciantes lamentam

Del m Fernandes é o único 

passageiro no eléctrico 28 à saída 

do Martim Moniz. Pouco falta para 

as 11h. Até à Graça, entram mais 

quatro ou cinco pessoas, todas 

residentes na zona. “Agora anda-se 

bem”, conta Del m. “Às vezes, 

vai-se sozinho. Mas já estão a 

encher.” 

Aos 85 anos, Del m “já andava no 

28” quando o eléctrico ia do Rossio 

ao Cemitério dos Prazeres. Viu o 

trajecto alargar-se, substituindo 

outras carreiras. Assistiu às 

enchentes de turistas, às las 

intermináveis para entrar no 

eléctrico mais famoso de Lisboa. 

Nunca deixou de o utilizar para 

subir até casa, na zona das Escolas 

Gerais. Mas agora, com tão poucos 

passageiros, é “da maneira que os 

carteiristas não aparecem”, atira. 

Aproveita a conversa para 

queixar-se do serviço: “É uma 

carreira mal servida de transportes. 

Não há com frequência.” 

Eduarda Baptista confessa que 

“nunca usava” o 28. “Estava sempre 

à pinha e com muitos turistas à 

espera nas paragens.” Mas, nos 

últimos dias, tem aproveitado para 

fazer partes do trajecto. “Agora é 

mesmo agradável”, compara. 

Encontramos Eduarda e António 

Pais Neto no Miradouro da Senhora 

do Monte, ambos médicos de 25 

anos, naturais do Porto. Eduarda 

mora em Lisboa desde Janeiro, 

António está de visita, adiada desde 

Março. Ela fez o teste à covid-19 há 

uns dias, deu negativo; ele está no 

apoio telefónico da linha de saúde 

pública há uns meses, sem contacto 

com doentes. “Senti que era uma 

boa altura para vir cá.” 

À excepção do barulho de obras 

vindo do fundo da rua, não se ouve 

mais nada. Dois homens descansam 

à sombra. O quiosque ambulante de 

limonadas está encerrado, não há 

tuk-tuks. Eduarda e António são os 

únicos que passeiam por aqui esta 

manhã. 

Nas ruas, contam, “a diferença é 

enorme”. Há “muito menos gente”, 

um ambiente “mais calmo”, muitos 

espaços ainda fechados. Viram uma 

“Rua Augusta vazia” e têm 

fotogra as em Belém “sem 

ninguém a um domingo”, um 

cenário “impossível” há poucos 

meses. Para António, “é agradável 

ver Lisboa assim despida”. “Da 

próxima vez que cá voltar vai ser 

diferente.” 

Esplanadas vazias 
No Miradouro da Graça, 

encontramos apenas a equipa da 

esplanada a preparar a reabertura, 

ainda sem data. Querem abrir 

“com muita calma”, diz-nos o 

proprietário, João Garção. Das 45 

mesas, cam apenas 20, afastadas 

dois metros entre si, e estão a ser 

instalados lavatórios para 

higienização das mãos. Aqui, e 

entre algumas mesas, vão existir 

ainda “paredes de ores” a servir 

de divisória. “Estamos numa 

situação tão triste que temos de 

alegrar um bocadinho as coisas, 

não é?”, atira. 

O cenário não é animador. Apesar 

de já se ver “muita gente na rua”, 

diz Garção, há “pouquíssimos 

turistas”. E aqui, na Esplanada da 

Igreja da Graça, num miradouro 

habituado a tuk-tuks e visitas, o 

turismo estrangeiro representava 

uns 90% dos clientes. Prevendo 

“uma quebra superior a 50%” na 

facturação, remata: “Não vamos 

pensar em ganhar dinheiro, mas em 

sobreviver...” 

Um universo que contrasta com 

épocas anteriores: em 2018, 

segundo o Instituto Nacional de 

Estatística, Lisboa recebia cerca de 

4,5 milhões de turistas (hóspedes 

estrangeiros), com o sector a gerar 

mais de 14,7 mil milhões de euros, 

segundo um estudo da consultora 

Deloitte para a Associação de 

Turismo de Lisboa. Se tivermos em 

conta apenas o número de 

hóspedes em alojamentos 

turísticos, a região teve menos 64% 

de hóspedes em Março de 2020 

face ao mesmo mês do ano 

passado. 

Junto à Sé de Lisboa, passam 

eléctricos praticamente vazios. É 

inexistente o vaivém habitual de 

veículos turísticos e grupos 

organizados. Apesar de poder 

reabrir desde 18 de Março, o 

Quiosque Lisboa, do outro lado da 

rua, só retoma a actividade esta 

semana. “Estivemos 70 dias 

fechados”, diz Jackline Nabuco, 

que encontrámos em limpezas. 

“Desde que cheguei, só fui 

abordada por três pessoas”, conta. 

O serviço, “mais voltado para os 

turistas estrangeiros”, vai agora 

estar “mais focado” em “ delizar 

os portugueses”, inclusive nos 

preços, diz. Jackline olha em volta, 

antes de regressar ao trabalho. “É 

uma tristeza ver a cidade assim...” 

“É uma cidade nua, uma coisa a 

começar”, há-de descrever Alfredo 

Martins, ao balcão da Marisqueira 

Concha d’Ouro, na Rua Augusta. 

Depois de dois meses e meio 

encerrado, o restaurante reabriu na 

segunda, com 28 dos 96 lugares na 

esplanada. Refeições servidas? “Só 

um casal lá fora. Mais nada”, aponta 

Alfredo. A retoma vai demorar e a 

presença das máscaras de 

protecção “vai durar para muito 

tempo”, “se não for para car”, 

vaticina. 

O castelo será dos últimos  
O cenário repete-se por onde 

passemos. Já se sente algum 

movimento na Rua Augusta, mas 

as esplanadas, rarefeitas, estão 

“Não sendo os 
turistas, quem é 
que cá mora?”, 
atira Manuela 
Faria. “Isto estava 
só para eles...” 
Agora, em Alfama 
só há “casas 
fechadas e 
ninguém lá 
dentro” 

Reportagem
Mara Gonçalves (texto)  
e Daniel Rocha (fotografia)
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praticamente vazias. No Miradouro 

das Portas do Sol, reencontramos 

Eduarda e António e vemos outro 

casal, mais ninguém. Ficamos 

sozinhos no Miradouro de Santa 

Luzia até chegar António Alves, 

natural do Canadá mas a viver 

nesta zona há dez anos. “Faz 

lembrar um bocadinho como era 

Lisboa antigamente, antes do 

turismo ter chegado à cidade.” 

Sentado num dos bancos de 

pedra, a olhar o casario de Alfama e 

o Tejo lá em baixo, António Alves 

espera que “os negócios se 

reanimem”, mas deseja que não se 

volte aos números dos últimos 

anos. Tanto turismo, defende, “fez 

mal à cidade”. “É incrível estar aqui 

a ouvir passarinhos em vez de 

carros e autocarros...”, aponta. 

Pierre Guibert, francês a viver em 

Portugal há vários anos, não 

esconde o entusiasmo. Fotógrafo, 

Castelo Militar, na família desde 

1948. “Já tinha saudades das 

pessoas daqui”. Aponta para o 

tecto para falar do alojamento 

local. “Neste prédio há duas casas. 

Desde Dezembro que não há 

qualquer movimento.”   

À porta da loja, Nuno Ramos, da 

Gelataria Portuguesa, mesmo em 

frente, lança-se à conversa com 

uma certeza: muitos espaços “vão 

fechar”. Na gelataria, foram “cinco 

meses de Inverno” e agora a 

pandemia. Nos Verões anteriores, 

havia dias em que “não se 

conseguia ver as paredes [da rua] 

com o turismo que existia”. Por esta 

altura, já vendia uns 800 gelados 

por semana. Na primeira semana 

de reabertura vendeu 35. 

Pelas ruas de Alfama, só 

encontramos moradores e 

restaurantes à espera de clientes. 

No Largo de São Rafael, as 

esplanadas estão vazias às 13h. “Foi 

uma bolha que rebentou, nem há 

explicações”, lamenta Manuela 

Faria, de 68 anos, sentada à porta 

da mercearia. “Não sendo os 

turistas, quem é que cá mora?”, 

atira. “Isto estava só para eles...” 

Agora, no bairro só há “casas 

fechadas e ninguém lá dentro”. 

Antes, o turismo excessivo que 

invadia Alfama e roubava 

alojamento aos moradores e as 

vivências antigas era “um terror, um 

pesadelo”. Mas ver o bairro assim 

não é sonho melhor. Nem santos, 

nem arraiais nem banquinhas. É 

“um grande desgosto”. 

Belém procura o equilíbrio 
Alejandro Lula não demora mais 

do que dois minutos a comprar 

pastéis-de-belém. Não há la no 

balcão virado à rua. Tinha tirado 

férias, é a primeira vez que passeia 

para lá do quarteirão onde vive. O 

balanço da primeira semana de 

reabertura é “muito fraco”, 

assume Miguel Clarinha, gerente 

da empresa. “Andamos a 20% do 

que era normal.” E o normal era 

venderem uma média de 20 mil 

pastéis de nata. Por dia. 

Aproveitaram para remodelações 

e, para já, fazem só atendimento ao 

balcão das 11h às 19h30. “Ainda não 

se justi cou abrir o serviço de mesa 

porque obriga a empresa a retirar 

uma série de pessoas do lay-o .” Ao 

início da semana, conta, cerca de 

150 dos 190 trabalhadores 

permaneciam no regime de lay-o . 

Acredita que durante o mês de 

Junho deverão reabrir as salas, mas 

não existe data de nida. “Estamos a 

viver o dia-a-dia”, assume o gerente. 

Mais à frente, no Mosteiro dos 

Jerónimos, também não há las de 

espera para entrar. No dia 18 de 

Maio, com reabertura gratuita em 

Dia Internacional dos Museus, o 

claustro acolheu “284 pessoas” e a 

Torre de Belém 117, contabiliza 

Dalila Rodrigues, directora de dois 

dos monumentos nacionais mais 

visitados do país. No Mosteiro dos 

Jerónimos, há agora um sentido 

único de visita e o período de 

encerramento foi aproveitado para 

iniciar “o processo de 

requali cação de espaços”: a antiga 

loja e a exposição que ocupava uma 

das salas do piso superior já não 

existem e a água voltou a brotar da 

taça central do claustro, enumera a 

responsável. Já na Torre de Belém, é 

apenas visitável a zona do baluarte, 

uma vez que a escada que serve a 

torre é “muito apertada” e não 

permite “garantir as condições de 

segurança necessárias”. Enquanto 

o acesso à torre não for reaberto, a 

entrada custa 3€. 

Antes da pandemia, recorda 

Dalila Rodrigues, havia dias em que 

chegavam a receber mais de 10 mil 

visitantes no Mosteiro dos 

Jerónimos. No total da primeira 

semana de reabertura, não 

chegaram a 1200. Na Torre de 

Belém, contaram-se 698 entradas. 

Para a responsável, é tempo de 

repensar o turismo: defende que é 

“desejável” apostar “fortemente” 

na gestão sustentável do património 

e encontrar um equilíbrio entre a 

“procura turística que permita 

gerar receita e conservar este 

património”, em vez de se regressar 

às “práticas de insustentabilidade 

antes da crise pandémica”. 

Dalila Rodrigues resume o que 

muitos andam a pensar: este é o 

momento para os portugueses 

aproveitarem para revisitar os 

monumentos e usufruírem de uma 

“fruição plena deste magní co 

património” nas melhores 

condições e com “muito pouco 

público”. 

Será que, pouco a pouco, passo a 

passo, vamos todos redescobrir 

esta Lisboa (ainda) sem turistas? 

mara.goncalves@publico.pt

há cinco dias que anda a percorrer 

as ruas de Lisboa com câmaras e 

um drone. Nunca tinha tido a 

oportunidade de registar a cidade 

vazia. “Está fantástico.” Causa 

“estranheza”, assume, mas é “uma 

coisa incrível”. “Realmente é outro 

mundo...”, diz. 

O contraste esperado é absoluto 

entre os poucos que passeiam, e 

vêem no descon namento sem 

turistas a possibilidade de 

redescobrir a cidade, e quem 

depende do turismo estrangeiro 

para subsistir. 

Junto ao Castelo de São Jorge, 

que reabre a 1 de Junho, ainda está 

quase tudo fechado. É preciso 

subir à Rua de Santa Cruz do 

Castelo para encontrar duas casas 

abertas, porta frente a porta. Mas 

foi só pelo convívio com os vizinhos 

que José Luís, de 71 anos, reabriu a 

loja de souvenirs Drogaria do 

Tanto turismo, defende,  
“fez mal à cidade”. “É incrível 
estar aqui a ouvir 
passarinhos em vez de carros 
e autocarros...”, aponta 
António Alves 

É o contraste entre os poucos 
que passeiam e sentem que, 
sem turistas, redescobrem a 
cidade e quem depende do 
turismo para subsistir 
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Pacotes de viagens abrem guerra 

ge uma resposta até hoje e 
admite abrir wn processo 
por infração e violação da 
lei europeia em matéria de 
direitos de quem viaja.. 

FUTURO DA TAP 

TAP volta atrás e revê 
plano com mais voos 
RECUO  O Administração reuniu e aceitou proposta apresentada por gestores públicos para retoma 
da companhia RESPOSTA O  Plano B foi trabalho pelo Estado, indústria, autarcas e setor clo turismo 

A TAP apresentou plano de retoma com voos quase só centrados em Lisboa e que foi contestado por gestores públicos 

DIANA RAMOS 

A
--• administração da TAP 

voltou atrás e vai rever o 
plano de voos anunciado 

para junho e julho, que serviade 
retoma da companhia aérea mas 
que quase só contemplava liga-
ções aéreas a partir de Lisboa. 
O conselho de administração es-
teveontem reunido para debater 
o plano alternativo de rotas 
apresentado pelos administra-
dores nomeados pelo Estado e 
que foi trabalhado em conjunto 
com autarcas das regiões mais 
penalizadas, com a indústria e 
com o setor do turismo para um 
reforço de rotas. Segundo apu-
rou o-CM, o plano B do Governo 
levado pelos gestores públicos 
acabou por ser acolhido pela res-
tante administração. 

COMPANHIA VAI OUVIR 
AGENTES ECONÓMICOS 
E ABRIR MAIS ROTAS 

Nos últimos dias realizaram-se 
várias reuniões para a prepara-
ção do documento alternativo, 
coordenado pelo Governo como 
objetivo de dar resposta às fragi-
lidades apontadas pelo Chefe de 
Estado, primeiro-ministro, par-
tidos e autarcas. Sobretudo às 
críticas relativas à falta de oferta 
de ligações, a curto prazo, para 
os aeroportos do Porto e de Faro. 
O plano inicial de retoma da TAP 
definia que, em junho, apenas 
três voos semanais fossem reali - 
zados entre-Lisboa e Porto. Aliás, 
das 27 ligações semanais em ju-
nho e das 247 previstas para ju-
lho, a maioria partia de Lisboa. 
Os administradores nomeados 
pelo Estado mostraram-se con - 
tra o plano dos acionistas priva-
dos, mas a contestação não foi 
levada em conta. 

