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A1 Loulé será o primeiro Município do país a hastear a Bandeira Azul 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6c3b72e

 
Na sessão de apresentação da lista de estâncias balneares galardoadas em 2020, a Associação
Bandeira Azul da Europa anunciou que as cerimónias nacionais do hastear da Bandeira Azul vão
decorrer a partir do dia 15 de junho, iniciando-se em Portugal no concelho de Loulé, onde será
hasteada a primeira bandeira a nível nacional, na Praia do Ancão.
 
Numa época balnear marcada pela COVID-19, a Associação Bandeira Azul Europa (ABAE) salienta que
foi criado "um critério excecional, transitório e temporário", cabendo às entidades responsáveis pela
praia galardoada implementar as regras extraordinárias no seu espaço. Neste sentido, o Município de
Loulé, em permanente colaboração com as restantes entidades competentes, já se encontra a tomar
as devidas diligências, de modo a salvaguarda da melhor forma possível a economia local e a saúde
dos residentes e visitantes do concelho.
 
O hastear dos galardões Bandeira Azul e "Praia Acessível" contará com a presença das mais diversas
entidades responsáveis: coordenação nacional do Programa Bandeira Azul, Turismo do Algarve, ARS
Algarve, Capitania do Porto de Faro, Agência Portuguesa do Ambiente, Juntas de Freguesia, Empresas
Municipais, entre outras diretamente envolvidas na zona de praia.
 
Para além das questões ambientais, a acessibilidade é também uma das grandes apostas e
preocupações do Município. Neste sentido, as praias do concelho têm vindo crescentemente a
apresentar condições privilegiadas de acessibilidade e mobilidade para todos, inclusive com a
possibilidade de banhos assistidos. Será igualmente implementado o Código ColorADD, alfabeto
universal de cores, que consiste num sistema pioneiro e transversal que, por intermédio de parceiros,
permite a mais de 350 milhões de pessoas daltónicas em todo mundo (1 em 10 homens e 1 em 20
mulheres) identificar cores. Assim, o Município voltará a capacitar e equipar os espaços balneares,
integrando o código ColorADD nos suportes de comunicação cromáticos, nos contentores de recolha
seletiva de resíduos de praia (amarelo, verde, azul e preto) e nos painéis de comunicação dos serviços
e acessibilidades balneares, entre outros.
 
Com vista a dotar a praia de Quarteira de melhor conforto para os seus visitantes, o Município de
Loulé, substituiu e ampliou igualmente a rede de lava-pés de água salgada nesta importante instância
balnear, com equipamentos mais modernos e totalmente ecológicos (passando de 17 para 23
unidades, cada uma atualmente com duas saídas de água salgada).
 
É ainda de referir que o Programa Bandeira Azul conta com um espaço de apoio, o Centro Azul, aberto
ao público entre junho e setembro, de segunda a domingo, com a disponibilidade de
técnicos/animadores que acompanham e dinamizam atividades e prestam informações e
esclarecimentos aos cidadãos, sensibilizando e consciencializando os utentes, para a importância de
preservar e promover as zonas balneares.
 
Esta distinção da Bandeira Azul é o coroar de um esforço assinalável e exigente que a Autarquia de
Loulé desenvolve ciclicamente na preparação e planeamento da época balnear, em observação por
critérios imperativos, entre os quais, a boa qualidade das águas balneares e uma rigorosa gestão e
segurança das praias e áreas envolventes.
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A3

Vilamoura:Almargem espera que Estado impeça avanço do "mega-empreendimento"
da Cidade Lacustre
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=350213ad

 
A Almargem considera que o Estado deve impedir o avanço do "mega-empreendimento" da Cidade
Lacustre
 
A Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve, considera que se trata de um
projeto "retrogrado", que esteve em Consulta Pública até recentemente, após um período de
suspensão de 6 meses para permitir a sua reformulação.
 
Apesar desse período, para a Almargem "o projeto agora avaliado pouco ou nada mudou, mantendo-
se incompatível com as regras de ordenamento e o ambiente, bem como com a necessidade de
proteção do património natural e cultural daquele local que é em grande parte ocupada umas das
maiores manchas de caniçal do país".
 
A Almargem explica em comunicado que pensada no plano inicial de Vilamoura, na década de 1960, a
'nova' cidade prevista para o que resta do antigo Morgado da Quinta de Quarteira, apenas saiu do
papel em 1994 "acarinhado" por um despacho de excepção que permitiu que, este e mais outros dois
projetos - Vale de Lobo III (Loulé) e Verdelago (Castro Marim) - fossem avalizados, "apesar de
contrariarem de forma flagrante as regras do ordenamento em vigor", nomeadamente o Plano
Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROTAL), aprovado em 1991, mas também as
Reservas Agrícola e Ecológica Nacionais (RAN e REN). Posteriormente em 2009, a Cidade Lacustre
teve a primeira Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável, que a associação classifica como
"um desmembramento intolerável" do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, a qual dizia
respeito apenas a avaliação dos chamados "Lagos e Infraestruturas da Cidade Lacustre de Vilamoura".
 
Passadas mais de três décadas, a Almargem considera que o projeto da Cidade Lacustre "é um projeto
do passado, que está desajustado da realidade, e que parece ignorar o futuro (das alterações
climáticas, da subida do nível do mar, do Pacto Ecológico Europeu, e do novo paradoxo pós-pandemia
para o turismo no Algarve)".
 
No mesmo comunicado, critica "como se pode falar de sustentabilidade" quando se preconiza um
projeto que terá um impacte ambiental "gigantesco", que irá promover a alteração profunda da
paisagem e a destruição "massiva" do património natural existente na zona, "para depois de forma
caricata protegê-lo com um dique", para construir lagos de água salgada, quando a região propala
estar muito preocupada com a subida do nível do mar?, questiona.
 
É também feita uma referência, que neste período de pandemia, foi ignorando "por completo o outro
projeto apenso" - dos lagos, "desconsiderando a sua necessidade de avaliação conjunta das várias
componentes do projeto em tempo útil, tentando torná-lo num facto consumado, e inviabilizando a
análise rigorosa da magnitude dos impactes gerados pelo projeto, de forma isolada, mas também
cumulativamente com este e outros projetos semelhantes". Para além disso, não obstante o
imperativo expresso pela Comissão de Avaliação no seu parecer emitido em 2019, da análise do
projeto 'reformulado' a Almargem salienta que "permanecem evidentes impactes cumulativos".
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Deste modo, entende que Estado-Português ainda vai a tempo de evitar "o erro colossal" que
constituiria a aprovação do projeto da Cidade Lacustre, pelo que não considera outro desfecho, que
não seja a emissão de uma Declaração de Impacte Ambiental Desfavorável por parte da Comissão de
Avaliação de Impacte Ambiental.
 