Em comunicado, a TAP admite  

que "vai de imediato colaborar 
com todos os agentes económi -
cos" de forma a "ajustar os pla -
nos de rota anunciados " por for-
ma a "por forma a procurar ter 
um serviço ainda melhor e mais 
próximo a partir de todos os ae-
roportos nacionais" onde opera. 

A mudança surge também de 
pois de o primeiro-ministro ter 
afirmado que o plano da rompa - 
nhia "não tem credibilidade" e 
assumido ter -se visto "obrigado 
a recordar à comissão executiva 
da TAP os deveres legais de ges-
tão prudente e responsável". 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

País aceita vouchers 
e 3ruxelas quer 
n-ais explicações 

0 A Comissão Europeia en-
viou uma carta a Portugal 
onde questiona o Governo 
sobre a alteração à lei, leva-
da a cabo em abril, que abriu 
a porta à emissão de vou-
chers pelas agências de via-
gens em vez do reembolso 
dos pacotes de férias já pagos 
pelas famílias. Bruxelas exi-
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REFORÇÁMOS O NOSSO STOCK 
f 

MAIS 1  
).*) 
lw  JOGADAS GRÁTIS 

, A  NOSSA 
Z:)1 APOSTA.PT 

APOWI'AS bESPOP1IVAS 

www.cmjornal.pt 

CORREIO 
DIRETOR-GERAL EDITDRX OCTAVIO RIBEIRO 
DIR.-BERAIS  EDIT. ADJS'.  ARMANDO ESTEVES PEREIRA E ALFREDO LEITE da manhã 
DIRETOR-EXECIDIVO:  CARLOS RODRIGUES DIE-ADJUNTOS;  JOSE  CARLOS  CASTRO  E PAULO  JOAO  SANTOS 

PARTICIPAVAM EM GOLPES PARADAR BANHADAS ANOS RIVAIS  P.4 • , . . 5 

CHEQUE SUPERIOR  A 15 MIL 
MILHÕES A FUNDO ;;4111Iii 

COMISSA0 EUROPEIA APRESENTA PROGRAMA 

BAZUCA 
DISPARA 

A EUROPA 
O FAMÍLIAS financiam Governo com atrasos 
no reembolso do IRS P.10, 11E 48 

26 Kl [IML OES 
PARA PORTUGAL 
CONHE A A LOTA AO DAS PRAIAS DO OESTE, LISBOA E ALGARVE  P.24 E 25 

HOTEL  •••• 

MOTEI. 

Frielas Loures 
Lisboa 

VOLTAMOS 
A ESTA  O Nl 
01/0612020 

(t) 219 380 720 

Valores 
RECRUTAMOS 
C/ URGÊNCIA  P/  TODO O PAÍS 

COMERCIAIS" 
FUNCIONÁRIOS 

DE BALCÃO 
DE  OURIVESARIA 

Enviar CV para 

I5 )OCUE COEI ESPON, ., EtAt),E E MODERA(A,i'.5 DIAS INCRIVEIS NO NOSSO CASINO. 

QUINTA-FEIRA 28/05120201DIÁRI0161,20 (C/IVA) 

INVESTIMENTO NO GES P.6 E 7 

AMORIM 
PERDE 
PROCESSO 
CONTRA 
NOVO BANCO 
GRUPO QUERIA  179  MILHÕES 

VIDAS

 

CAVACO 
SILVA 
RECUPERA 
DE CIRURGIA 
OPERADA A TUMOR NO CÉREBRO 

AGENTES DA PSP APANHADOS AO SERVIÇO DE TRAFICANTES DE DROGA 
`BRAÇO ARMADO' 

      

  

CASCAIS P.8 

  

 

POLICIA TRAVA 
ASSALTO AO PE 

DE MARCELO 

 

 

UM DOS DETIDOS ATACOU 
FORÇAS DA AUTORIDADE 

COM MATA-LEÃO 1 

 

   

, 

  

QUASE 11 ANOS DEPOIS P.26 

ESTADO 
CONDENADO 

A INDEMNIZAÇÃO 
MILIONÁRIA 

Derrocada em Albufeira 
provocou cinco mortos 

EM ÁFRICA P.29 

Paraquedistas 
portugueses 
em confrontos 

MAIS VOOS P.31 

TAP volta atrás 
e revê planos 

POR ATITUDE JOCOSA P.38 

Relação afasta juiz 
de caso Rui Pinto 

BENFICA  P.35 

VINÍCIUS E PIZZI 
COM 'PÉ QUENTE' 

NOS TREINOS 
FC PORTO  P.36 

RUI MOREIRA COM 
PINTO DA COSTA 

RÚBEN AMORIM  P.37 

SPORTING PAGOU 
NA AO SP. BRAGA 

tiï 
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Prgpsão obriga TAP 
a rever plano de rotas 

AVISO 

Lisboa e Algarve juntaram-se a protestos do Norte a exigir 
serviço da companhia de bandeira em todos os aeroportos 

&Uca Nunes 
erika@jn.pt 

AVIAÇÃO A TAP não serve o 
Norte, não serve o Algarve 
e nem mesmo serve Lisboa. 
Resumidos os protestos dos 
últimos dois dias, de autar-
cas, deputados, responsá-
veis do turismo, associações 
empresariais e empresas, o 
resultado está num meio 
termo: a companhia aérea 
recuou e vai rever o plano 
de rotas anunciado para ju-
nho e julho. O primeiro-mi-
nistro considerou a "emen-
da do erro motivo de regozi-
jo". Recorde-se que o plano 
da TAP previa duas ligações 
internacionais a partir do 
Aeroporto Francisco Sá Car-
neiro, outras tantas a partir 
do Funchal e 34 a partir de 
Lisboa. 

"É muito importante para 
o país que a TAP seja bem ge-
rida, tenha condições de 
sustentabilidade, seja um 
instrumento de desenvolvi-
mento e coesão nacional e 
também de dinamização da 
economia nacional", afir-
mou António Costa. Para 
resgatar a TAP com mil mi-
lhões de euros, serão preci-
sas todas as regiões. 

"O Governo deve exigir da 
TAP que, para receber qual-
quer apoio, seja uma com-
panhia aérea nacional e 
tem de considerar o país 
como um todo e tem de ter 
uma opção estratégica que 
olhe para os interesses do 
país", comentou Luís Mi-
guel Ribeiro. O presidente 
da Associação Empresarial 
de Portugal recordou que "o 
Norte contribui com um  

excedente comercial de 
cinco mil milhões para a ba-
lança comercial nacional. 
Se não fizer este contribu-
to, a balança comercial na-
cional teria um desempe-
nho muito pior". 

Ainda que a maioria das 
mercadorias sejam exporta-
das por via marítima ou ro-
doviária, o transporte aéreo 
faz diferença ao Norte: "O 
nosso cliente tem de viajar 
para vir fazer compras. Não 
vai sujeitar-se a ir a Lisboa 
para depois vir para o Porto, 
de carro ou em pontes aé-
reas", explicou o presidente 
da Associação Nacional das 
Indústrias de Vestuário e 
Confeção. Segundo César 
Araújo, o mapa de rotas da 
TAP originou "revolta, por-
que se companhias como a 
Lufthansa e as de baixo cus-

 

Costa critica plano porque não 
leva fecho de fronteiras em conta 

António Costa lamentou, ontem, que a Co-
missão Executiva da TAP, liderada por Anto-
noaldo Neves, não tenha tido unia "gestão 
prudente" na retoma de rotas, tendo em 
conta que ainda não há datas para reabrir as 
fronteiras. Porém, o primeiro-ministro pas-
sou ao lado das críticas do Norte do país à 
primeira estratégia delineada por Antonoal-
do, que deixou os aeroportos do Porto e Faro 
com um número residual de voos. No Twit-
ter, Costa defendeu que "não tem credibili-
dade qualquer plano de rotas definido pela 
TAP, sem a prévia informação sobre a estra-
tégia de reabertura de fronteiras definida 
pela República Portu-

 

guesa". "Vejo-me 
obrigado a recordar 
à Comissão Execu-

 

tiva da TAP os deve-

 

res legais de gestão 
prudente e 
respon-

 

sável", 
twittou. 
N.M.R. 

11111 

COMUNICADO 

CA da TAP 
27 de maio de 2020 

"O Conselho de Admi-
nistração da TAP SGPS1 a" 

SA afirma que a compa-
nhia está empenhada e 
vai de imediato colabo-
rar com todos os agen-
tes económicos, nomea-
damente associações 
empresariais e entida-
des regionais de turis-
mo, para viabilizar o 
maior número de opor-
tunidades, adicionar e 
ajustar os planos de rota 
anunciados para este 
momento de retoma 
[...] a partir de todos os 
aeroportos nacionais 
[...]. O objetivo da TAP é 
continuar a voar [...] 
com o objetivo de asse-
gurar a sua sustentabili-
dade futura e continuar  ' 
a projetar Portugal no 
Mundo". 
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Operação TAP em julho 

voos de Lisboa para: 

 

Por semana 

  

S. Paulo 3 Sevilha 3 
Rio de Janeiro 

 

Málaga 3 
Recife 2 Luxemburgo 2 
Fortaleza 1 Estocolmo 2 
Newark 2 Copenhaga 2 
Boston 2 Milão 14 
Toronto 1 Roma 14 
Miami 2 Porto 21 
Maputo 1 Funchal 14 
Luanda 2 Ponta Delgada 7 
Dakar 2 Terceira 3 
Praia 2 Porto Santo 2 
S. Vicente 1 Faro 14 
Bruxelas 7 

  

Genebra 7 Voos de Ponta Delgada para: 
Zurique 7 Boston 3 
Frankfurt 7 Toronto 2 
Hamburgo 7 

  

Voos do Porto para: 

 

Berlim 7 
Londres 14 Luxemburgo 

 

Dublin 3 Funchal 2 

Paris 14 Paris 3 
Nice 2 Lisboa 21 
Lyon 2 

  

Amesterdão 7 

  

Madrid 14 

  

Barcelona 14 FONTE, TAP 

 

01 

Novidades noutras 
companhias aéreas 

 Ryanair  

Com a retoma de 90% das rotas a par-
tir de julho (embora apenas 40% das 
frequências para 45 destinos), a com-
panhia irlandesa diz que tem tido cada 
vez mais procura. O CEO, Michael 
O'Leary, disse à Reuters que espera 
ocupações de 50% a 60% nesses voos. 

 Easyjet  

A partir de junho, volta a ligar o Porto 
a Genebra e, em julho, a mais dez des-
tinos. Mas também vai retomar Lis-
boa-Genebra e Faro-Belfast e, em ju-
lho, volta a voar para o Funchal a par-
tir de Lisboa. 

Edelweiss 

A companhia aérea suíça inicia hoje o 
primeiro voo comercial de Zurique, 
onde está baseada, para Faro, com fre-
quências diárias durante o verão. 

Luxair 

A relação da companhia aérea luxem-
burguesa e o Algarve tem sido provei-
tosa, como comprova a retoma dos 
voos já a partir deste domingo, entre a 
cidade do Luxemburgo e Faro. 

Transavia 

A Transavia Netherlands, a "low cost" 
do grupo Air France/KLM, vai retomar 
a ligação Amesterdão-Faro (e também 
para Lisboa) a partir da próxima quar-
ta-feira. 

to encontram potencial no 
Porto, a TAP só vê Lisboa". 

Para o setor do calçado, "a 
TAP sempre foi um parceiro 
de referência das empresas 
exportadoras". De acordo 
com Paulo Gonçalves, por-
ta-voz da APICCAPS, "limi-
tar de forma tão vincada as 
viagens a partir do Porto pe-
naliza fortemente os seto-
res exportadores como o 
calçado - que exporta mais 
de 90% da sua produção  

para todo o Mundo - e pre-
judica o país". 

À indignação das forças do 
Norte juntaram-se os pro-
testos do Turismo de Lisboa 
e do Turismo do Algarve, 
que consideram ser, tam-
bém, mal servidos . 

LISBOA E ALGARVE APOIAM 
"O plano da TAP deve ser 
profundamente reformula-
do, de forma a estabelecer li-
gações diretas a outros aero-

  

portos, libertando capacida-
de no Aeroporto de Lisboa 
para tráfego de interesse tu-
rístico", defendeu Vítor 
Costa, presidente da Enti-
dade Regional de Turismo 
da Região de Lisboa. 

"[ATAP] não serve o Algar-
ve, nem segue o exemplo 
das congéneres aéreas mun-
diais, que anunciaram uma 
retoma mais robusta da ope-
ração para a região", reagi-
ram os presidentes do Turis-

  

mo do Algarve, João Fernan-
des, e da Comunidade Inter-
municipal do Algarve, Antó-
nio Miguel Pina [ler caixa]. 

Ao fim do dia de ontem, o 
Conselho de Administração 
da TAP emitiu um comuni-
cado prometendo "colabo-
rar com todos os agentes 
económicos" e "adicionar e 
ajustar os planos de rota 
anunciados" para prestar 
serviço "a partir de todos os 
aeroportos nacionais". • 

Nuno Miguel Ropio 
nuno.ropio@jn.pt 

REAÇÕES  Antonoaldo Ne-
ves, CEO da TAP, e Miguel 
Frasquilho, o presidente da 
companhia indicado pelo 
Estado, terão de ir ao Parla-
mento para "explicar bem" 
o plano de rotas nos próxi-
mos meses. O requerimen-
to foi entregue pelo PS on-
tem na Comissão Parla-
mentar de Economia, que o 
justificou com a estratégia 
da TAP "marcada por uma 
grande desproporção de 
voos com origem em Lisboa 
em relação à operação de 
serviços mínimos a partir 
do Porto e de Faro". 

O JN apurou, junto da ban-
cada socialista, que o pedido 
para tais audições será vota-
do na próxima reunião da 
comissão, que pode aconte-
cer já na semana que vem. 

O vice-presidente parla-
mentar do PS, Carlos Perei-
ra, criticou, ontem, a "deci-
são unilateral da gestão pri-
vada da companhia numa 
matéria tão relevante, 
como é o plano de rotas, 
com um impacto tão gran-
de no país", e assumiu que o 
Governo está "preocupa-
do". Mas recusou para a em-
presa soluções a "mata-ca-
valos", como as que a Direi-
ta criou com a privatização. 

PSD FALA NUMA "TAL" 
No Parlamento, Carlos Pe-
reira disse que o Governo 
PSD/CDS "fez uma privati-
zação a mata-cavalos, à 25.a 
hora e a acabar a legislatura 
[em 2015]". 

"Não queremos que isso 
aconteça ao país e muito 
menos com a TAP", admi-
tiu, em reação à declaração 
de João Gonçalves Pereira, 
do CDS, que acusou o Go-
verno de estar "ativamen-
te a prejudicar o valor" da 
empresa e a utilizá-la 
"como arma de arremesso 
político". 

Hugo Carvalho, do PSD, 
também exigiu que o Go-
verno explique o que pre-
tende fazer, já que reverteu 
parte da privatização, mas 
"escolheu não participar na 
sua gestão". Tendo em con-
ta o plano de rotas, o depu-
tado sugeriu que a TAP se 
denomine de "Transportes 
Aéreos de Lisboa". 

À Esquerda, a solução pas-
sa pela nacionalização. O co-
munista Bruno Dias apon-
tou baterias à Direíta, lem-
brando que, "com a privati-
zação, a primeira coisa que 
os privados fizeram foi cor-
tar nas rotas a partir do Ae-
roporto do Porto". 

O deputado do PCP con-
testou ainda a "repetição da 
mentira dos dinheiros pú-
blicos" na empresa: o Esta-
do não transfere para a TAP 
mais de um cêntimo há 
duas décadas". • 

ESQUERDA 

Nacionalização 
vai ser debatida 
a 26 de junho 

O Parlamento vai discu-
tir a 26 de junho o proje-
to do BE de nacionaliza-
ção da TAP. O debate 
acontece quase dois me-
ses após os bloquistas te-
rem entregado a iniciati-
va legislativa, na senda 
das dificuldades finan-
ceiras da empresa e pe-
rante declarações de vá-
rios membros do Gover-
no, a começar pelo pri-
meiro-ministro, a equa-
cionar a nacionalização. 
O JN apurou que o PCP 
vai associar ao debate o 
seu projeto para a nacio-
nalização da TAP e da 
Ground Force, entregue 
este mês. 

Parlamento 
vai chamar 
Antonoaldo 
e Frasquilho 

PS quer ouvir companhia mas recusa soluções a 
"mata-cavalos". Direita critica postura de Costa 

Página 12



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 3 de 5ID: 86741533 28-05-2020

O que pensam os 
deputados sobre o braço 
de ferro com a TAP 

O novo plano de rotas da TAP para o Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro suscita críticas de todos os 
partidos e os seus representantes nas regiões do 

Norte e do Centro do país. E até os partidos da ex-
-"geringonça" deixam o PS isolado na fé de que o 
Governo vai conseguir reverter a situação. O JN 

decidiu questionar deputados eleitos pelos 
círculos potencialmente mais afetados por este 

esvaziamento para ouvir o que pensam sobre esta 
decisão. POR: ~Ne CRUZ R NONO &MIM ROPIO 

Bragança Porto Viana do Castelo 

"A TAP é um ativo estra-
tégico para o país e, por 
isso, deve contribuir de 
forma proporcional para 
a coesão de todo o terri-
tório. O Alto Minho 
tem no Aeroporto Sá 
Carneiro um ponto cen-
tral para a sua atividade 
e desenvolvimento. 
Acompanhamos a posi-
ção do Governo que rei-
vindica a necessidade 
de enquadrar a defini-
ção das rotas na decisão 
política de gestão das 
fronteiras que ainda 
não está concretizada e 
na defesa do território 
no seu todo. Esperamos 
da TAP a resposta devi-
da às exigências da po-
pulação". 

Jorge 
Salgueiro 
Mendes 
PSD 

"Vejo de uma forma 
muito critica e não po-
deria ser de outra manei-
ra. Sempre trabalharei 
para termos a melhor 
companhia possível. 
Conseguimos um gran-
de aeroporto na sua área. 
É um equipamento em-
blemático para a região. 
A TAP é uma companhia 
de bandeira nacional, 
não é regional. De re-
pente, não operar a par-
tir do Porto é completa-
mente inaceitável. Vou 
continuar a seguir as 
orientações do PSD nes-
ta matéria, continuar a 
repudiar esta decisão e 
fazer pressão junto dos 
autarcas para que a TAP 
repense a estratégia". 

Braga 

Sónia 
Fertuzinhos 

PS 

"É incompreensível 
esta decisão da TAP. Esta 
interpretação é unâni-
me dentro do PS, não se 
tratando de uma leitura 
dos deputados de Braga 
ou do PS/Norte. O facto 
de se excluir parte do 
território obriga a em-
presa a ter obrigatoria-
mente de rever a sua 
estratégia. Este plano da 
TAP insere-se num con-
junto vasto de decisões, 
que não tem apenas a 
ver com as rotas a partir 
do Porto. Devem ser 
avaliadas em conjunto 
com o Governo e en-
quadradas numa lógica 
de equilíbrio do interes-
se nacional, e que olha o 
país como um todo". 

José 
Cardoso 

BE 

Subscreve a resposta 
dada pelo deputado José 
Soeiro. 

André 
Lima 

PSD 

"É um país a duas veloci-
dades que, ao invés de se 
estender pelo seu terri-
tório, se concentra 
numa só cidade e área 
metropolitana. O que 
expõe ainda mais ao ridí-
culo esta decisão da TAP 
prende-se com o facto 
de o Aeroporto Francisco 
Sá Carneiro ter sido es-
colha de outras compa-
nhias internacionais, 
não o sendo da que se 
diz ser portuguesa. O 
que penso fazer é seguir 
aquilo que resulta óbvio 
das declarações de Rui 
Rio: "Então não estamos 
perante uma empresa de 
cariz nacional, mas pe-
rante uma empresa de 
ordem regional". 

4-É4. 

"A TAP é uma empresa 
relevante e estratégica 
para o país. É evidente 
que isso não significa 
que toda e qualquer de-
cisão é uma boa decisão. 
É importante que a TAP 
seja viável. É uma com-
panhia de bandeira na-
cional e um instrumen-
to estratégico para o 
país. Portanto, se é um 
instrumento estratégi-
co, tem que ser para 
todo o país. Mas há uma 
questão essencial. A de-
terminado passo, a TAP 
foi privatizada. O atual 
Governo resolveu rever-
ter. A partir desse mo-
mento, não é com-
preensível existirem de-
sequilíbrios regionais". 

Vila Real 

Ascenso 
Simões 

PS 

"Não se trata de uma 
decisão. Trata-se de uma 
tentativa de marcar a 
negociação que está a 
desenvolver-se com o 
Governo, no sentido da 
injeção de capital na 
empresa. As questões 
relacionadas com a TAP 
têm que ser vistas no 
âmbito da prestação do 
Estado na companhia. É 
uma questão muito 
mais profunda do que 
uma mera reivindicação 
de mais rotas. Qualquer 
discussão que se possa 
fazer numa perspetiva 
meramente interna é 
uma discussão fora do 
tempo e pouco avisada. 
Participo numa discus-
são estratégica". 

Luís 
Ramos 

PSD 

"A presença do Estado 
na TAP está a afundar a 
companhia em vez de a 
fazer voar. A TAP é - e 
deve continuar a ser -
uma companhia de ban-
deira ao serviço de todo 
opaís. Se não o é, o acio-
nista maioritário não 
pode lavar as mãos como 
se não tivesse a ver com 
esta decisão de secunda-
rizar o Porto e o Norte. 
Vou exigir que o Gover-
no defina e implemente 
um plano para recuperar 
e relançar a sua ativida-
de de transporte aéreo. 
Sem esse plano, a TAP 
não tem futuro. E esse 
plano deve acomodar 
uma ambição muito 
maior para o Norte".  

"Uma irracionalidade. O 
país não pode enquis-
tar-se em Lisboa, espe-
cialmente na utilização 
de meios públicos. Nes-
te momento, o que é 
premente é restabelecer 
as ligações que foram 
suspensas. O Partido So-
cial Democrata, pela 
voz do seu presidente, 
dr. Rui Rio, tem vindo a 
reiterar esta premência. 
Da minha parte, apro-
veitarei todas as oportu-
nidades para reivindicar 
que as ligações anterior-
mente existentes sejam 
retomadas e, se possí-
vel, acrescentadas". 

Jorge 
Gomes 

PS 

"Não quero transformar 
a questão da TAP apenas 
numa questão nacional. 
A questão da TAP é mui-
to mais abrangente. É 
uma questão nacional, 
que tem que ser muito 
bem definida pelo Go-
verno. Não se chega a 
perceber se houve algu-
ma tentativa de mani-
pulação nos capitais da 
TAP ou quase que em-
purrar a companhia para 
um beco sem saída. Vou 
mostrar o meu descon-
tentamento junto da 
Comissão de Economia e 
omeu apoio e solidarie-
dade para levar isto a 
bom porto. Sei que o Go-
verno será sempre a fa-
vor da melhor solução". 

Alexandre 
Quintanilha 

PS 

"É insultuoso! Não faz 
qualquer sentido que o 
Porto tenha um núme-
ro tão ridiculamente 
baixo de ligações, ainda 
por cima sendo o Norte 
a região que mais pro-
duz para o País. Não te-
nho qualquer estratégia 
individual sobre a maté-
ria. É uma questão em 
que o grupo parlamen-
tar terá que atuar em 
conjunto para que se 
seja o mais eficiente 
possível. Vou esperar 
para que haja um con-
senso alargado sobre a 
forma como o grupo 
parlamentar deverá 
proceder em relação a 
esta matéria". 

"O Aeroporto do Porto é 
uma infraestrutura fun-
damental para a região 
Norte. O número de liga-
ções e de voos agora defi-
nidos não correspondem 
às necessidades e refle-
tem opções de gestão 
que não colocam como 
prioridade o desenvolvi-
mento do país como um 
todo - o que não está 
desligado da ruinosa pri-
vatização feita pelo go-
verno PSD/CDS. O PCP 
já no dia 4 de maio 
questionou o Governo. 
O PCP considera urgen-
te uma intervenção que 
salve a empresa e já en-
tregou um Projeto de 
Lei para controlo públi-
co da TAP". 

Adão 
Silva 

PSD 

♦ 
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Como vê a decisão da TAP 
em relação ao Aeroporto do 
Porto? O que pretendem fazer 
para forçar a TAP a aumentar 
as rotas internacionais 
a partir do Norte? 

PS 

 

PSD 

 

CDS-PP BE 

   

          

Guarda 

Hugo 
Carvalho 

PSD 

"Depois de o Governo 
ter revertido a privati-
zação da TAP em nome 
da necessidade de pres-
tar um serviço público 
aos portugueses, não se 
consegue compreender 
como a empresa conti-
nua a desconsiderar par-
te do país, estando cada 
vez mais concentrada 
em Lisboa. O Norte, o 
Algarve, a Madeira e os 
Açores também são Por-
tugal e é com perplexi-
dade que vejo esta deci-
são, bem como a reação 
do Governo, que ainda 
recentemente disse que 
a proposta da empresa, 
que supostamente con-
trola, não era credível". 

Bebiana 
Cunha 

PAN 

"É na região Norte que 
se concentra a maior 
parte da população, re-
presentando 36% dos 
portugueses. Em 2018, 
a região Norte foi res-
ponsável por 39% das 
exportações. Estes da-
dos revelam a forte con-
centração do tecido eco-
nómico de cariz indus-
trial na região. Também 
a comunidade imigran-
te fica altamente preju-
dicada. Não faz qual-
quer sentido a decisão 
da TAP. O PAN conti-
nuará a pressionar o Go-
verno, urna vez que o 
Estado é o acionista 
majoritário, com 50% 
do capital, para garantir 
a coesão territorial". 

José 
Soeiro 

BE 

"É uma péssima deci-
são. Vem no seguimen-
to de um padrão de des-
consideração nas deci-
sões estratégias da em-
presa e de transforma-
ção gradual do Aeropor-
to do Porto num apea-
deiro do Aeroporto de 
Lisboa. Temos levanta-
do o debate no Parla-
mento. A TAP já foi cha-
mada para se 'discutir 
este tema. Vamos conti-
nuar a defender que, se 
oEstado injeta dinheiro 
na companhia, tem que 
ter poder de decisão e 
garantir que o serviço 
público é equilibrado 
territorialmente". 

Cecília 
Meireles 

CDS 

"Vejo com enorme dis-
cordância. É completa-
mente inexplicáveL 
Afinal, porque nomeia o 
Estado administradores 
para a TAP, se não con-
segue qualquer decisão 
estratégica? Das duas 
uma: ou o Estado é res-
ponsável e a TAP é uma 
empresa pública ou é 
privada e não há razão 
para o Estado ser res-
ponsável pela sua dívi-
da. Este problema não é 
novo. Ainda há poucos 
anos, a TAP cancelou 
voos a partir do Porto e 
foram os privados a ga-
rantir essas rotas. Va-
mos continuara ques-
tionar o Governo sobre 
esta matéria". 

Aveiro 

"Vejo muito mal, evi-
dentemente. No míni-
mo, a TAP deve manter 
a percentagem de voos 
que já tinha no Porto. 
Tudo o que for abaixo 
disso é totalmente ina-
ceitável. Já fizemos um 
requerimento para se 
ouvir com urgência o 
CEO, Miguel Frasqui-
lho. Sabemos que a 
questão das rotas é uma 
decisão da Comissão 
Executiva, onde o Esta-
do não tem assento. 
Mas a TAP corre o risco 
de que a população por-
tuguesa não se reveja na 
companhia". 

Moisés 
Ferreira 

BE 

Subscreve a resposta 
dada pelo deputado José 
Soeiro. 

"Dos cerca de 12 milhões 
de passageiros que ater-
ravam no Aeroporto de 
Sá-Carneiro, uma signifi-
cativa fatia coincide com 
operíodo de expansão de 
turistas. Além disso, há 
um conjunto de opera-
dores turísticos graças ao 
input desta infraestrutu-
ra. A projeção do país as-
senta na coexistência de 
diversas carreiras aéreas. 
A dimensão empresarial 
e tecnológica do distrito 
de Aveiro com diversos 
países fica claramente 
afetada. Continuaremos 
a pugnar para que o Nor-
te e o Centro não sejam 
tratados de forma discri-
minatória". 

"Vejo como uma deci-
são muito negativa e 
uma discriminação re-
gional, que não tem 
qualquer justificação. O 
Governo tem que res-
ponder por isto. Era su-
posto controlar a em-
presa. Por isso, vou con-
tinuar a exigir ao Gover-
no que faça valer esse 
equilíbrio regional nas 
rotas, que deveria exis-
tir e não existe atual-
mente". 

Viseu 

Fernando 
Ruas 

PSD 

"É uma coisa inacreditá-
vel. Parafraseando o hu-
morista Ricardo Araújo 
Pereira, parece mesmo 
que andam a gozar com 
quem trabalha. A força 
da produção está no 
Norte e centralizar em 
Lisboa é inacreditável. É 
transformar uma com-
panhia aérea nacional, 
numa companhia regio-
nal. Mais, numa compa-
nhia de cidade. A des-
proporção é tão grande, 
que não há razões que 
justifiquem. Vou juntar 
a minha voz à do presi-
dente do meu partido e 
dos autarcas e bater o 
pé, até que o Governo 
ponha isto nos eixos". 