Ao não acontecer, a Almargem considera que tal configuraria numa "falha grave por parte do Estado-
Português", por incumprimento da sua obrigação na proteção de áreas para a conservação de habitats
e espécies da fauna e flora, "ao avalizar a destruição do Caniçal de Vilamoura, quer pelo seu
contributo na mitigação das alterações climáticas, quer pela sua importância para inúmeras espécies
de aves de importância comunitária, e também pela preservação de uma zona húmida que constitui
uma das zonas palustres mais importantes para a avifauna no Algarve", pelo que ponderará a
apresentação de uma queixa fundamentada junto da Comissão Europeia.
 
Emídio Santos
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A5

Espanha já marcou no calendário a data de 1 de julho para receber turistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5598fc63

 
Em videoconferência com empresários do sector turístico e com a presença do secretario geral de
Organização Mundial de Turismo (OMT), o ministro dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana,
José Luis Ábalos, e a ministra da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, garantiram uma
temporada de verão com segurança para todos os viajantes. Os últimos dados sobre a evolução da
pandemia revelam-se positivos e a rapidez do desconfinamento permite que o objectivo de abrir
Espanha, a partir de dia 1 de julho, é possível dentro de um marco de segurança sanitária para todos.
 
O Governo já está a trabalhar em vários cenários, como abrir fronteiras intraeuropeias, abrir mais
pontos de entrada, arrancar com experiências piloto de rotas seguras e avaliar a implementação de
possíveis rotas para terceiros países. O transporte aéreo mereceu uma especial menção, tendo em
conta ser essencial para o regresso do turismo para o país, pois 8 em cada 10 turistas chegam via
aérea.
 
Ambos os ministros salientaram a importância do papel deste setor na economia como sendo um dos
pilares da economia espanhola, recebendo anualmente 83 milhões de turistas, representa um 12,3 %
do PIB e é responsável por 2,6 milhões de empregos.
 
Garantem também que todas as medidas para a chamada nova normalidade asseguram uma série de
obrigatoriedades, de maneira a garantir a segurança de todos. Eliminar-se-á a quarentena para
cidadãos que cheguem a partir do mês de julho, mas manter-se-ão medidas de controlo como a
medição da temperatura, preenchimento de inquéritos ou monitorização das pessoas que entrem
através de aeroportos e portos.
 
Todas as actuações levar-se-ão a cabo sob três premissas:
 
- Os dados epidemiológicos darão o aval para a abertura tanto da mobilidade entre nacionais como
das fronteiras a cidadãos comunitários e de terceiros países, caso exista essa eventualidade;
 
- As medidas de abertura serão coordenadas com os Estados Membros da UE nos termos dos
protocolos de segurança estandardizados tanto em matéria sanitária, como de toda a cadeia turística;
 
- Todas as actuações realizar-se-ão num marco de segurança e transparência. As guias e
recomendações que a Comissão aprovou nesta matéria serão uma referência essencial.
 
Quanto ao transporte aéreo, a Agência de Segurança Aérea e o Centro Europeu para a Prevenção e
Controlo de Doenças já publicou as recomendações para este sector, as quais o Ministério de
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana quer transferir como obrigatórias para uma regulação que o
ministério já está a elaborar. Estas medidas serão aplicadas a todos os intervenientes nesta área,
AENA, gestores privados de tráfico civil, companhias aéreas, operadores e passageiros dentro do
território nacional.
 
Neste sentido a AENA já pôs em andamento o Plano de Recuperação Operativa o qual será aplicado
em duas fases com medidas que garantem a segurança nas instalações, através de limpeza e
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desinfecção, sinalética, instalação de acrílicos nos balcões, limitação nos acessos dos acompanhantes
aos terminais, potenciar-se-á a faturação online, readaptar-se-ão os processos de levantamento de
bagagem, entre outras medidas já conhecidas.
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A7

OMT: As prioridades para recuperar o turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2020

Meio: Ambitur Online

URL: https://www.ambitur.pt/omt-as-prioridades-para-recuperar-o-turismo/

 
A Organização Mundial do Turismo (OMT) preparou um documento, com a ajuda dos membros do
Comité de Crise do Turismo, que divulga as principais diretrizes para retomar o setor do turismo.
 
1. Proporcionar liquidez e proteger emprego
. Criar programas de apoio ao turismo para as PMEs, empresários e trabalhadores independentes.
. Dar exceções, reduções ou/e adiamentos de pagamentos fiscais & segurança social bem como de
faturas críticas para as empresas, os trabalhadores independentes e os trabalhadores (especialmente
os mais vulneráveis).
. Criar instrumentos financeiros para facilitar a liquidez (moratórias sobre pagamentos de
empréstimos, garantias de empréstimos ou empréstimos de crédito flexível para o capital de giro).
. Rever políticas de cancelamento tendo em conta os direitos dos consumidores e a urgência de
liquidez para as empresas.
. Expandir e prolongar benefícios sociais (desemprego, subsídios para quem procura trabalho).
. Apoiar os trabalhadores e quem procura trabalho a fazerem a transição para novos empregos na
nova normalidade.
. Garantir o diálogo entre empresas e sindicatos de trabalhadores.
 
2. Recuperar a Confiança através da Segurança
. Criar protocolos de segurança e higiene para reduzir riscos em toda a cadeia de valor do turismo e
em cada passo da viagem do turista.
. Oferecer informação clara aos turistas sobre as medidas existentes nos destinos e empresas.
. Prestar informação clara aos turistas sobre o que devem esperar (direitos e garantias se adoecerem
enquanto viajam ou no destino).
. Concentrar na comunicação humana - empatia, tranquilidade e interligação.
. Criar campanhas de comunicação orientadas para aumentar a confiança, incluindo as medidas de
segurança adotadas pelos destinos e empresas.
 
3. Colaboração público-privada para uma reabertura eficiente
. Estabelecer mecanismos de colaboração público-privada na definição e implementação dos
protocolos relacionados com a saúde.
. Criar protocolos viáveis e adequados em coordenação total com o setor privado e as autoridades de
saúde para garantir que são executáveis e baseados em evidências científicas.
. Partilhar conhecimento e boas práticas.
. Criar mecanismos de apoio à adaptação das empresas, destinos e treino do seu pessoal.
. Investir em melhores sistemas partilhados de informação.
 
4. Abrir as fronteiras com responsabilidade
. Introduzir e adaptar processos & procedimentos de fronteiras viáveis.
. Rever regularmente as restrições & protocolos de viagens para garantir que são adequados à
avaliação de risco de saúde pública.
. Melhorar o uso de tecnologia para viagens seguras, consistentes e sem contacto.
. Proporcionar informação confiável, consistente e de fácil acesso sobre as restrições & protocolos de
viagens ao setor privados e turistas.
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. Definir funções & responsabilidades para governos, setor privado & turistas.

. Bloqueios regionais & governamentais a simplificação de viagens na direção de vistos eletrónicos ou
vistos à chegada/ ausência de políticas de vistos e remover os custos dos vistos temporariamente para
estimular a procura.
 