"A TAP é uma empresa 
de ínteresse estratégico 
nacional. Este plano de 
rotas é inadmissível. 
Tem imediatamente 
que ser remodelado e 
apresentar-se às regiões 
um plano para que a 
TAP seja um motor do 
desenvolvimento regio-
nal. É uma empresa de 
dimensão mundial. Não 
pode olhar para o país 
desta maneira. Tenho 
estado a tentar sensibi-
lizar a TAP para que 
olhe para o território de 
uma forma estratégica e 
como um motor de des-
envolvimento. Tenho a 
leve esperança de que a 
TAP estará à altura nes-
ta matéria". 

Hugo 
Oliveira 

Ana Miguel 
dos Santos 

PS PSD 

João 
Almeida 

 

João 
Azevedo 

CDS • 

 

PS 

Santinho 
Pacheco 

PS 

"Estou espantado e 
preocupado. Sei a im-
portância que o Norte 
tem no volume de trá-
fego, motivado pela 
diáspora, mas também 
pelo peso económico da 
região, que obriga a des-
locações constantes 
pela Europa e pelo 
mundo. A região tam-
bém representa um ter-
ço da população. Per-
tenço a um grupo parla-
mentar e acompanharei 
a posição do meu grupo 
parlamentar e o que for 
decidido na comissão 
especializada". 

Carlos 
Peixoto 

PSD 

"A TAP é uma bandeira 
nacional. Como tal, tem 
uma responsabilidade 
social acrescida do pon-
to de vista da coesão 
territorial. Em qualquer 
decisão que tome, nun-
ca pode beneficiar parte 
do território em detri-
mento de outro. Esse 
deve ser o guião base de 
atuação de uma empre-
sa desta envergadura. 
Tal como o presidente 
do PSD e líder parla-
mentar do PSD já trans-
mitiu: a TAP não pode 
ser uma empresa regio-
nal, que opera com 
preocupações puramen-
te economicistas e que 
não olha para o territó-
rio como um todo". 
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Polícias obrigados 
a usar colete à prova 
de bala após casos 
de violência nas ruas 
Bairros problemáticos e agressões 
conjugais fazem disparar alarmes 

No último mês foram atacados 
18 agentes da PSP em serviço P.4e5 

No Algarve, Faro e Monte Gordo 
podem acolher 12 mil banhistas P.16 
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Jornal de Notícias 

TAP recua mia II 
e vê-se forçada 
a rever plano 
de rotas 

Deputados do Norte e do Centro 
analisam braço de ferro P. e a 9 

Football Leaks  Juiz 
afastado por atitude 
jocosa com Rui Pinto 

"Gostos" no Facebook tramam 
magistrado benfiquista P. is 

Bruxelas  Fundo de 
salvação pago à custa 
de novos impostos P.14 
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'Twitter Trump ameaça 
fechar redes ao ser 
apanhado a mentir P.28 

Ckurgla 
Maria 
Cavaco 
Silva 
recupera 
de tumor 
em casa P.36 

Calamidade 
no futebol não 
profissional 
motiva 
intervenção 
de fundo 

Sindicato dos 
Jogadores propõe 
14 mudanças P.42 

into da Costa ganha 
apoio de Rui Moreir 
.38039 
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RUI GAUDÊNCIO

TAP perdeu dois milhões de 
passageiros entre Março e Abril

Antonoaldo Neves, CEO da TAP, foi também chamado ao Parlamento 

Nos meses de Março e de Abril, a TAP 

teve menos 2.084.458 passageiros 

face a idêntico período de 2019, o que 

mostra bem os impactos do surto da 

covid-19 no sector e na transportado-

ra área portuguesa.   

O pior mês foi mesmo Abril, perío-

do em que a TAP transportou apenas 

4878 passageiros, em comparação 

com os 1,48 milhões de Abril de 2019 

(o que resulta numa queda de 99,7%), 

de acordo com os dados do regulador 

da aviação civil, a ANAC. No mês de 

Março, que interrompeu um ciclo de 

crescimentos, foram transportados 

710.000 passageiros pela TAP (-46% 

em termos homólogos). Assim, houve 

menos 604.509 passageiros em Mar-

ço, a que se soma uma perda de 

1.479.949 em Abril, chegando ao total 

de 2.084.458 passageiros. 

O impacto foi severo ao nível da 

receita, que se afundou em Março e 

foi residual em Abril, mês em que o 

grupo já recorreu ao layoff simpli ca-

do, o que aliviou os custos com pes-

soal. Entretanto, a TAP já prolongou 

esse mecanismo de apoio do Estado 

para Maio e de Junho. 

Durante o mês de Abril, a TAP redu-

ziu a operação apenas à Madeira e aos 

Açores por questões de continuidade 

territorial. Além da TAP, outras com-

panhias áreas deixaram os seus aviões 

em terra em Abril, devido às restri-

ções impostas pela pandemia, algo 

que ca bem patente pelos números 

dos aeroportos. 

De acordo com os dados da ANAC, 

só circularam 26.908 passageiros pelo 

aeroporto de Lisboa, o que equivale 

a queda homóloga de 99%. No caso 

do aeroporto do Porto, houve apenas 

2575 passageiros (-99,8%), e em Faro 

não se foi além dos 408 passageiros 

(-99,9%). Foram transportados 33.525 

pessoas em todos os aeroportos e 

aeródromos nacionais, cabendo uma 

fatia de 80% a Lisboa e de 8% ao Por-

to. Em Abril de 2019, essas fatias cor-

respondiam a 50,6% no caso de Lis-

boa e a 21,6% no caso do Porto.   

Ontem, após dois dias a sofrer for-

tes críticas, a TAP acabou por recuar 

no plano que tinha avançado para a 

e partidos. No caso do PS, o seu secre-

tário-geral adjunto, José Luís Carnei-

ro, tinha desa ado a TAP a corrigir a 

estratégia.  

Depois, foi a vez de o Presidente da 

República, Marcelo Rebelo de Sousa, 

a rmar à Lusa que acompanhava “a 

preocupação manifestada por vários 

partidos políticos e autarcas relativa-

mente ao plano de retoma de rotas da 

TAP, em particular no que respeita ao 

Porto”. E se todos estes já eram fortes 

golpes na companhia da qual o Esta-

do é dono de 50% (45% são do con-

sórcio de David Neeleman e Humber-

to Pedrosa, e outros 5% estão com 

trabalhadores), outros se seguiram. 

Ontem, o primeiro-ministro, Antó-

nio Costa, a rmou à Lusa que “não 

tem credibilidade qualquer plano de 

rotas de nido pela TAP sem a prévia 

informação sobre a estratégia de rea-

bertura de fronteiras de nida pela 

República Portuguesa”. 

Até aqui, a transportadora tem ape-

nas assegurado, a partir do Porto, a 

ligação a Lisboa, três vezes por sema-

na. E, de acordo com o plano apre-

sentado pela empresa liderada por 

Antonoaldo Neves, o Porto ganhava 

apenas uma rota em Junho, com a 

ligação ao Funchal, passando a ter 

mais duas novas rotas, internacio-

nais, em Julho: Paris e Luxemburgo . 

Por essa altura, Lisboa terá 42 rotas, 

a maior parte internacionais, e 21 liga-

ções semanais entre a capital e o Por-

to (antes da covid-19 eram 13 por dia). 

O plano contempla também o regres-

so a Faro com 14 voos por semana a 

partir de Julho. 

O PS, entretanto, entregou ontem 

na Assembleia da República, antes do 

comunicado da TAP, um pedido para 

a realização de uma audição parla-

mentar urgente do presidente da 

comissão executiva, Antonoaldo 

Neves, e do presidente do conselho 

de administração, Miguel Frasquilho. 

Numa questão de dias, as rotas da 

TAP tornaram-se assim num ponto 

crítico ligado à de nição das ajudas 

públicas que a transportadora solici-

tou no nal de Março, e que estão 

agora a ser desenhadas nas negocia-

ções que envolvem a comissão exe-

cutiva, privados e o Governo. 

Abril foi o pior mês para o sector, com 408 passageiros no aeroporto de Faro, 2575 passageiros no do 
Porto e 26.908 no de Lisboa. Ontem, após fortes críticas, TAP a rmou que vai rever plano de rotas 

Aviação 
Luís Villalobos

[A TAP] vai 
adicionar e ajustar 
os planos de rota 
anunciados para 
este momento de 
retoma  
Conselho de administração  
da TAP 

luis.villalobos@publico.pt

recuperação de rotas nos próximos 

dois meses, e que era visto como des-

valorizador do Porto e insu ciente 

para Faro. 

Ao nal da tarde, o conselho de 

administração do grupo emitiu um 

comunicado em que a rmou que vai 

“adicionar e ajustar os planos de rota 

anunciados para este momento de 

retoma por forma a procurar ter um 

serviço ainda melhor e mais próximo 

a partir de todos os aeroportos 

nacionais” onde opera. Ou seja, vai 

rever a estratégia de rotas e frequên-

cias que divulgou na segunda-feira, 

e que foi recebida com uma bateria 

de críticas negativas .  

No comunicado, a transportadora 

diz que vai “de imediato” colaborar 

“com todos os agentes económicos, 

nomeadamente associações empre-

sariais e entidades regionais de turis-

mo, para viabilizar o maior número 

de oportunidades”. “Considerando o 

período difícil que Portugal atraves-

sa”, refere a empresa, esse plano 

“ cará, naturalmente, subordinado 

aos constrangimentos legais que exis-

tam quanto à mobilidade das pessoas 

e ao transporte aéreo”.  

Na terça-feira, Rui Rio, líder do PSD 

e ex-presidente da Câmara do Porto, 

defendeu que “uma empresa regional 

não pode ter os apoios que tem uma 

empresa que é estrategicamente 

importante para o país como um 

todo”. Já o actual presidente da Câma-

ra do Porto, Rui Moreira, acusou a 

TAP de “impor um con namento ao 

Porto e Norte”, com as críticas a alar-

garem-se a outros autarcas do Norte 
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Transportadora perdeu dois 
milhões de passageiros 
entre Março e Abril p24

Escola de Saúde Pública 
refere que número de casos 
seria superior em 25% p6

Relações económicas 
especiais com o território 
vão ser cortadas p29

TAP revê plano 
de voos após 
críticas de Costa 
e Marcelo

EUA dizem que 
Hong Kong já 
não é autónomo 
da China

Covid-19: sem 
confinamento, 
teríamos mais 
146 mortes

Entrevista 
Catarina Martins 
negoceia baixa  
de rendas de casa  
e mais emprego 
Política, 12/13
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Estado investe 2000 milhões nas 
linhas mas comboios não aceleram
Investimento não contempla a diminuição dos tempos de trajecto dos comboios de passageiros, 
mantendo as mesmas velocidades de há 20 anos, e privilegia o transporte de mercadorias Economia, 22/23

União Europeia  já tem 
um número para o seu 

Plano Marshall  
750 mil milhões  

de euros
Portugal poderá receber   

26 mil milhões  
Costa diz que  a resposta  
está “à altura do desafio” 

Destaque, 2 a 7 e Editorial 

ISNN-0872-1548
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A18  
RTP 1

 	Duração: 00:02:47

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 86753090

 
28-05-2020 13:22

1 1 1

TAP recua e vai ajustar planos de rota

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3b48d873-fd8d-4791-b301-

d8a6fe9ead11&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O primeiro-ministro aplaude o facto de a TAP ter recuado no plano de retoma de voos. António Costa
considera que concentrar a operação num só aeroporto não é uma boa gestão de recursos e depois
das críticas dos últimos dias, a companhia aérea prometeu uma revisão da atividade em todos os
aeroportos do país.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro; António Miguel Pina, pres. AMAL, Comunidade
Intermunicipal Algarve; Nuno Botelho, pres. Associação Comercial do Porto.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-05-28 14:20
 RTP 3 - 3 às... , 2020-05-28 15:15
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A19  
RTP 1

 	Duração: 00:01:25

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 86743632

 
28-05-2020 07:12

1 1 1

Definida lotação das praias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6a0eea5f-8074-48ad-908e-

1bab4a7b6dcf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Foi divulgada a tabela de lotação máxima de várias praias portuguesas. Algarve, Lisboa, Setúbal e
Oeste são algumas das 18 das zonas que já tem lotação definida.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-28 07:12
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A20  
SIC

 	Duração: 00:03:08

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 86738563

 
27-05-2020 20:20

1 1 1

Críticas ao plano de retoma na TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ee84091a-941f-4cac-a251-

54558bab510f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A TAP vai recuar no plano de voo para os próximos meses, que tem gerado muita polémica. A TAP diz
que vai colaborar de imediato com todos os agentes para ajustar as rotas que anunciou. O
comunicado empresa surge depois de o próprio primeiro-ministro se ter juntado a um coro de críticas
contra a TAP que previa apenas três ligações no Porto.
Declarações de João Fernandes, pres. da Região de Turismo do Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-05-27 20:20
 SIC - Edição da Manhã , 2020-05-28 06:16
 SIC - Edição da Manhã , 2020-05-28 07:13
 SIC - Edição da Manhã , 2020-05-28 08:18
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-28 06:16
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-28 07:14
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-28 08:18
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-05-27 00:12
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-05-27 01:27
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-28 09:13
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-05-27 03:23
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-05-27 04:43
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-05-27 05:46
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-05-28 10:12
 SIC Notícias - Opinião Pública , 2020-05-28 10:31
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-05-28 12:30
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A21  
RTP 1

 	Duração: 00:02:33

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 86738541

 
27-05-2020 19:59

1 1 1

Plano de retoma da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e1374dab-cf86-4a8b-8225-

a6fd59f3334d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A TAP recuou no plano de voos que apresentou para os próximos meses. Depois de críticas do
primeiro-ministro, do Presidente e de autarcas, a companhia aérea vai mudar o plano inicial de retoma
de atividade.
Declarações de António Miguel Pina, presidente da AMAL; Rui Moreira, presidente da C.M. do Porto.
 
Repetições: RTP 2 - Jornal 2 , 2020-05-27 21:30
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-05-28 06:36
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-05-28 07:06
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-05-28 08:13
 RTP 3 - 3 às... , 2020-05-27 20:00
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-05-28 09:12
 RTP 3 - 360 , 2020-05-27 22:19
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-28 06:36
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-28 07:06
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-28 08:13
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-28 09:12
 RTP 3 - 3 às... , 2020-05-28 10:19
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-05-27 00:07
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-05-27 21:05
 RTP 3 - 3 às... , 2020-05-28 11:13
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-05-27 23:26
 RTP 3 - Telejornal Madeira , 2020-05-27 04:46
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-05-27 04:46
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-05-28 12:14
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A22  
RTP 3

 	Duração: 00:01:14

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 86738514

 
27-05-2020 19:29

1 1 1

Algarve contesta o plano de rotas da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c2b49790-1351-4902-ba31-

769097473161&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da comunidade Intermunicipal do Algarve espera que, desta vez, aquilo que for para o
Norte vá igualmente para o Algarve.
Declarações de António Miguel Pina, Presidente da AMAL.
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A23  
RTP 3

 	Duração: 00:04:07

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 86737118

 
27-05-2020 18:08

1 1 1

Rotas da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=50a5c1f1-d60e-4f76-a927-

068be48a389d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Também do Algarve em contestação a esta decisão da TAP.
Comentários de António Miguel Pina, presidente da comunidade Intermunicipal do Algarve.
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A24  
CM TV

 	Duração: 00:00:58

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 86752896

 
28-05-2020 07:47

1 1 1

Lotação máxima das praias das regiões do Algarve, Grande Lisboa e Oeste

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=19ee74bf-f5dc-4b90-aba0-

6ca5c672b8df&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Já há uma lista com as lotações máximas para as praias nacionais devido à pandemia de COVID-19. A
Nazaré terá a maior Praia do país com capacidade para mais de 17 mil pessoas. Em Cascais, a praia
de Carcavelos tem espaço para pouco mais de 12 mil banhistas permitidos. Monte Gordo e Faro têm a
maior capacidade na região algarvia.
 
Repetições: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço , 2020-05-28 14:04
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A25  
CM TV

 	Duração: 00:02:27

 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço

 
ID: 86756016

 
28-05-2020 14:04

1 1 1

Definida lotação das praias - Direto da Praia de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4a4093f3-f8b9-4623-ae8a-

74efbb101da8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Já há uma lista com as lotações máximas para as praias nacionais devido à pandemia de COVID-19.
Direto da Praia de Faro. Declarações de Rui Barreto, empresário.
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A26Covid.19:Sabe quantas pessoas cabem na sua praia? Confira a lista
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=528f7719

 
Segundo a APA - Agência Portuguesa do Ambiente, a diferente capacidade de lotação das praias pode
causar alguns constrangimentos neste Verão devido ao distanciamento social necessário para garantir
as normas de segurança.
 
Para se certificar se a sua praia pertence ao grupo das que tem maior ou menos capacidade de
ocupação, confira esta lista das principais praias do Algarve:
 
Refira-se que, a época balnear só terá inicio a 6 de junho. A Autoridade Marítima lembra que a maioria
das praias não tem vigilância permanente, sendo "fundamental" que todas as pessoas adotem um
comportamento de segurança e evitem expor-se desnecessariamente ao risco.
 
Realça que, é de extrema importância cumprir as regras de distanciamento social e respeitar todas as
indicações das autoridades, com o objetivo de reduzir a propagação da pandemia provocada pela
Covid-19 e deixa os seguintes conselhos:
 
- Vigiar permanentemente as crianças e não permitir que se afastem, mantendo-as sempre próximas
de um adulto;
 
- Evitar comportamentos de risco. Não vire as costas ao mar, evitando ser surpreendido por uma
onda;
 
- Caso testemunhe uma situação de perigo dentro de água, não entrar e pedir ajuda através do 112.
 
Susana Brito
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A27

Portimão considera que lotação prevista permite ter praias seguras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2020

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f8d167a5

 
Praia da Rocha tem capacidade para 8.800 pessoas, embora seja indicada como uma praia suscetível
de eventuais problemas de lotação.
 
A presidente da Câmara de Portimão, concelho com a praia vigiada com maior capacidade do
barlavento algarvio, considerou hoje que a lotação prevista para os areais do concelho permite ter
"praias seguras", frisando que a capacidade pode ser alterada.
 
Segundo o plano que estima a capacidade potencial de ocupação das praias, divulgado pela Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), a Praia da Rocha, em Portimão, tem capacidade para 8.800 pessoas,
embora seja indicada como uma praia suscetível de eventuais problemas de lotação.
 
Questionada pela agência Lusa sobre os eventuais problemas de lotação referidos no documento,
Isilda Gomes afirmou que esse indicador apenas alerta para a possibilidade de a capacidade da praia
ser ultrapassada em determinados momentos, "dado tratar-se de uma praia urbana, onde é mais fácil
que isso aconteça".
 
"Não estou preocupada, porque se chegarmos a uma determinada altura em que verificamos que o
espaço sobrante é muito e que permite que tenhamos mais pessoas, a APA está disponível para
alterar, desde que se demonstre que há capacidade para receber mais pessoas", apontou.
 
Isilda Gomes (PS) frisou que "a capacidade prevista é indicativa e permite ter praias seguras",
notando que essa capacidade de utentes nas praias "foi estimada de acordo com a área dos areais" e
que não existe, em Portimão, "qualquer oposição ao que foi apurado".
 
Segundo Isilda Gomes, "as previsões e as contas que foram feitas tiveram em conta a segurança das
pessoas e a manutenção das distâncias de segurança", pelo que é o "bom senso que tem de
prevalecer", ou seja, "fazer praia, mas em segurança".
 
"Infelizmente, também não estou à espera de ter uma enchente de turistas, o que é uma pena, mas
certamente que este ano a enchente não vai chegar ao Algarve, nem a Portimão", concluiu.
 
No barlavento (oeste) algarvio, a Praia da Rocha, com lotação indicativa de 8.800 pessoas e 12
unidades balneares, é o areal vigiado com maior capacidade de ocupação, seguida da Meia Praia
Nascente, em Lagos, com capacidade prevista para 8.700 pessoas.
 
Seguem-se as praias de Alvor, também no concelho de Portimão, com potencial capacidade para
4.200 pessoas e a Praia da Rocha Baixinha Nascente, no concelho de Albufeira, com capacidade
indicativa para 3.400 utentes.
 
A APA publicou na quarta-feira a capacidade potencial de ocupação das praias das regiões do Algarve
e Tejo/Oeste, tendo em conta que o dia 06 de junho marca o início da época balnear, conforme
determinação do Governo no âmbito da pandemia da covid-19, cabendo à APA o apuramento da
capacidade das praias.
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Em resposta à agência Lusa, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, que tutela a APA, explicou
hoje que a divulgação feita da capacidade das praias em contexto da pandemia da covid-19 integra
"uma consulta informal, logo vai sofrer alterações com base nos contributos recebidos", reforçando
que se trata de "um documento em mutação".
 
...
 
[Additional Text]:
Praia
Praia da Rocha deserta em dias de Páscoa. Um dos areais mais visitados do Algarve como nunca o viu
 
Lusa
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A29

Praias de Faro e Monte Gordo com lotação máxima de 12.600 pessoas, na praia da
Marinha só podem entrar 15
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=920e31b4

 
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) divulgou o documento orientador da capacidade das praias
do Algarve a partir de 6 de junho, variando entre as 12.600 pessoas permitidas nas praias de Faro e
Monte Gordo e os 15 utentes na praia da Marinha, no concelho de Lagoa.
 
"Determinar a capacidade das praias em contexto Covid-19 é um exercício complexo, podendo
conduzir a regras difíceis de conceber, de observar e de cumprir", admite a APA, em comunicado.
 
A entidade definiu os números divulgados nestes documentos com base num conjunto de critérios que
conjugam a dimensão do areal, a influência de marés, as regras de distanciamento e de segregação
de acessos, a capacidade de estacionamento, e ainda alguns fatores específicos associados ao risco
costeiro (como a existência de arribas).
 
No caso do Algarve, foram divulgados os números relativos às praias do barlavento e do sotavento.
"Estas capacidades são um importante auxiliar para a gestão e utilização segura das praias, pois é a
partir destes valores que pode ser dada informação - ao cidadão e às autoridades - de modo a
direcionar os devidos comportamentos, de uma forma responsável", sublinha a agência.
 
Recorde-se, as regras para a utilização do areal impõem uma distância mínima de 1,5 metros entre
pessoas (exceto se forem do mesmo grupo); e uma distância mínima de três metros entre chapéus de
sol, toldos ou colmos.
 
As praias de Faro e Monte Gordo (VRSA) serão aquelas com maior capacidade de lotação (12.600
utentes), logo seguidas da Praia da Rocha, em Portimão (8800); Meia Praia Nascente, em Lagos
(8700); Quarteira (6.600); Manta Rota, em VRSA (6300); e Alagoa, em Castro Marim (6000).
 
Já nas praias da Marinha, Tremoços e Albandeira, todas no concelho de Lagoa, Arrifes, em Albufeira, e
na do Camilo, em Lagos, serão permitidas 15, 60, 70, 30 e 40 pessoas, no máximo.
 
"Em contexto Covid-19 importa garantir a distância de segurança, o que pode implicar a redução da
capacidade de ocupação do areal em determinadas praias. Contudo, em algumas praias, em particular
nas de grande dimensão, os valores agora obtidos podem ser superiores à capacidade de carga
definida nos POOC/POC, tendo em conta que, nas atuais condições, os utilizadores estão mais
disponíveis para ocuparem uma área de areal que ultrapassa os limites das áreas de conforto,
consideradas no POC", assinala a instituição.
 
A consulta informal da APA está sujeita a alterações, sendo pedido o contributo da população. "Porque
cada praia é uma praia, o que é ainda mais evidente nas praias de pequena dimensão, disponibiliza-se
a presente proposta a consulta informal, para poder ser enriquecida com a opinião de todos", comenta
a APA, aberta a sugestões pelo endereço eletrónico [email protected]
 
..diariOnline RS
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A30

Já é conhecida a lotação máxima de várias praias portuguesas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2020

Meio: Executive Digest Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7ae1e221

 
A praia da Nazaré, no distrito de Leiria, tem uma capacidade potencial de ocupação até 17.100
utentes, durante a época balnear, e outras seis são assinaladas com "eventuais problemas de
lotação", divulgou hoje a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
 
A APA publicou hoje as capacidades das praias das regiões do Algarve e Tejo/Oeste, "tendo em conta
que o dia 06 de junho marca o início da época balnear", afirmando que as restantes serão publicadas
em breve, "considerando as respetivas datas de abertura".
 
"Estas capacidades são um importante auxiliar para a gestão e utilização segura das praias, pois é a
partir destes valores que pode ser dada informação - ao cidadão e às autoridades - de modo a
direcionar os devidos comportamentos, de uma forma responsável", adianta a APA, em comunicado.
 
No âmbito da pandemia da covid-19, o Governo determinou que a época balnear só começa, este ano,
em 06 de junho, cabendo à APA o apuramento da capacidade das praias.
 
Relativamente à região Tejo/Oeste, depois da praia da Nazaré segue-se, com maior lotação, a praia da
Fonte da Telha (I, II e III), no concelho de Almada, com uma capacidade de 14.500 utentes, e a praia
de Carcavelos, no concelho de Cascais, com 12.100.
 
No Sotavento algarvio, as duas praias com maior lotação são a de Monte Gordo, no concelho de Vila
Real de Santo António, e a de Faro, com uma capacidade de 12.600 banhistas cada uma.
 
No Barlavento, a praia da Rocha Baixinha (Nascente), no concelho de Albufeira, tem uma capacidade
potencial de ocupação de 3.400 pessoas, a mais elevada da zona.
 
Nas listagens hoje divulgadas, a Agência Portuguesa do Ambiente indica "potenciais problemas de
lotação" nas praias de Quarteira (concelho de Loulé), de Faro (Faro), de Monte Gordo (Vila Real de
Santo António), de Armação de Pêra (Silves), de Armação de Pêra/Pescadores (Silves) e da Rocha
(Portimão).
 
Em 63 praias, a APA assinala que a capacidade potencial de ocupação pode subir, "considerando a
variação da maré". É o caso, por exemplo, da praia de São João da Caparica, em Almada, cuja lotação
poderá passar de 9.700 para 12.200.
 
"Em contexto covid importa garantir a distância de segurança, o que pode implicar a redução da
capacidade de ocupação do areal em determinadas praias. Contudo, em algumas praias, em particular
nas de grande dimensão, os valores agora obtidos podem ser superiores à capacidade de carga
definida nos" Planos de Ordenamento da Orla Costeira/Programas da Orla Costeira, tendo "em conta
que, nas atuais condições, os utilizadores estão mais disponíveis para ocuparem uma área de areal
que ultrapassa os limites das áreas de conforto", consideradas naqueles documentos, explica a APA.
 
No caso das "águas costeiras e de transição", o cálculo da capacidade de cada praia foi apurado
através de uma conjugação de critérios como a "definição da área de areal utilizável para a prática
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balnear com a profundidade possível", "as características biofísicas e faixas de salvaguarda ao risco
costeiro", "o limite lateral das praias", a "influência da maré" e a "utilização de uma área de 8,5
m2/pessoa, considerando o distanciamento físico necessário por razões sanitárias", entre outros.
 
Quanto a "águas interiores", foi definida a área utilizável para a prática balnear "considerando a
extensão da frente da zona balnear e uma faixa com a profundidade passível de utilização contada a
partir do limite do plano de água", sendo considerados também "os espaços envolventes disponíveis
para o uso balnear", como parques de merendas, esplanadas, relvados, campos de jogos e piscinas
com plataformas flutuantes.
 
Durante a época balnear deste ano, a partir de 06 de junho, os utentes das praias devem assegurar
um distanciamento físico de 1,5 metros entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre
chapéus de sol, toldos ou colmos, segundo um decreto-lei aprovado pelo Governo.
 
Além do "distanciamento físico de segurança entre utentes no acesso e na utilização da praia e no
banho no mar ou no rio", os cidadãos devem cumprir as medidas de etiqueta respiratória e proceder à
limpeza frequente das mãos, bem como "evitar o acesso a zonas identificadas com ocupação elevada
ou plena"
 
Relativamente ao estado de ocupação das praias, vai existir "sinalética tipo semáforo", em que a cor
verde indica ocupação baixa (1/3), amarelo é ocupação elevada (2/3) e vermelho quer dizer ocupação
plena (3/3).
 
Segundo o Governo, a informação sobre o estado de ocupação das praias vai ser "atualizada de forma
contínua, em tempo real", designadamente na aplicação InfoPraia e na página da internet da APA.
 
Veja aqui a capacidade das praias do Barlavento e Sotavento algarvios, do Tejo e do Oeste.
 
pub
 
Executive Digest
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APA divulga capacidade de ocupação das praias do Algarve - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Gonçalo Dourado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9e4dc688

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia
 
[/mobileonly]
 
A praia de Monte Gordo e a de Faro têm uma capacidade potencial de ocupação até 12600 utentes,
durante a época balnear, enquanto a praia da Marinha, em Lagoa, poderá acolher até 15 pessoas,
segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
 
A APA publicou ontem as capacidades das praias das regiões do Algarve e Tejo/Oeste, "tendo em
conta que o dia 6 de junho marca o início da época balnear", afirmando que as restantes serão
publicadas em breve, "considerando as respetivas datas de abertura".
 