5. Harmonizar & Coordenar protocolos & procedimentos
. Harmonizar os protocolos e procedimentos de saúde relacionados com viagens e turismo a um nível
global.
. Garantir coordenação regional e internacional na reabertura das fronteiras.
. Implementar Práticas Recomendadas e Standards Internacionais da ICAO e Especificações sobre
documentos de viagens para garantir a harmonização e interfuncionalidade para troca de informações
sobre passageiros, incluindo a criação de uma Formulário de Saúde Pública do Passageiro.
. Garantir a coordenação de políticas comuns entre as autoridades de turismo, saúde, interior e
transportes.
. Criar apps de rastreio de turistas e trabalhat no sentido da sia interoperabilidade internacional.
 
6. Empregos adicionais através das novas tecnologias
. Adotar políticas nacionais que apoiem a transformação digital de destinos, empresas, empregados e
pessoas que procurem trabalho.
. Apoiar as empresas a acelerar a transformação digital.
. Adotar novos perfis: cibersegurança, análise de dados, data scientists.
. Apoiar quem procura emprego com novas competências: novos produtos, marketing, conhecimento
do mercado.
. Proporcionar mais e melhor formação e implementar formação online para aumentar as
competências do pessoa a nível de prestação de serviço, back office, tecnologias, línguas, medidas de
segurança.
. Proporcionar formação inline gratuita para os mais afetados, em parceria com universidades,
empresas tecnológicas e outras instituições educativas.
. Promover formação online gratuita tal como a Academia Online da OMT e apoiar o desenvolvimento e
comercialização de cursos em várias línguas.
 
7. Inovação e Sustentabilidade são o novo normal
. Consolidar o ecossistema de inovação nacional e global.
. Incentivar oportunidades para as grandes empresas trabalharem com startups em tornar os novos
processos mais fáceis e de rápida implementação e mais eficientes.
. Promover desafios nacionais para incentivar e premiar startups e empreendedores a proporem
soluções inovadoras.
. Inovar em modelos empresariais, comunicações e experiências.
. Investir na transformação digital para um melhor planeamento & gestão dos destinos.
. Acelerar a transição para uma economia circular na cadeia de valor do turismo.
. Transitar para um turismo mais eficiente a nível de recursos e com uma reduzida pegada ambiental
paramitigar a Crise Climática.
. Definir a capacidade de transporte & e gestão de destinos eficaz: construir um setor do turismo mais
sustentável e responsável de valor acrescentado baseado em sistemas de análise e monitorização.
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A9

Turismo praticamente paralisado em abril
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Ana Laranjeiro

URL: https://www.dinheirovivo.pt/turismo/turismo-praticamente-paralisado-em-abril/

 
Já era esperado e os dados da estimativa rápida do INE comprovam: a atividade turística esteve
praticamente parada no mês de abril em Portugal.
 
O Estado de Emergência, devido à pandemia do novo coronavírus, foi implementado pela primeira vez
a 19 de março e o mês seguinte, abril, foi todo passado em Estado de Emergência, estando assim em
vigor várias restrições. Durante o período da Páscoa e no fim do mês foram aplicadas medidas ainda
mais restritivas, como a proibição de sair do concelho de residência. Não é por isso de estranhar que,
perante tantas restrições que Portugal e outros países aplicaram, a atividade turística tenha se
ressentido fortemente. Os dados do Instituto Nacional de Estatística vêm confirmar esse retrato.
 
No mês passado, e de acordo com a estimativa rápida do gabinete de estatística nacional, o setor do
alojamento turístico "deverá ter registado 68,0 mil
 
hóspedes e 193,8 mil dormidas, o que corresponde a variações de -97,1% e -96,7%, respetivamente
(-62,3% e -58,7% em março, pela mesma ordem)".
 
A maioria das unidades de alojamento para turistas (tal como outras atividades indiretamente ligadas
ao setor como a restauração) estiveram encerradas durante o mês de abril. A falta de procura levou
as unidades a encerrar temporariamente. Houve, no entanto, algumas que permaneceram abertas
para apoiar os profissionais que, por motivos vários, não podiam regressar a suas casas devido aos
riscos associados à pandemia.
 
As dormidas nos estabelecimentos afundaram em abril. As dormidas dos residentes tombaram 92,7%
face ao mesmo período de 2019 e 57,6% face a março. As dos
 
não residentes terão decrescido 98,3%.
 
Em 2020, a Páscoa foi em abril, uma época que tipicamente dá um balão de oxigénio ao setor.
Contudo, e dado a situação que o País atravessou, tal não se verificou.
 
Apesar de o mês de maio ainda não ter terminado, é possível especular que a atividade turística não
seja muito diferente da registada em abril. Muitos hotéis estão ainda encerrados e as reaberturas
estão previstas sobretudo para junho e julho.
 
Partilhe esta notícia
 
Ana Laranjeiro
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A10

Algarve satisfeito com lotação indicativa para as praias da região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c6509efb

 
O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) manifestou-se satisfeito com os
números indicativos para a lotação nas praias da região, no contexto da pandemia de covid-19,
informou a agência Lusa.
 
"Os números avançados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) são apenas indicativos, embora
exista uma praia ou outra, num ou outro município, em que possa haver um ajuste", disse à agência
Lusa o presidente da AMAL, António Miguel Pina.
 
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 6 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.
 
Na opinião do presidente da associação que agrega os 16 municípios do Algarve, os rácios que foram
criados são um importante auxiliar para a gestão dos areais algarvios, "de modo a que se possa criar
uma informação para quem tenha de decidir e escolher uma praia em segurança".
 
"Para se perceber se a praia está mais ou menos cheia, temos de ter um número indicativo, por isso o
documento ajuda na gestão e no evitar do conflito. Vamos avaliando e, se tivermos de alterar alguma
coisa, estamos sempre disponíveis, porque o importante é ir gerindo bem e com cautela, no sentido de
criarmos uma praia segura", sublinhou.
 
Em resposta à agência Lusa, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, que tutela a APA, explicou
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".
 
De acordo com o também presidente da Câmara de Olhão, o documento da APA "não está fechado,
nem é uma imposição e mantém-se em constante discussão, para que seja o mais consensual
possível".
 
"Acho que estamos no bom caminho, o de chegar a um entendimento quase perfeito, porque estamos
todos dentro de um novo espírito, num novo normal, uma nova realidade", concluiu.
 
A presidente da Câmara de Portimão, concelho com a praia vigiada com maior capacidade do
barlavento algarvio, a praia da Rocha (8.800 pessoas), considerou que a lotação prevista para os
areais do concelho permite ter "praias seguras", frisando que a capacidade pode ser alterada.
 
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".
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"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".
 
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 Algarve, varia entre as
12.600 pessoas das praias de Faro e Monte Gordo e as 15 pessoas na praia da Marinha (Lagoa).
 