"Estas capacidades são um importante auxiliar para a gestão e utilização segura das praias, pois é a
partir destes valores que pode ser dada informação - ao cidadão e às autoridades - de modo a
direcionar os devidos comportamentos, de uma forma responsável", adianta a APA, em comunicado.
 
No âmbito da pandemia da COVID-19, o Governo determinou que a época balnear só começa, este
ano, em 6 de junho, cabendo à APA o apuramento da capacidade das praias.
 
No Sotavento algarvio, as duas praias com maior lotação são a de Monte Gordo e a de Faro, com uma
capacidade de 12600 banhistas cada uma.
 
No Barlavento, a praia da Rocha, em Portimão, tem uma capacidade potencial de ocupação de 8800
pessoas, a mais elevada da zona, seguida da Meia Praia Nascente, em Lagos, com 8700.
 
Nas listagens divulgadas, a Agência Portuguesa do Ambiente indica "potenciais problemas de lotação"
nas praias de Quarteira, de Faro, de Monte Gordo, de Armação de Pêra, de Armação de
Pêra/Pescadores e da Rocha.
 
Em 63 praias, a APA assinala que a capacidade potencial de ocupação pode subir, "considerando a
variação da maré".
 
"Em contexto COVID-19 importa garantir a distância de segurança, o que pode implicar a redução da
capacidade de ocupação do areal em determinadas praias. Contudo, em algumas praias, em particular
nas de grande dimensão, os valores agora obtidos podem ser superiores à capacidade de carga
definida nos" Planos de Ordenamento da Orla Costeira/Programas da Orla Costeira, tendo "em conta
que, nas atuais condições, os utilizadores estão mais disponíveis para ocuparem uma área de areal
que ultrapassa os limites das áreas de conforto", consideradas naqueles documentos, explica a APA.
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No caso das "águas costeiras e de transição", o cálculo da capacidade de cada praia foi apurado
através de uma conjugação de critérios como a "definição da área de areal utilizável para a prática
balnear com a profundidade possível", "as características biofísicas e faixas de salvaguarda ao risco
costeiro", "o limite lateral das praias", a "influência da maré" e a "utilização de uma área de 8,5
m2/pessoa, considerando o distanciamento físico necessário por razões sanitárias", entre outros.
 
Quanto a "águas interiores", foi definida a área utilizável para a prática balnear "considerando a
extensão da frente da zona balnear e uma faixa com a profundidade passível de utilização contada a
partir do limite do plano de água", sendo considerados também "os espaços envolventes disponíveis
para o uso balnear", como parques de merendas, esplanadas, relvados, campos de jogos e piscinas
com plataformas flutuantes.
 
Durante a época balnear deste ano, os utentes das praias devem assegurar um distanciamento físico
de 1,5 metros entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus de sol, toldos ou
colmos, segundo um decreto-lei aprovado pelo Governo.
 
Além do "distanciamento físico de segurança entre utentes no acesso e na utilização da praia e no
banho no mar ou no rio", os cidadãos devem cumprir as medidas de etiqueta respiratória e proceder à
limpeza frequente das mãos, bem como "evitar o acesso a zonas identificadas com ocupação elevada
ou plena"
 
Relativamente ao estado de ocupação das praias, vai existir "sinalética tipo semáforo", em que a cor
verde indica ocupação baixa (1/3), amarelo é ocupação elevada (2/3) e vermelho quer dizer ocupação
plena (3/3).
 
Segundo o Governo, a informação sobre o estado de ocupação das praias vai ser "atualizada de forma
contínua, em tempo real", designadamente na aplicação InfoPraia e na página da internet da APA.
 
Os dados acerca do Sotavento podem ser consultados aqui e do Barlavento aqui.
 
Gonçalo Dourado
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COVID-19: Saiba qual a lotação máxima em cada praia do país
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4e8bf0e4

 
No Sotavento algarvio, as duas praias com maior lotação são a de Monte Gordo e a de Faro; no
Barlavento, é a Praia da Rocha, seguida da Meia Praia Nascente
 
Foto D.R.
A praia da Nazaré, no distrito de Leiria, tem uma capacidade potencial de ocupação até 17.100
utentes, durante a época balnear, e outras seis são assinaladas com "eventuais problemas de
lotação", divulgou hoje a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
 
A APA publicou hoje as capacidades das praias das regiões do Algarve e Tejo/Oeste, "tendo em conta
que o dia 06 de junho marca o início da época balnear", afirmando que as restantes serão publicadas
em breve, "considerando as respetivas datas de abertura".
 
"Estas capacidades são um importante auxiliar para a gestão e utilização segura das praias, pois é a
partir destes valores que pode ser dada informação - ao cidadão e às autoridades - de modo a
direcionar os devidos comportamentos, de uma forma responsável", adianta a APA, em comunicado.
 
No âmbito da pandemia da covid-19, o Governo determinou que a época balnear só começa, este ano,
em 06 de junho, cabendo à APA o apuramento da capacidade das praias.
 
No Sotavento algarvio, as duas praias com maior lotação são a de Monte Gordo, no concelho de Vila
Real de Santo António, e a de Faro, com uma capacidade de 12.600 banhistas cada uma.
Ler Mais
 
Há 32 minutos
 
Lusa
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Lotação de praias no Algarve varia entre 15 na Marinha e 12.600 em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Hugo Lopes Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=440592f9

 
Saiba a lotação das diferentes praias do Algarve
 
A lotação máxima das zonas balneares, como medida de prevenção contra a propagação da Covid-19,
vai variar entre 15 pessoas na Praia da Marinha, em Lagoa - 20 na maré baixa - e 12600 nas praias
de Faro e Montegordo.
 
A Agência Portuguesa do Ambiente revelou esta quarta-feira propostas relativas à capacidade
potencial de ocupação das praias do Algarve e da zona Tejo e Oeste, aquelas onde a época balnear
começa já no dia 6 de Junho.
 
No que toca à região algarvia, há duas listas, uma relativa ao Barlavento e outra ao Sotavento, que
estão em  consulta informal .
 
Porque cada praia é uma praia, o que é ainda mais evidente nas praias de pequena dimensão,
disponibiliza-se a presente proposta a consulta informal, para poder ser enriquecida com a opinião de
todos , diz a APA.
 
Na zona Nascente do Algarve (entre Loulé e VRSA), as 31 praias que constam da lista, todas elas
concessionadas, são todas consideradas grandes, pelo que a capacidade máxima anda sempre acima
do milhar de banhistas. A única exceção é a praia da Fuzeta-Ria, que só comportará 700 pessoas.
 
A APA identifica, ainda, as praias com  eventuais problemas de lotação , nomeadamente as de Faro e
Monte Gordo, ambas com uma lotação máxima de 12600 veraneantes, e a de Quarteira, que terá uma
capacidade máxima de carga de 6600.
 
No Barlavento, entre Aljezur e Albufeira, a situação é bem diferente, já que, aqui, são muitas as praias
consideradas pequenas e que, como tal, não poderão acolher muitas pessoas.
 
A que terá menor capacidade de carga é a Praia da Marinha , em Lagoa, com um máximo de 15
pessoas. Mas haverá outras quatro zonas balneares onde não poderão estar, ao mesmo tempo, mais
de cem pessoas: Arrifes (Albufeira, 30 banhistas), Camilo (Lagos, 40), Benagil (Lagoa, 50), Tremoços
(Lagoa, 60), Albandeira (Lagoa, 70).
 
Ao todo, há 31 praias pequenas identificadas na lista relativa ao Barlavento, entre um total de 79.
 
Praia da Marinha
 
No campo oposto, as praias com maior capacidade de carga serão a da Rocha, em Portimão (8800
pessoas) e a Meia-Praia Nascente (8700). As praias grandes, no lado Poente do Algarve, são, ao todo,
48.
 
Nesta zona do Algarve, há várias praias cuja lotação variará consoante a maré. Na Praia da Marinha,
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por exemplo, na maré vazia poderão estar lá 20 pessoas, em vez de apenas 15. No Benagil, ali perto,
a capacidade aumenta de 50 para 100, com a variação da maré.
 
Também há praias que são classificadas como tendo uso limitado, embora a APA não especifique o
que isso implicará.
 
Em contexto Covid importa garantir a distância de segurança, o que pode implicar a redução da
capacidade de ocupação do areal em determinadas praias. Contudo, em algumas praias, em particular
nas de grande dimensão, os valores agora obtidos podem ser superiores à capacidade de carga
definida nos POOC/POC, tendo em conta que, nas atuais condições, os utilizadores estão mais
disponíveis para ocuparem uma área de areal que ultrapassa os limites das áreas de conforto,
consideradas no POC , explicou a APA.
 
Determinar a capacidade das praias em contexto Covid-19 é um exercício complexo, podendo conduzir
a regras difíceis de conceber, de observar e de cumprir , ilustrou a mesma entidade.
 
Daí que a população seja convidada a participar, ainda que a consulta seja informal. Os interessados
deverão enviar os contributos para o email rp@apambiente.pt.
 
Critérios utilizados para a determinação da capacidade das praias:
 
1. Águas costeiras e de transição
 
a) Definição da área de areal utilizável para a prática balnear com a profundidade possível,
considerando as características biofísicas e faixas de salvaguarda ao risco costeiro e, tendo como
referência, o limite lateral das praias definido nos POOC/POC;
 
b) Avaliação das condições morfológicas e oceanográficas das praias para identificação daquelas em
que a influência da maré condiciona significativamente a utilização do areal e determinação do
respetivo diferencial de área;
 
c) Utilização de uma área de 8,5 m2/pessoa, considerando o distanciamento físico necessário por
razões sanitárias;
 
d) Em praias não urbanas, ponderação dos valores obtidos face aos equipamentos e infraestruturas
existentes, em particular o estacionamento, e à sensibilidade ambiental da envolvente da praia;
 
e) Identificação das praias de uso limitado, em que a área utilizável é fortemente condicionada por
faixas de salvaguarda ao risco costeiro associadas a arribas ou acessos.
 
2. Águas interiores
 
a) Definição da área utilizável para a prática balnear, considerando a extensão da frente da zona
balnear e uma faixa com a profundidade passível de utilização contada a partir do limite do plano de
água;
 
b) Incluem-se, também, nesta área os espaços envolventes disponíveis para o uso balnear, como
sejam: parques de merendas, esplanadas, relvados, campos de jogos e piscinas com plataformas
flutuantes para permanência.
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
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1 1 1

Aeroporto de Faro volta a receber voos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7f3ab57f-e3fb-4d55-b280-

5ca4a7d602ef&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E ainda sem a TAP, os aviões voltaram hoje a circular no aeroporto de Faro com um voo proveniente
de Zurique, na Suíça. Edelweiss é a primeira companhia a retomar a ligação.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-05-28 13:25
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-05-28 15:14
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-05-28 17:37
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Voos internacionais começam a regressar ao Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=65cd4869

 
São já vários os voos internacionais que, a partir do final de
maio, começam a regressar ao Algarve, com companhias como a Edelweiss, a Luxair
Tours, a Transavia, a Lufthansa, a Ryanair ou a Jet2 a anunciarem a retoma de
algumas das suas ligações para Faro. "O destino está a despertar um interesse
crescente junto das companhias aéreas e operadores turísticos internacionais e
isto é um sinal claro da confiança que estamos a conseguir transmitir a todos
os viajantes. O Algarve está a ser reconhecido como um destino seguro e bem
preparado para voltar receber turistas, o que vem validar o enorme empenho e
esforço conjunto que todos os agentes do setor do turismo da região têm feito,
no sentido de implementar as melhores práticas para assegurar a proteção e o
bem-estar de todos aqueles que nos visitam", explica João Fernandes, presidente
do Turismo do Algarve. "Acreditamos que esta perceção é também o resultado da
intensa campanha de comunicação que o Turismo do Algarve, em conjunto com o
Turismo de Portugal e o Aeroporto Internacional de Faro, tem desenvolvido junto
dos vários mercados internacionais", acrescenta.
 
Desde o início da pandemia, o Algarve nunca deixou de comunicar
com os seus públicos - turistas e agentes do setor -, apostando em fortes
campanhas online e nas redes sociais e desenvolvendo ferramentas inovadoras,
como visitas virtuais ao destino ou cursos de formação online para dar a
conhecer a oferta da região. "Procurámos, desde cedo, manter a notoriedade do
destino no top of mind dos seus principais mercados emissores e fortalecer o
envolvimento da marca Algarve com os seus públicos, através de um discurso
responsável, de confiança face ao trabalho realizado, pioneiro - através de
iniciativas como o selo  clean & safe  e o manual de boas práticas - e
inspirador face aos atributos do destino. Colhemos agora os primeiros frutos
desta estratégia", entende João Fernandes.
 
A poucos dias do arranque da época balnear, o Algarve está
a postos para voltar a receber os turistas com toda a segurança. Para quem
chega de avião, isso será visível logo a` entrada no Aeroporto Internacional de
Faro, onde os passageiros irão encontrar um conjunto de medidas, implementadas
de acordo com as indicações das entidades de saúde e da Autoridade Nacional de
Aviação Civil, tais como: a medição de temperatura nas chegadas, a
disponibilização de higienizadores de mãos em todos os pontos dos terminais, a
existência de sinalética sobre a necessidade de distanciamento físico e de
sensibilização para o uso de máscara, a instalação de proteções nos balcões de
atendimento, entre outras. "Ao longo da estadia, os turistas terão a
oportunidade de comprovar e sentir o compromisso que o destino assumiu com a
segurança dos seus visitantes, e que conta com o envolvimento de todos os
agentes da região, incluindo, para além dos diretamente associados ao setor do
turismo, as autarquias, as forças e serviços de segurança, os organismos das áreas
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da saúde, a Agência Portuguesa do Ambiente, entre outros. Nesse sentido,
estamos confiantes em que quem visitar o Algarve terá uma boa experiência, irá
sentir-se confortável e protegido, e irá, com certeza, partilhar essa perceção
com outras pessoas. Esse passa-palavra será um contributo fundamental para a
reconquista da confiança e da vontade de viajar de familiares e amigos",
acredita João Fernandes.
 
Recorde-se que a Edelweiss Air começa a ligação entre
Zurique e Faro a 28 de maio, a Luxair Tours recupera o voo entre Luxemburgo e
Faro a 31 de maio, a Transavia Netherlands retoma a operação de Amesterdão para
Faro a 4 de junho, uma das primeiras 20 rotas que a Lufthansa irá reiniciar
terá Faro como destino e a Ryanair e a Jet2 retomam as suas operações para Faro
a 1 de julho.
 
Daniel Pina
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Voos internacionais começam a regressar ao Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2020

Meio: Ambitur Online

URL: https://www.ambitur.pt/voos-internacionais-comecam-a-regressar-ao-algarve/

 
São já vários os voos internacionais que, a partir do final deste mês de maio, começam a regressar ao
Algarve. Companhias como a Edelweiss, a Luxair Tours, a Transavia, a Lufthansa, a Ryanair ou a Jet2
são algumas das empresas que estão a anunciar a retoma de algumas das suas ligações para Faro.
 