..diariOnline RS
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Em atualização
       INE confirma "interrupção quase total" do turismo em abril
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Flávio Nunes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7cf283e6

 
A pandemia paralisou quase totalmente o setor do turismo em Portugal no mês de abril. Dados
publicados pelo INE mostram variações de quase 100% no número de hóspedes e dormidas.
 
É um cenário inédito e histórico, mas que já era esperado: a atividade turística em Portugal
praticamente parou em abril, mês em que a pandemia atingiu o pico no país. Os dados publicados esta
sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam para uma variação homóloga de
97,1% no número de hóspedes e de 96,7% no número de dormidas, o que confirma a "interrupção
quase total da atividade turística" em abril.
 
As restrições às deslocações entre países, bem como outras medidas de contenção do coronavírus,
penalizaram fortemente o turismo como nunca antes visto, um setor em grande crescimento em
Portugal ao longo dos últimos anos. A estimativa rápida do INE indica que, em abril, Portugal registou
68 mil hóspedes e 193,8 mil dormidas, respetivamente quedas de 97,1% e de 96,7%
comparativamente com abril de 2019.
 
Em cadeia, isto é, comparativamente com março, as descidas são menores, mas mesmo assim
expressivas. O número de hóspedes decresceu 62,3% de março para abril, e o número de dormidas
caiu 58,7% no mesmo período, segundo a informação do INE.
 
(Notícia em atualização)
 
Flávio Nunes
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Hotelaria reabre a meio gás mas sem baixar preços
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2020

Meio: ECO - Economia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a4ccbf93

 
Hotéis antecipam que aspetos como a segurança oferecida são um argumento a favor da atração dos
turistas e de não ocorrer uma baixa dos preços na oferta do setor. Esperam ocupação a 50%.
 
Após uma paragem forçada devido ao coronavírus, junho marca a reabertura do setor turístico. A
hotelaria vai reabrir de forma gradual, mas focada em manter os preços independentemente de
ocorrer uma quebra da procura, avança o Jornal de Negócios (acesso pago) esta sexta-feira. Esta é
pelo menos a expectativa dos hoteleiros contactados pelo jornal que antecipam um arranque de
atividade com uma ocupação que não chegará aos 50%.
 
A salientar que os hotéis nacionais vão receber um "selo de garantia" se cumprirem todas as
recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) e pela Organização Mundial do Turismo (OMT). Em
meados deste mês de maio mais de três mil empresas na área do turismo - empreendimentos,
agências de viagens e de animação - já estavam "carimbadas" com o selo "Clean&Safe". De acordo
com os dados do Turismo de Portugal, a maioria corresponde a empreendimentos turísticos,
localizados no Norte e na zona do Algarve.
 
ECO
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80% dos alojamentos turísticos tiveram reservas canceladas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2020

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a4d23af2

 
Inquérito levado a cabo pelo Instituto Nacional de Estatística mostra que a esmagadora maioria dos
inquiridos viu as suas reservas canceladas para os meses entre março e agosto. Açores e Madeira
sofreram mais
 
Mais de 78% dos alojamentos turísticos em Portugal registaram cancelamentos de reservas agendadas
entre março e agosto, destacando-se os cancelamentos na Madeira e Açores devido às "medidas mais
restritivas à mobilidade" em vigor, informou hoje o INE.
 
De acordo com um questionário efetuado em maio pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e que
obteve respostas de cerca de 5.000 estabelecimentos sobre as perspetivas para a atividade turística
até agosto, 78,4% (ligeiramente abaixo dos 79,2% de abril) dos respondentes (representativos de
90,4% da respetiva capacidade da oferta) reportaram que a pandemia de covid-19 motivou o
cancelamento de reservas agendadas.
 
A Região Autónoma da Madeira foi a que apresentou maior peso de estabelecimentos com
cancelamentos de reservas (90,4% dos estabelecimentos e 98,3% da capacidade oferecida),
seguindo-se os Açores (86,7% e 96,5%, respetivamente), a Área Metropolitana de Lisboa (84,3% e
93,6%, pela mesma ordem) e o Algarve (81,7% e 91,2%, respetivamente).
 
Segundo o INE, "as medidas mais restritivas à mobilidade das pessoas poderão ter influenciado a
maior taxa de cancelamentos que se verificou nas regiões autónomas".
 
No segmento da hotelaria, 92,0% do total de estabelecimentos (94,3% da capacidade oferecida)
reportaram cancelamentos de reservas devido à pandemia, tendo esta percentagem ascendido a
74,2% dos estabelecimentos de alojamento local (78,4% da capacidade oferecida) e a 68,8% do total
(74,1% da capacidade) no turismo no espaço rural e de habitação.
 
O INE nota que "a proporção de estabelecimentos reportando cancelamentos parciais ou totais de
reservas diminui nos meses em que tradicionalmente a solicitação de serviços de alojamento turístico
é mais intensa".
 
Ainda assim, de acordo com esta informação recolhida em maio, cerca de 74,4% reportaram
cancelamentos para junho, 63,6% para julho e 57,5% para agosto.
 
Quando questionados sobre os principais mercados com cancelamentos de reservas (podendo cada
estabelecimento identificar até três mercados), o mercado nacional foi o mais referido, tendo sido
identificado por 60,8% dos estabelecimentos de alojamento turístico.
 
O mercado espanhol foi o segundo mais referido (por 49,4% dos estabelecimentos), seguindo-se os
mercados francês (31,9% dos estabelecimentos), alemão (27,1% dos estabelecimentos) e britânico
(24,1% dos estabelecimentos).
 
Analisando os mercados identificados como um dos três com maior número de cancelamentos de
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reservas em cada região, observa-se que, no norte, o mercado nacional foi identificado por 66,2% dos
estabelecimentos, seguindo-se o mercado espanhol, referido por 61,6% dos estabelecimentos.
 
Já no centro, o mercado nacional foi mencionado por 84,2% dos estabelecimentos, seguindo-se o
mercado espanhol (52,5% dos estabelecimentos), enquanto na Área Metropolitana de Lisboa o
mercado espanhol foi referido por 59,0% dos estabelecimentos, no Alentejo o mercado nacional foi
identificado por 81,3% dos estabelecimentos e no Algarve 65,0% dos estabelecimentos referiram o
mercado britânico.
 
Nas regiões autónomas, verifica-se que o mercado nacional foi identificado por 83,9% dos
estabelecimentos nos Açores, seguindo-se o mercado alemão (54,0% dos estabelecimentos),
enquanto na Madeira este foi identificado por 72,9% dos estabelecimentos, seguindo-se o mercado
francês (58,7% dos estabelecimentos) e o britânico (49,0% dos estabelecimentos).
 
O INE reporta que, na hotelaria, o mercado nacional foi mencionado como um dos três mercados com
maior número de cancelamentos por 66,5% dos estabelecimentos, seguindo-se o mercado espanhol
(58,1%).
 
Já nos estabelecimentos de alojamento local, o mercado espanhol foi identificado por 49,8% dos
estabelecimentos, seguindo-se o mercado nacional (48,2%), e nos estabelecimentos de turismo no
espaço rural e de habitação o mercado nacional foi mencionado por 74,5% dos estabelecimentos.
 
A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou
mais de 357 mil mortos e infetou mais de 5,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.
 
A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma
cidade do centro da China.
 
Portugal contabiliza pelo menos 1.369 mortos associados à covid-19 em 31.596 casos confirmados de
infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado na quinta-feira.
 
Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três
períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.
 
O Governo aprovou novas medidas que entraram em vigor no dia 18 de maio, entre as quais a retoma
das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais para os 11.º e
12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus, monumentos e
palácios.
 
O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de maio e a abertura da
época balnear para 06 de junho.
 
[Additional Text]:
Lusa
 
Lusa
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Autarcas do 
Algarve satisfeitos 
com lista de 
lotação de praias 

Líder da Câmara da Nazaré considera que limite 
de 17 100 banhistas é baixo "face ao habitual" 

OESTE E ALGARVE O presi-
dente da Comunidade In-
termunicipal do Algarve 
(AMAL) manifestou-se sa-
tisfeito com os números in-
dicativos para a lotação nas 
praias da região, no contex-
to da pandemia de covid-19, 
considerando que vão per-
mitir gerir os areais, tornan-
do-os seguros. Já o autarca 
da Nazaré está preocupado 
com o número diminuto. 

"Os números avançados 
pela Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) são apenas 
indicativos, embora exista 
uma praia ou outra, num ou 
outro município, em que 
possa haver um ajuste", dis-
se à Lusa o presidente da 
AMAL, António Pina. 

A APA publicou anteon-
tem a capacidade potencial 
de ocupação das praias das 
regiões do Algarve e Te-
jo/Oeste, tendo em conta 
que o dia 6 de junho marca o 
início da época balnear, con-
forme determinação do Go-
verno. 

Na opinião do presidente 
da associação que agrega os 
16 municípios do Algarve, 
os rácios criados são um im-
portante auxiliar para a ges-
tão dos areais algarvios, "de 
modo a que se possa criar 
uma informação para quem 
tenha de decidir e escolher 
uma praia em segurança". 

O Ministério do Ambiente 
e da Ação Climática, que tu-

  

tela a APA, explicou ontem 
que a divulgação da capaci-
dade das praias íntegra 
"uma consulta informal, 
logo vai sofrer alterações 
com base nos contributos 
recebidos", reforçando que 
se trata de "um documento 
em mutação". 

A Câmara da Nazaré con-
sidera o potencial de ocupa-
ção da praia, de 17 100 ba-
nhistas, demasiado baixo 
para os índices de ocupação 
habituais. O presidente da 
Camara, Walter Chicharro, 
manifestou "preocupação" 
considerando os valores 
"baixos face ao que é habi-
tual" para aquela praia. 

NÃO É PROIBIDO 
"As pessoas já têm a noção 
de quais são as praias, as ca-
pacidades das mesmas, e se 
poderão ou não ir, apesar de, 
segundo a lei, ninguém ser 
proibido de ir", disse, por 
sua vez, o presidente da Fe-
deração Portuguesa, João 
Carreira. O dirigente recor-
dou que poderá ser consul-
tada a informação sobre a 
ocupação dos areais na apli-
cação móvel Info Praia, de 
modo a os utilizadores te-
rem noção da "carga das 
praias". 

"Corre-se o risco de esta-
rem lotadas e não é essa a 
ideia. É tentar que as pes-
soas se espalhem ao longo 
do areal", salientou.• 

Lotação do areal da Nazaré preocupa autarca 
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SOBE E DESCE 

Bruno de Carvalho 
Ex-presidente do Sporting 

Foi absolvido de todos os 
crimes, incluindo de ter-
rorismo, no âmbito do 
ataque a Alcochete. Ga-
nha um novo fõlego para 
voltar a Alvaiade. 

João Fernandes 
Pres. Turismo do Algarve 

O Algarve continua a ser 
atrativo, apesar da pande-
mia. Várias companhias 
aéreas vão regressar em 
força, aditivando uma re-
gião que respira turismo. 

Jair Bolsonaro 
Presidente do Brasil 

— — 
O cerco aperta-se à má-
quina de propaganda 
montada nas redes so-
ciais. Acossado, Bolsonaro 
agita, de novo, o fantasma 
do golpe militar. 
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Presidente de Portimão considera que lotação permite ter praias seguras - Jornal do
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Gonçalo Dourado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8c177a1f

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia
 
[/mobileonly]
 
A presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, do concelho com a praia vigiada com
maior capacidade do barlavento algarvio, considerou que a lotação prevista para os areais do
município 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 8800 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 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 algarvio, a Praia da Rocha, com lotação indicativa de 8800 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 8700 pessoas.
 
Seguem-se as praias de Alvor, também no concelho de Portimão, com potencial capacidade para 4200
pessoas e a Praia da Rocha Baixinha Nascente, no concelho de Albufeira, com capacidade indicativa

Página 18



para 3400 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 6 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.
 
Em resposta à agência Lusa, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, que tutela a APA, explicou
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".
 
Gonçalo Dourado
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PRIMEIRA LINHA COVID-19 

TURISMO 
y, 

Hotelaria 
reabre a meio 
gás mas sem 
baixar preços 
Depois de meses de receita zero, o setor turístico nacional prepara-

 

-se para um verão em que deverá ter uma ocupação abaixo de 50%. 
Mas esse cenário não vai levar a uma redução dos preços, até 
porque, a partir de agora, será a segurança a atrair os turistas. 

1.5/1•'. 
rSLS IS 

se 
a 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaela reivas@negocios.pt 

uma ai tura em que 
as medidas de 
confinamento es-
tão a ser levanta-
das e em que os 

portugueses são incentivados a fa-
zer turismo cá dentro, vários esta-
belecimentos turísticos já anun-
ciaram a reabertura para o início 
de junho. Aretoma será feita a vá-
rios tempos, mas, para já, há um 
esforço comum na hotelaria: man-
ter os preços, independentemen-
te da baixa procura. A exceção é o 
alojamento local, onde Os preçoS 
deverão aumentar. 

As expectativas são semelhan-
tes entre os vários hoteleiros con-
tactados pelo Negócios. Numa 
primeira fase, a ocupação será bai-
xa, ficando abaixo de metade da 
capacidade, mas ninguém arrisca 
antecipar números certos, já que 
a pandemia prolonga a incerteza. 