"Estas são notícias muito positivas para o Algarve", refere João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve, "o destino está a despertar um interesse crescente junto das companhias aéreas e
operadores turísticos internacionais e isto é um sinal claro da confiança que estamos a conseguir
transmitir a todos os viajantes. O Algarve está a ser reconhecido como um destino seguro e bem
preparado para voltar receber turistas, o que vem validar o enorme empenho e esforço conjunto que
todos os agentes do setor do turismo da região têm feito, no sentido de implementar as melhores
práticas para assegurar a proteção e o bem-estar de todos aqueles que nos visitam", explica.
 
"Acreditamos que esta perceção é também o resultado da intensa campanha de comunicação que o
Turismo do Algarve, em conjunto com o Turismo de Portugal e o Aeroporto Internacional de Faro, tem
desenvolvido junto dos vários mercados internacionais", acrescenta. De recordar que, desde o início
da pandemia, o Algarve nunca deixou de comunicar com os seus públicos - turistas e agentes do setor
-, apostando em fortes campanhas online e nas redes sociais e desenvolvendo ferramentas
inovadoras, como visitas virtuais ao destino ou cursos de formação online para dar a conhecer a oferta
da região.
 
"Procurámos, desde cedo, manter a notoriedade do destino no top of mind dos seus principais
mercados emissores e fortalecer o envolvimento da marca Algarve com os seus públicos, através de
um discurso responsável, de confiança face ao trabalho realizado, pioneiro - através de iniciativas
como o selo "clean & safe" e o manual de boas práticas - e inspirador face aos atributos do destino.
Colhemos agora os primeiros frutos desta estratégia", avança João Fernandes.
 
A poucos dias do arranque da época balnear, o Algarve está a postos para voltar a receber os turistas
com toda a segurança. Para quem chega de avião, isso será visível logo a` entrada no Aeroporto
Internacional de Faro, onde os passageiros irão encontrar um conjunto de medidas, implementadas de
acordo com as indicações das entidades de saúde e da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC),
tais como: a medição de temperatura nas chegadas, a disponibilização de higienizadores de mãos em
todos os pontos dos terminais, a existência de sinalética sobre a necessidade de distanciamento físico
e de sensibilização para o uso de máscara, a instalação de proteções nos balcões de atendimento,
entre outras.
 
"Ao longo da estadia, os turistas terão a oportunidade de comprovar e sentir o compromisso que o
destino assumiu com a segurança dos seus visitantes, e que conta com o envolvimento de todos os
agentes da região, incluindo, para além dos diretamente associados ao setor do turismo, as
autarquias, as forças e serviços de segurança, os organismos das áreas da saúde, a Agência
Portuguesa do Ambiente, entre outros. Nesse sentido, estamos confiantes em que quem visitar o
Algarve terá uma boa experiência, irá sentir-se confortável e protegido, e irá, com certeza, partilhar
essa perceção com outras pessoas. Esse passa-palavra será um contributo fundamental para a
reconquista da confiança e da vontade de viajar de familiares e amigos", conclui.
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Voos internacionais já anunciados para o aeroporto de Faro
 
A Edelweiss Air começa a ligação entre Zurique e Faro a 28 de maio;
Luxair Tours recupera o voo entre Luxemburgo e Faro a 31 de maio;
Transavia Netherlands retoma a operação de Amesterdão para Faro a 4 de junho;
Ryanair e a Jet2 retomam as suas operações para Faro a 1 de julho;
Uma das primeiras 20 rotas que a Lufthansa irá reiniciar terá Faro como destino.
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Interesse das companhias aéreas pelo Algarve  está a crescer  e  reflete a confiança no destino para
receber turistas em segurança .
 
São vários os voos internacionais que, a partir do final deste mês de maio, começam a regressar ao
Algarve. Companhias como a Edelweiss (Suiça), a Luxair Tours (Luxemburgo), a Transavia (Holanda),
a Lufthansa (Alemanha), a irlandesa Ryanair ou a britânica Jet2 são algumas das empresas que estão
a anunciar a retoma de algumas das suas ligações para Faro.
 
Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve,  estas são notícias muito positivas. O destino
está a despertar um interesse crescente junto das companhias aéreas e operadores turísticos
internacionais e isto é um sinal claro da confiança que estamos a conseguir transmitir a todos os
viajantes. O Algarve está a ser reconhecido como um destino seguro e bem preparado para voltar a
receber turistas, o que vem validar o enorme empenho e esforço conjunto que todos os agentes do
setor do turismo da região têm feito, no sentido de implementar as melhores práticas para assegurar
a proteção e o bem-estar de todos aqueles que nos visitam .
 
O dirigente acrescenta que  acreditamos que esta perceção é também o resultado da intensa
campanha de comunicação que o Turismo do Algarve, em conjunto com o Turismo de Portugal e o
Aeroporto Internacional de Faro, tem desenvolvido junto dos vários mercados internacionais .
 
De recordar que, desde o início da pandemia, o Algarve nunca deixou de comunicar com os seus
públicos - turistas e agentes do setor -, apostando em campanhas online e nas redes sociais, e
desenvolvendo ferramentas como visitas virtuais ao destino ou cursos de formação online para dar a
conhecer a oferta da região.
 
Procurámos, desde cedo, manter a notoriedade do destino no top of mind dos seus principais
mercados emissores e fortalecer o envolvimento da marca Algarve com os seus públicos, através de
um discurso responsável, de confiança face ao trabalho realizado, pioneiro - através de iniciativas
como o selo clean & safe e o manual de boas práticas - e inspirador face aos atributos do destino.
Colhemos agora os primeiros frutos desta estratégia , avança João Fernandes.
 
A poucos dias do arranque da época balnear, marcado para 6 de junho, o Algarve  está pronto para
voltar a receber os turistas com toda a segurança .
 
Para quem chega de avião, isso será visível logo à entrada no Aeroporto Internacional de Faro, onde
os passageiros irão encontrar um conjunto de medidas, implementadas de acordo com as indicações
das entidades de saúde e da Autoridade Nacional de Aviação Civil, tais como: a medição de
temperatura nas chegadas, a disponibilização de higienizadores de mãos em todos os pontos dos
terminais, a existência de sinalética sobre a necessidade de distanciamento físico e de sensibilização
para o uso de máscara, a instalação de proteções nos balcões de atendimento, entre outras.
 
Ao longo da estadia, os turistas terão a oportunidade de comprovar e sentir o compromisso que o
destino assumiu com a segurança dos seus visitantes, e que conta com o envolvimento de todos os
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agentes da região, incluindo, para além dos diretamente associados ao setor do turismo, as
autarquias, as forças e serviços de segurança, os organismos das áreas da saúde, a Agência
Portuguesa do Ambiente, entre outros. Nesse sentido, estamos confiantes que quem visitar o Algarve
terá uma boa experiência, irá sentir-se confortável e protegido e irá, com certeza, partilhar essa
perceção com outras pessoas. Esse passa-palavra será um contributo fundamental para a reconquista
da confiança e da vontade de viajar de familiares e amigos , conclui João Fernandes.
 
[Additional Text]:
Ryanair-em-Faro
Ryanair
Print Icon
 
barlavento
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Ainda este mês, o Algarve começa a receber os primeiros voos internacionais. Região diz-se preparada
para receber os turistas com toda a segurança.
 
A Edelweiss, Luxair Tours, Transavia, Lufthansa, Ryanair ou Jet2 são algumas das companhias aéreas
que vão retomar faseadamente as suas ligações a Faro. Ainda este mês, a região vai receber turistas
através da ligação da Zurique-Faro, a cargo da Edelweiss Air, e da rota Luxemburgo-Faro, através da
Luxair Tours.
 
Com a época prestes a arrancar, o Algarve assegura estar pronto para receber os turistas com toda a
segurança. Quem entra na região pelo Aeroporto Internacional de Faro será alvo de medição de
temperatura, terá à disposição higienizadores de mãos em todos os pontos dos terminais, encontrará
sinalética a lembrar da necessidade de distanciamento físico e a sensibilizar para o uso de máscara,
assim como proteções nos balcões de atendimento, entre outras medidas estipuladas pelas
autoridades da saúde.
 
Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, o regresso das transportadoras aéreas é o
reconhecimento da região "como um destino seguro e bem preparado para voltar receber turistas, o
que vem validar o enorme empenho e esforço conjunto que todos os agentes do setor do turismo têm
feito, no sentido de implementar as melhores práticas para assegurar a proteção e o bem-estar de
todos aqueles que nos visitam".
 
Desde o início da pandemia que o Algarve implementou uma estratégia de comunicação com os seus
públicos - turistas e agentes do setor -, apostando em campanhas online e nas redes sociais e
desenvolvendo ferramentas, como visitas virtuais ao destino ou cursos de formação digital para dar a
conhecer a oferta da região.
 
Como adianta João Fernandes em comunicado, "procurámos, desde cedo, manter a notoriedade do
destino no top of mind dos seus principais mercados emissores e fortalecer o envolvimento da marca
Algarve com os seus públicos, através de um discurso responsável, de confiança face ao trabalho
realizado, pioneiro - através de iniciativas como o selo "clean & safe" e o manual de boas práticas - e
inspirador face aos atributos do destino. Colhemos agora os primeiros frutos desta estratégia".
 
O responsável frisa que "os turistas terão a oportunidade de comprovar e sentir o compromisso que o
destino assumiu com a segurança dos seus visitantes, e que conta com o envolvimento de todos os
agentes da região".
 
Partilhe esta notícia
 
Sónia Santos Pereira
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Turismo
 
Voos internacionais estão de regresso ao Algarve
 
28 de maio de 2020
 
O interesse das companhias aéreas pelo Algarve está a crescer. Companhias como a Edelweiss, a
Luxair Tours, a Transavia, a Lufthansa, a Ryanair ou a Jet2 são algumas das empresas que estão a
anunciar a retoma.
 
"Estas são notícias muito positivas para o Algarve", refere João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve, "O destino está a despertar um interesse crescente junto das companhias aéreas e
operadores turísticos internacionais e isto é um sinal claro da confiança que estamos a conseguir
transmitir a todos os viajantes. O Algarve está a ser reconhecido como um destino seguro e bem
preparado para voltar receber turistas, o que vem validar o enorme empenho e esforço conjunto que
todos os agentes do sector do turismo da região têm feito, no sentido de implementar as melhores
práticas para assegurar a protecção e o bem-estar de todos aqueles que nos visitam", explica.
"Acreditamos que esta percepção é também o resultado da intensa campanha de comunicação que o
Turismo do Algarve, em conjunto com o Turismo de Portugal e o Aeroporto Internacional de Faro, tem
desenvolvido junto dos vários mercados internacionais", acrescenta.
 
O responsável lembra ainda que desde o início da pandemia, o Algarve nunca deixou de comunicar
com os seus públicos - turistas e agentes do sector -, apostando em fortes campanhas online e nas
redes sociais e desenvolvendo ferramentas inovadoras, como visitas virtuais ao destino ou cursos de
formação online para dar a conhecer a oferta da região. "Procurámos, desde cedo, manter a
notoriedade do destino no top of minddos seus principais mercados emissores e fortalecer o
envolvimento da marca Algarve com os seus públicos, através de um discurso responsável, de
confiança face ao trabalho realizado, pioneiro - através de iniciativas como o selo "clean & safe" e o
manual de boas práticas - e inspirador face aos atributos do destino. Colhemos agora os primeiros
frutos desta estratégia", avança João Fernandes.
 
O presidente do Turismo do Algarve reforça ainda que o Algarve está a postos para voltar a receber os
turistas com toda a segurança. Para quem chega de avião, isso será visível logo a` entrada no
Aeroporto Internacional de Faro, onde os passageiros irão encontrar um conjunto de medidas,
implementadas de acordo com as indicações das entidades de saúde e da Autoridade Nacional de
Aviação Civil, tais como: a medição de temperatura nas chegadas, a disponibilização de higienizadores
de mãos em todos os pontos dos terminais, a existência de sinalética sobre a necessidade de
distanciamento físico e de sensibilização para o uso de máscara, a instalação de protecções nos
balcões de atendimento, entre outras. "Ao longo da estadia, os turistas terão a oportunidade de
comprovar e sentir o compromisso que o destino assumiu com a segurança dos seus visitantes, e que
conta com o envolvimento de todos os agentes da região, incluindo, para além dos directamente
associados ao sector do turismo, as autarquias, as forças e serviços de segurança, os organismos das
áreas da saúde, a Agência Portuguesa do Ambiente, entre outros. Nesse sentido, estamos confiantes
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em que quem visitar o Algarve terá uma boa experiência, irá sentir-se confortável e protegido, e irá,
com certeza, partilhar essa percepção com outras pessoas. Esse passa-palavra será um contributo
fundamental para a reconquista da confiança e da vontade de viajar de familiares e amigos".
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Companhias como a Edelweiss, a Luxair Tours, a Transavia, a Lufthansa, a Ryanair ou a Jet2 são
algumas das que estão a anunciar a retoma de algumas das suas ligações para Faro
 
O Algarve está a postos para voltar a receber os turistas com segurançaFoto D.R.
A partir do final deste mês de maio são vários os voos internacionais que começam a regressar ao
Algarve. Companhias como a Edelweiss, a Luxair Tours, a Transavia, a Lufthansa, a Ryanair ou a Jet2
são algumas das que estão a anunciar a retoma de algumas das suas ligações para Faro.
 
"Estas são notícias muito positivas para o Algarve", refere João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve, "o destino está a despertar um interesse crescente junto das companhias aéreas e
operadores turísticos internacionais e isto é um sinal claro da confiança que estamos a conseguir
transmitir a todos os viajantes. O Algarve está a ser reconhecido como um destino seguro e bem
preparado para voltar receber turistas, o que vem validar o enorme empenho e esforço conjunto que
todos os agentes do setor do turismo da região têm feito, no sentido de implementar as melhores
práticas para assegurar a proteção e o bem-estar de todos aqueles que nos visitam", explica.
 
"Acreditamos que esta perceção é também o resultado da intensa campanha de comunicação que o
Turismo do Algarve, em conjunto com o Turismo de Portugal e o Aeroporto Internacional de Faro, tem
desenvolvido junto dos vários mercados internacionais", acrescenta.
 
A Associação Turismo do Algarve recorda que, desde o início da pandemia, "o Algarve nunca deixou de
comunicar com os seus públicos - turistas e agentes do setor -, apostando em fortes campanhas
online e nas redes sociais e desenvolvendo ferramentas inovadoras, como visitas virtuais ao destino
ou cursos de formação online para dar a conhecer a oferta da região".
 