Isso mesmo r(' fere João Pinto 
Coelho, diretor comercial do gru-
po Onyria. "lima vez que este será 
um ano atípico, em que depende-
remos sobretudo do mercado in-
temo; é muito arriscado fazer pre-
visões, mas vai ser difícil chegara 
uma ocupação de 50% no verão", 
reconhece. O mesmo é esperado  

pelo grupo Vila Galé. "Prevemos 
que a ocupação em junho e julho 
sejabaixa, mas temos algumas ex-
pectativas para agosto, setembro 
e outubro", adianta o administra-
dor Gonçalo Rebelo de Almeida. 

Os turistas não virão 
mais ou menos por 
causa do preço. Virão 
por razões de 
segurança. Não há 
razão para os hotéis 
baixarem os preços. 
RAUL MARTINS 

Presidente da AHP 

Mesmo que haja uma 
dinâmica interessante 
por parte do mercado 
interno, este será 
insuficiente para dar 
resposta à oferta 
existente. 
RODRIGO PINTO DE BARROS 

Presidente da APHORT 

Já no último trimestre, ante-
cipa o preSidentedaAssociaçâo da 
Hotelaria de Portugal (AHP), 
Raul Martins, a retoma de alguns 
eventos (ainda que de menor di-
mensão) e a prática de golfe, cuja 
época alta começa após o verão, 
poderão impulsionar o setor. 

De qualquer forma, resume 
Rodrigo Pinto de Barros, presi-
dente da Associação Portuguesa 
de Hotelaria, Restauração e Tu-
rismo (APHORT), "mesmo que 
haja uma dinâmica interessante 
por parte do mercado interno, este 
será insuficiente para dar respos-
ta à oferta existente", pelo que o 
desempenho do turismo ficará 
sempre muito abaixo dos recor-
des alcançados no ano passado. 

Apesar de a procura se anteci-
par baixa nos próximos meses, até 
porque as restrições às viagens in-
ternacionais ainda não foram le-
vantadas, não será pelo preço que 
a hotelaria irá procurar compen-
sar esta quebra. "Os turistas não 
virão mais ou menos pôr cansa do 
preço. Virão por razões de scinl-
rança. Em Portugal, a circuntãn-
cia já é boa em comparação com 
os concorrentes. Não há razão 
para os hotéis baixarem os pre-
ços", afirma Raul Martins. 

'Amais-valia poderá virdas ex-
periências ou da melhoria das i n-
fraestruturas. "Estamos a fazer to-
dos os possíveis para garantir que 
cumprimos com os preços a que 
nos propusemos para este ano,  

apostando prioritariamente em 
mais-valias de experiência", refe-
re António Trindade, presidente 
do grupo Porto Bay. "Fizemos 
unia grande renovação em todo o 
hotel. Com este investimento, es-
perávamos uma subida de preços 
na ordem dos 25%, mas não ire-
mos conseguir fazê-lo. Vamos ter 
o hotel novo, com preços seme-
lhantes aos do ano passado", 
acrescenta João Pinto Coelho. 

Outros, como a Vila Galé, 
mantêm os preços base, mas apos-
tam em campanhas. "A Vila Galé 
prevê estabilidade dos preços nas 
suas unidades nos próximos me-
ses. Ainda assim, fará campanhas  

especiais com vantagens para os 
clientes", diz Gonçalo Rebelo de 
Al meidá. Aqui, incluem-se a flexi-
bilização dos cancelamentos, a 
oferta de alojamento a crianças 
até aos 14 anos ou os descontos 
para estadias mais longas. 

Preços do alojamento local 
vão subir 
Os planos são outros no alojamen-
to local. Num setor em que' a 
maioria das unidades é detida por 
pequenos empresários, muitos 
sem possibil idade de recorrera al-
guns dos apoios lançados pelo Go-
verno, a pandemia teve um i mpac-
to significativo. 

e f 

Este ano, o setor conta apenas com o mercado interno, que será insuficiente 
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Mansa Cardoso 

   

Já foram 
atribuídos 
9 mil selos 
Clean L Safe 

PERGUNTAS A 
RAUL MARTINS 
Presidente da Associação 
da Hotelaria de Portugal 

 

    

  

xg 

 

•4• 

  

   

    

• 

"Nada justifica que 
a TAP concentre 
a operação em Lisboa" 

1 •.".* 
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ora dar resposta à oferta. 

Em março e abril, segundo 
os dados cedidos pela Airdna ao 
Negócios, as unidades de al( >ja-
mento local em Portugal tive-
ram taxas de ocupação na or 
(k'I11 dos 40%, mui to aquém do!.t 
60%a 70% nos tuesnuts meses 
do ano passado. E muitas destas 
ocupações dizem respeito a es-
tachas cle profissionais de saúde, 
a quem as casas foram cedidas 
de thrma gratuita. 

Para os próximos meses, e 
ainda de acordo com a Ai rdna. 
que wcolhe os dados de todos os 
anúncios de alojamento local. 
haverá um aumento de preços. 
A tarifa diária média praticada 

..-••••• 

4 

"P. 
- • 

••• 

(9111\ >rtugal man tém-se.para ja, 
ztbaixo do que se yen ficava no 
urna passado, na czISZI (.1<»; 70 eu-
ros. Mas. a partir de meados de 
junho, a teixlência irá inverter-
se e os preços anunciados para 

este ano vau ultrapassar os que 
foram praticados em 2019. Em 
meados de agost1). o preço mé-
dio vai atingir os 100 euros por 
noite, acima dos 9(Mn Is regis-
tados no Oito passado. 

Esta subida não acompanha 
a procura.Tuulocin conta as re 
servas feitas até ã sentai ta passa-
da. a ocupação deverá ficar abai-
xo dos 50% no verão.quando ul-
trapassou80Ç'"( eia 2019.•  

Se, como acredita a hotelaria, 
não é com preços mais baixos 
que os turistas serão atraídos, 
será com a garantia das condi-
ções de segurança. Em era de 
pandemia, o turismo aposta na 
adaptação dos espaços as no. 
ras regras de higiene e distan-
ciamento. Eia maisde nove 
mil estabelecimentos com o 
selo "Clean &Sate'', atribuído 
pelo Turismo de Portugal a 
quem cumpre uma série de re. 
quisitos. São custos que vão 
compensar com ma i( >r procu-

 

ra. acreclita Haiti farti pre-

 

sidente da Associação da llo-
telaria de Portugal (.\111)). 

.\ data de 28 de maio, se-
gund<>os dados disponíveis no 
Registo Nacional de Turismo, 
já tinham sido atribuídos 
9.096 selos"Clean Sate". tun 
número que não surpreende o 
setor. ) selo 'Clean & Sare' é 
muito importante. Vai serone-
roso, porque vai t razeriteces-
sidade de mais mão de obra e 
de compra de produto. Mas 
quem quiserestar no mercado 
do turismo não pode deixar de 
dizer que élimpo eseguro". re 
sume Raul Martins. 

A maioria destes selos 
atribuída a unidades de a loja-
met tto local. que são também 
aquelas que representam a 
maioria da oferta turística. Fo-
ram atribuídos 3.929 selc>s 
linidades de alojamento 
um número que. ainda assim. 
rica muito aquém do total de 
93.611 unidades que existem 
em Portugal. 

Já na hotelaria, quase me-
tade dos estabelecimentos ho-
teleiros .já tem este selo. Ao 
todo. 2.182 dos -1-.634 estabe-
lecimenk>s luríst icos (a maio 
ria dos quais hotéis) já et imprt.• 
os requisitos definidos pelo 
Turismo de Portugal. 

Os restantes, em menor 
número, tOrtim atribuídos a 
agê'nc'ias de viagens e turismo, 
agentes de animação turística 
e ãreas sc.,rviç;‹ ) para autoca - 
['avalias. •  RBR 

Raul Martins, presidente da 
Associação da Hotelaria de 
Portugal (AHP), junta-se ao 
coro de críticas lançadas à 
TAP, cujo plano de rotas apre-
sentado esta semana, diz, 
não serve o país. 

A maioria dos hotéis já 
reabriu, ou está a adiar 
esse momento? 
A abertura dos hotéis está 

dependente do tráfego aéreo, 
porque 90% dos turistas es-
trangeiros chegam a Portugal 
por transporte aéreo. Have-
rá, como já está a haver, ho-
téis que se vão antecipar, já 
há aberturas em junho. Ou-
tros só vão reabrir em julho e 
agosto, ou mesmo depois. 

Que expectativas têm para 
a procura internacional? 
A ANA informa-nos que 

tem em operação 50% dos 
voos que existiam antes da 
pandemia, embora não saiba-
mos qual vai ser o nível de 
ocupação e. muitas vezes, as 
viagens são canceladas se ti-
verem uni número reduzido 
de passageiros. Mas já é qual-
quer coisa. Metade dos voos 
em agosto já é um número in-
teressante. 

O plano apresentado pela 
TAP vai ao encontro das 
vossas expectativas? 
Lamentamos muito que a 

TAP esteja a olhar só para si, 
que não esteja a olhar para o 
país e que, por ter um "hub" 
em Lisboa, não esteja a levar 
as rotas para o resto do pais. 
Nós, AHP, estamos contra 

Se andamos a fazer 
a estratégia do sr. 
Neeleman, então, 
não temos uma 
companhia aérea 
portuguesa. 
RAUL MARTINS 

Presidente da AHP 

esta opção da TAP. 

É uma estratégia que vai 
penalizar o setor? 
Hoje, não existe o volume 

de voos que havia em Lisboa 
antes da pandemia. Não es-
tão a ser operados voos nor-
mais. Nada justifica que este-
jam a concentrar a operação 
em Lisboa, quando o "hub" 
praticamente não existe. Para 
quê trazer mais transporte 
para Lisboa? Para, depois, 
pôr a ponte aérea a funcio-
nar? Se andamos a fazer a es-
tratégia do senhor [David] 
Neeleman [acionista privado 
da TAP], então, não temos 
uma companhia aérea portu-
guesa.  ■ 
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Como será o regresso 
do turismo na Europa 
Alemanha abre deforma gradual 

A Alemanha reabre as fronteiras gradualmente. Para já, restabeleceu a li-

vre circulação com o Luxemburgo e o objetivo é reabrir as fronteiras com os 

vários países europeus até 15 de junho, altura em que também deverá ser 

levantada a obrigatoriedade de quarentena para os visitantes europeus, 

mantendo as portas fechadas para os turistas de fora da Europa. Por esta 

altura, a hotelaria já recomeçou a funcionar em vários estados alemães. 

Áustria aponta para 15 de junho 

Também na Áustria está a ser implementado um regresso gradual do turismo. 

A data de reabertura dos hotéis é 29 de maio e, numa primeira fase, só irão re-

ceber turistas nacionais. O governo austríaco aponta para 15 de junho como a 

data em que serão reabertas as fronteiras com os países europeus, mas já re-

tomou a ligação com a Hungria e, parcialmente, com a Alemanha, de onde vem 

grande parte dos turistas das estâncias alpinas. 

Os Países Baixos já têm as fronteiras abertas para os cidadãos do espaço 

5chengen e já há estabelecimentos de alojamento turístico abertos, enquan-

to a restauração e os espaços culturais, como museus, reabrem a 1 de ju-

nho. A Bélgica, por seu lado, planeia reabrir fronteiras a partir de 15 de ju-

nho e, para já, ainda impõe quarentena a quem entra no país. A data pre-

vista para a reabertura da restauração e atrações turísticas é 8 de junho. 

Dinamarca decide a  1 de it 

A Dinamarca mantém as fronteiras fechadas e só a 1 de junho irá decidir sobre 

um possivel levantamento das restrições. Os aeroportos estão em funciona-

mento, mas só são permitidas algumas viagens, incluindo repatriamentos. Mes-

mo assim, já há hotéis abertos para nacionais, tal como lojas, parques e restau-

ração. Já os espaços culturais deverão reabrir a 8 de junho, altura em que pas-

sarão a ser permitidos eventos com mais de dez pessoas. 

Eslovénia já declarou fim da pandemia 

A Eslovénia foi o primeiro país europeu a declarar o fim da pandemia, a 15 

de maio, e já reabriu as fronteiras com os países vizinhos, incluindo Itália, 

um dos mais atingidos pelo vírus. Ao mesmo tempo, deixou de impor uma 

quarentena obrigatória aos cidadãos que cheguem de países da União Eu-

ropeia. Já aqueles que entrem na Eslovénia vindos de fora da União Euro-

peia ainda são obrigados a cumprir uma quarentena de sete dias. 

Espanha relança turismo em  lu 

Espanha vai reabrir as fronteiras em julho e espera começar a receber tu-

ristas estrangeiros a partir dessa altura. A 1 de julho, os estrangeiros que 

entrem no pais deixarão de ficar obrigados à quarentena de 14 dias impos-

ta até agora. Aos turistas internacionais, o presidente do governo espanhol, 

Pedro Sánchez, garante que poderão contar "com um território com garan-

tias sanitárias". 

Bulgária já levantou restrições Bálticos  reabrem entre si 

   

Po 

 

ugal 

   

A Bulgária levantou a suspensão de viagens turísticas e permitiu a reabertura de pe-

quenos hotéis. Tal como na maioria dos países europeus, o governo búlgaro espera 

que seja o mercado interno a impulsionar o turismo este ano, mas o facto de ter sido 

pouco atingida pela pandemia, com cerca de 2.500 casos de infeção, faz da Bulgária 

um potencial destino de eleição para os que pretendam passar férias fora de casa. 

héQuia  e Eslováquia permitem viagens 

A Chéqu ia é outro dos países onde o surto foi controlado, com menos de 10 

mil casos de infeção à data. Desde abril que o governo checo voltou a auto-

rizar as viagens para o estrangeiro. Ao mesmo tempo, está a negociar a cria-

ção de corredores turísticos com vários países, incluindo a Eslováquia, que 

também já tem estabelecido alguns acordos. Ainda assim, mantém, para 

já, a obrigatoriedade de uma quarentena de 14 dias a quem chega ao país. 