"Procurámos, desde cedo, manter a notoriedade do destino no top of minddos seus principais
mercados emissores e fortalecer o envolvimento da marca Algarve com os seus públicos, através de
um discurso responsável, de confiança face ao trabalho realizado, pioneiro - através de iniciativas
como o selo "clean & safe" e o manual de boas práticas - e inspirador face aos atributos do destino.
Colhemos agora os primeiros frutos desta estratégia", destaca João Fernandes.
 
"A poucos dias do arranque da época balnear, o Algarve está a postos para voltar a receber os turistas
com toda a segurança", afirma a ATA.
 
Para quem chega de avião, isso será visível logo "a` entrada no Aeroporto Internacional de Faro, onde
os passageiros irão encontrar um conjunto de medidas, implementadas de acordo com as indicações
das entidades de saúde e da Autoridade Nacional de Aviação Civil, tais como: a medição de
temperatura nas chegadas, a disponibilização de higienizadores de mãos em todos os pontos dos
terminais, a existência de sinalética sobre a necessidade de distanciamento físico e de sensibilização
para o uso de máscara, a instalação de proteções nos balcões de atendimento, entre outras".
 
"Ao longo da estadia, os turistas terão a oportunidade de comprovar e sentir o compromisso que o
destino assumiu com a segurança dos seus visitantes, e que conta com o envolvimento de todos os
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agentes da região, incluindo, para além dos diretamente associados ao setor do turismo, as
autarquias, as forças e serviços de segurança, os organismos das áreas da saúde, a Agência
Portuguesa do Ambiente, entre outros. Nesse sentido, estamos confiantes em que quem visitar o
Algarve terá uma boa experiência, irá sentir-se confortável e protegido, e irá, com certeza, partilhar
essa perceção com outras pessoas. Esse passa-palavra será um contributo fundamental para a
reconquista da confiança e da vontade de viajar de familiares e amigos", conclui João Fernandes.
 
Voos internacionais já anunciados para o Aeroporto de Faro:
 
- A Edelweiss Air começa a ligação entre Zurique e Faro a 28 de maio.
 
- A Luxair Tours recupera o voo entre Luxemburgo e Faro a 31 de maio.
 
- A Transavia Netherlands retoma a operação de Amesterdão para Faro a 4 de junho.
 
- Uma das primeiras 20 rotas que a Lufthansa irá reiniciar terá Faro como destino.
 
- A Ryanair e a Jet2 retomam as suas operações para Faro a 1 de julho.
 
Há 27 minutos
 
Redacao
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A partir do final deste mês de maio, os voos internacionais começam a regressar ao Algarve.
Companhias como a Edelweiss, a Luxair Tours, a Transavia, a Lufthansa, a Ryanair ou a Jet2 são
algumas das empresas que estão a anunciar a retoma de algumas das suas ligações para Faro.
 
"Estas são notícias muito positivas para o Algarve", refere João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve, em comunicado. Segundo o responsável, "o destino está a despertar um interesse crescente
junto das companhias aéreas e operadores turísticos internacionais e isto é um sinal claro da confiança
que estamos a conseguir transmitir a todos os viajantes. O Algarve está a ser reconhecido como um
destino seguro e bem preparado para voltar receber turistas, o que vem validar o enorme empenho e
esforço conjunto que todos os agentes do setor do turismo da região têm feito, no sentido de
implementar as melhores práticas para assegurar a proteção e o bem-estar de todos aqueles que nos
visitam". "Acreditamos que esta perceção é também o resultado da intensa campanha de comunicação
que o Turismo do Algarve, em conjunto com o Turismo de Portugal e o Aeroporto Internacional de
Faro, tem desenvolvido junto dos vários mercados internacionais", acrescenta.
De recordar que, desde o início da pandemia, o Algarve nunca deixou de comunicar com os seus
públicos - turistas e agentes do setor. "Procurámos, desde cedo, manter a notoriedade do destino no
top of mind dos seus principais mercados emissores e fortalecer o envolvimento da marca Algarve com
os seus públicos, através de um discurso responsável, de confiança face ao trabalho realizado,
pioneiro - através de iniciativas como o selo "clean & safe" e o manual de boas práticas - e inspirador
face aos atributos do destino. Colhemos agora os primeiros frutos desta estratégia", avança João
Fernandes.
 
A poucos dias do arranque da época balnear, o Algarve está a postos para voltar a receber os turistas
com toda a segurança. Para quem chega de avião, isso será visível logo a` entrada no Aeroporto
Internacional de Faro, onde os passageiros irão encontrar um conjunto de medidas, implementadas de
acordo com as indicações das entidades de saúde e da Autoridade Nacional de Aviação Civil, tais
como: a medição de temperatura nas chegadas, a disponibilização de higienizadores de mãos em
todos os pontos dos terminais, a existência de sinalética sobre a necessidade de distanciamento físico
e de sensibilização para o uso de máscara, a instalação de proteções nos balcões de atendimento,
entre outras.
"Ao longo da estadia, os turistas terão a oportunidade de comprovar e sentir o compromisso que o
destino assumiu com a segurança dos seus visitantes, e que conta com o envolvimento de todos os
agentes da região, incluindo, para além dos diretamente associados ao setor do turismo, as
autarquias, as forças e serviços de segurança, os organismos das áreas da saúde, a Agência
Portuguesa do Ambiente, entre outros. Nesse sentido, estamos confiantes em que quem visitar o
Algarve terá uma boa experiência, irá sentir-se confortável e protegido, e irá, com certeza, partilhar
essa perceção com outras pessoas. Esse passa-palavra será um contributo fundamental para a
reconquista da confiança e da vontade de viajar de familiares e amigos", destaca João Fernandes.
 
Publituris
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O interesse das companhias aéreas pelo Algarve está a crescer e reflete a confiança no destino para
receber turistas em segurança
 
São já vários os voos internacionais que, a partir do final deste mês de maio, começam a regressar ao
Algarve. Companhias como a Edelweiss, a Luxair Tours, a Transavia, a Lufthansa, a Ryanair ou a Jet2
são algumas das empresas que estão a anunciar a retoma de algumas das suas ligações para Faro.
 
A poucos dias do arranque da época balnear, o Algarve está a postos para voltar a receber os turistas
com toda a segurança.
 
Para quem chega de avião, isso será visível logo a` entrada no Aeroporto Internacional de Faro, onde
os passageiros irão encontrar um conjunto de medidas, implementadas de acordo com as indicações
das entidades de saúde e da Autoridade Nacional de Aviação Civil, tais como: a medição de
temperatura nas chegadas, a disponibilização de higienizadores de mãos em todos os pontos dos
terminais, a existência de sinalética sobre a necessidade de distanciamento físico e de sensibilização
para o uso de máscara, a instalação de proteções nos balcões de atendimento, entre outras.
Voos internacionais já anunciados para o aeroporto de Faro:A Edelweiss Air começa a ligação entre
Zurique e Faro a 28 de maio.A Luxair Tours recupera o voo entre Luxemburgo e Faro a 31 de maio.A
Transavia Netherlands retoma a operação de Amesterdão para Faro a 4 de junho.A Ryanair e a Jet2
retomam as suas operações para Faro a 1 de julho.Uma das primeiras 20 rotas que a Lufthansa irá
reiniciar terá Faro como destino.
"Estas são notícias muito positivas para o Algarve", refere João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. "O destino está a despertar um interesse crescente junto das companhias aéreas e
operadores turísticos internacionais e isto é um sinal claro da confiança que estamos a conseguir
transmitir a todos os viajantes. O Algarve está a ser reconhecido como um destino seguro e bem
preparado para voltar receber turistas, o que vem validar o enorme empenho e esforço conjunto que
todos os agentes do setor do turismo da região têm feito, no sentido de implementar as melhores
práticas para assegurar a proteção e o bem-estar de todos aqueles que nos visitam", explica.
 
Continuar a ler
 
"Acreditamos que esta perceção é também o resultado da intensa campanha de comunicação que o
Turismo do Algarve, em conjunto com o Turismo de Portugal e o Aeroporto Internacional de Faro, tem
desenvolvido junto dos vários mercados internacionais", acrescenta.
 
Desde o início da pandemia, o Algarve nunca deixou de comunicar com os seus públicos - turistas e
agentes do setor -, apostando em fortes campanhas online e nas redes sociais e desenvolvendo
ferramentas inovadoras, como visitas virtuais ao destino ou cursos de formação online para dar a
conhecer a oferta da região.
 
Fonte: Associação Turismo do Algarve (ATA)
 
Newsletter Receba o melhor do SAPO Viagens. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi
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Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.
 
SAPO Viagens
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Os voos internacionais já começaram a regressar ao Algarve. Companhias como a Edelweiss, que
retomou a ligação hoje, 28 de Maio, a Luxair Tours, a Transavia, a Lufthansa, a Ryanair ou a Jet2 são
algumas das empresas que estão a anunciar a retoma de algumas das suas ligações para Faro.
 
Estas são notícias muito positivas para o Algarve , refere João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve.
 
O destino está a despertar um interesse crescente junto das companhias aéreas e operadores
turísticos internacionais e isto é um sinal claro da confiança que estamos a conseguir transmitir a
todos os viajantes , acrescenta.
 
Assim, a Edelweiss Air começou, esta quinta-feira, 28 de Maio, a ligação entre Zurique e Faro,
enquanto a Luxair Tours recuperará o voo entre Luxemburgo e Faro a 31 de Maio.
 
A Transavia Netherlands retoma a operação de Amesterdão para Faro a 4 de Junho e uma das
primeiras 20 rotas que a Lufthansa irá reiniciar terá Faro como destino
 
A Ryanair e a Jet2 retomam as suas operações para Faro a 1 de Julho.
 
O Algarve está a ser reconhecido como um destino seguro e bem preparado para voltar receber
turistas, o que vem validar o enorme empenho e esforço conjunto que todos os agentes do setor do
turismo da região têm feito, no sentido de implementar as melhores práticas para assegurar a
proteção e o bem-estar de todos aqueles que nos visitam , diz João Fernandes.
 
Acreditamos que esta perceção é também o resultado da intensa campanha de comunicação que o
Turismo do Algarve, em conjunto com o Turismo de Portugal e o Aeroporto Internacional de Faro, tem
desenvolvido junto dos vários mercados internacionais , acrescenta.
 
Desde o início da pandemia, recorda a Associação Turismo do Algarve (ATA), a região nunca deixou de
comunicar com os seus públicos - turistas e agentes do setor -, apostando em fortes campanhas
online e nas redes sociais e desenvolvendo ferramentas inovadoras, como visitas virtuais ao destino
ou cursos de formação online para dar a conhecer a oferta da região.
 
Procurámos, desde cedo, manter a notoriedade do destino no top of mind dos seus principais
mercados emissores e fortalecer o envolvimento da marca Algarve com os seus públicos, através de
um discurso responsável, de confiança face ao trabalho realizado, pioneiro - através de iniciativas
como o selo "clean & safe" e o manual de boas práticas - e inspirador face aos atributos do destino.
Colhemos agora os primeiros frutos desta estratégia , avança João Fernandes.
 
A poucos dias do arranque da época balnear, o Algarve  está a postos para voltar a receber os turistas
com toda a segurança .
 
Para quem chega de avião, isso será visível logo a` entrada no Aeroporto Internacional de Faro, onde
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os passageiros irão encontrar um conjunto de medidas, implementadas de acordo com as indicações
das entidades de saúde e da Autoridade Nacional de Aviação Civil, tais como: a medição de
temperatura nas chegadas, a disponibilização de higienizadores de mãos em todos os pontos dos
terminais, a existência de sinalética sobre a necessidade de distanciamento físico e de sensibilização
para o uso de máscara, a instalação de proteções nos balcões de atendimento, entre outras.
 
Ao longo da estadia, os turistas terão a oportunidade de comprovar e sentir o compromisso que o
destino assumiu com a segurança dos seus visitantes, e que conta com o envolvimento de todos os
agentes da região, incluindo, para além dos diretamente associados ao setor do turismo, as
autarquias, as forças e serviços de segurança, os organismos das áreas da saúde, a Agência
Portuguesa do Ambiente, entre outros , diz João Fernandes.
 
Nesse sentido, estamos confiantes em que quem visitar o Algarve terá uma boa experiência, irá
sentir-se confortável e protegido, e irá, com certeza, partilhar essa perceção com outras pessoas. Esse
passa-palavra será um contributo fundamental para a reconquista da confiança e da vontade de viajar
de familiares e amigos , conclui.
 
Sul Informação
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Companhia aéreas internacionais retomam rotas para o Algarve ainda em Maio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2020

Meio: Turisver Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=94999f1b

 
A Associação Turismo do Algarve informa serem já "vários os voos internacionais que, a partir do final
destes mês de Maio, começam a regressar ao Algarve". Segundo João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve, "estas são notícias muito positivas para o Algarve".
 
"O destino está a despertar um interesse crescente junto das companhias aéreas e operadores
turísticos internacionais e isto é um sinal claro da confiança que estamos a conseguir transmitir a
todos os viajantes", elucida João Fernandes, que acrescenta que "o Algarve está a ser reconhecido
como um destino seguro e bem preparado para voltar a receber turistas".
 
Começam a voar para o Aeroporto Internacional de Faro a Edelweiss Air, desde Zurique, a 28 de Maio,
a Luxair Tours, desde Luxemburgo, a 31 de Maio, e a Transavia Netherlands, desde Amesterdão, a 4
de Junho. A Lufthansa já avançou, também, que uma das primeiras 20 rotas com que reiniciará a
programação habitual terá Faro como destino, com a Ryanair e a Jet2 a retomar a operação para Faro
a 1 de Julho.
 
A percepção do Algarve como destino seguro é "também o resultado da intensa campanha de
comunicação que o Turismo do Algarve, em conjunto com o Turismo de Portugal e o Aeroporto
Internacional de Faro, tem desenvolvido junto dos vários mercados internacionais", acredita o
responsável. Desde o início da pandemia que a região mantém o contacto com os seus públicos,
apostando em campanhas online e desenvolvendo ferramentas como visitas virtuais e cursos de
formação online.
 
João Fernandes explica que "procurámos, desde cedo, manter a notoriedade do destino no top of mind
dos seus principais mercados emissores e fortalecer o envolvimento da marca Algarve com os seus
públicos, através de um discurso responsável, de confiança face ao trabalho realizado". Para quem
chega à região de avião, logo no aeroporto foram adoptadas medidas, de acordo com as indicações
das entidades de saúde da ANAC, como medição de temperatura, utilização de máscara, protecção nos
balções e existência de nova sinalética de distanciamento social, entre outras.
 
"Ao longo da estadia, os turistas terão a oportunidade de comprovar e sentir o compromisso que o
destino assumiu com a segurança dos seus visitantes, e que conta com o envolvimento de todos os
agentes da região", assevera João Fernandes, que acrescenta que "estamos confiantes em que quem
visitar o Algarve terá uma boa experiência, irá sentir-se confortável e protegido, e irá, com certeza,
partilhar essa percepção com outras pessoas".
 
Turisver
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