Desde 15 de maio que a Estónia, a Letónia e a Lituânia têm 

as fronteiras abertas entre si, mantendo-se fechadas para 

os cidadãos dos restantes países. Apesar de os países bál-

ticos registarem todos números muito reduzidos de infe-

ções por coronavírus (todos registam menos de dois mil 

casos de infeção e menos de 100 mortes por covid-19), 

ainda não há notícias de quando irão abrir as portas a tu-

ristas internacionais. 

Nórdicos com controlo 

Espanha 

 

No Norte da Europa, as fronteiras estão abertas 

para algumas viagens de europeus, mas não há 

data para levantar restrições ao turismo. A No-

ruega espera manter um controlo apertado, que 

inclui quarentena de 10 dias para quem entra no 

país, até agosto. A Suécia, que nunca chegou a im-

por medidas rigorosas de confinamento, tem as 

regras mais flexíveis, mantendo as fronteiras fe-

chadas apenas para os residentes de fora da UE. 

A reabertura de fronteiras em França será feita 

de forma gradual, a partir do dia 15 de junho, co-

meçando pelos países vizinhos. Numa primeira 

fase, contudo, o governo incentiva a que seja pra-

ticado apenas turismo interno e não há previsão 

de quando serão aliviadas, na totalidade, as res-

trições às viagens turísticas. Quem entra no país 

é incentivado a fazer uma quarentena voluntária 

de 14 dias. 

Lroacia 4.?:spera est.raneiros no verao 

Com o turismo a representar mais de 20% do PIB, e a apresentar-se como 

mais um país onde a pandemia foi controlada, a Croácia já reabriu os esta-

belecimentos turísticos e espera receber visitantes internacionais durante 

o verão. Por esta altura, já não é imposta quarentena a quem entra no país. 

E, para além dos estabelecimentos turísticos, também a restauração já rea-

briu, ao mesmo tempo que já está a funcionar o transporte entre cidades. 
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Depois de meses de confinarnento, a Europa prepara o 
levantamento das restrições à livre circulação e o relançamento 
do turismo, que tem um peso significativo para várias das 
economias europeias. O regresso à normalidade será feito a 
vários tempos, com alguns países a terem já as fronteiras 
abertas para os territórios vizinhos e outros ainda sem previsões 
de quando é que isso irá acontecer. A maioria deverá reabrir em 
junho. RAFAELA BURD RELVAS rafaelarelvas@negocios.pt 

Luxemburgo sem data de reabertura 

O Luxemburgo reabriu a fronteira com a Alemanha a 15 de maio e, para já, não 
há uma data oficial para o levantamento das restrições às viagens não essen-
ciais. Num país com poucos casos de infeção em termos absolutos, mas com um 
número significativo em termos proporcionais, tendo em conta a sua pequena 
população, os restaurantes, lojas e hotéis já começaram a reabrir e já é permi-
tido praticar desportos ao ar livre. 

Mafta espera k strangeiros 

Não há ainda uma data oficial para a reabertura das fronteiras de Malta às 
viagens não essenciais, mas o governo maltês, à semelhança de outros, está 
a negociar a criação de corredores turísticos com alguns países, que espe-
ra ter em funcionamento a tempo da época alta. Para já, quem chega ao país 
é obrigado a fazer uma quarentena de 14 dias e prevê-se que alguns hotéis 
possam reabrir no início de junho. 

Polónia. com regras para junho 
Dinamarca 

• 

A Polónia prevê reabrir as fronteiras a turistas internacionais a partir de 13 de 
junho e já tem o guia de regras. O número de pessoas dentro de um edifício será 
limitado, ao mesmo tempo que a temperatura será medida antes da entrada 
em espaços fechados. Alguns hotéis já reabriram, assim como a maioria dos 
restaurantes, lojas, bares, museus e galerias. Quem chega ao país ainda é obri-
gado a fazer uma quarentena de 14 dias. 

Portugal negoceia acordos 

Ainda não é claro quando é que Portugal reabre ao turismo, mas o Governo 
tem estado em discussões com alguns países para estabelecer acordos de 
circulação, incluindo com o Reino Unido, principal mercado do turismo na-
cional. O setor espera, por isso, poder receber turistas internacionais este 
ano, possivelmente no verão. Até lá, está a preparar-se com a implementa-
ção de novas regras de higiene, tendo sido criado o selo "Clean & Safe". 

Remo Ilifido e  Irlanda estão um passo atrás 

As fronteiras britânicas estão abertas, mas quem entra no Reino Unido é obrigado a 
fazer uma quarentena de 14 dias, não havendo ainda uma previsão de quando é que 
esta imposição será levantada. O mesmo acontece na Irlanda, que só exclui desta obri-
gatoriedade aqueles que cheguem vindos da Irlanda do Norte. Para já, não são apon-
tadas datas para o relançamento das viagens turísticas. 

Roménia  e Hungria  ligadas 

Até à data, a Roménia só reabriu as fronteiras com a Hungria e ainda não 
foi anunciada uma data para o levantamento das restrições às viagens con-
sideradas não essenciais. A Hungria também só tem as fronteiras abertas 
com a Roménia, mas prevê reabrir fronteiras com os restantes países vizi-
nhos a partir de junho. Em ambos os países, os estabelecimentos comer-
ciais, incluindo restaurantes, já estão em funcionamento. 

Suíça reabre froríteira -  com vizinhos 

A hotelaria, lojas e restauração já estão abertas para o mercado interno e a Suí-
ça deverá reabrir as fronteiras com Alemanha, França e Áustria a partir de 15 
de junho. Mas mantêm-se várias restrições: o desporto ao ar livre só pode ser 
praticado por grupos de até cinco pessoas e os espaços culturais só deverão rea-
brir a 8 de junho, enquanto os eventos com mais de mil pessoas estão proibi-
dos até 31 de agosto. 

Malta 
Chipre 10 

Mediterrâneo abre em junho Regras por região em Itália 
A Grécia, onde a pandemia teve uma propagação Itália, fortemente afetada pela pandemia, planeia 
reduzida, vai reabrir o turismo a 15 de junho. Até reabrir as fronteiras aos cidadãos europeus, in-

 

lá, mantém-se a obrigatoriedade de uma quaren- cluindo os britânicos, a partir de 3 de junho, mas 
tena de 14 dias a quem chega ao país. Já em Chi- haverá regras diferentes entre as regiões. A Sar-

 

pre, onde há menos de mil casos de infeção repor- denha, por exemplo, está a estudar exigir aos visi-

 

tados, os aeroportos e portos cipriotas começam tantes a apresentação de um teste negativo para 
a reabrir, de forma gradual, a partir de 9 de junho, o coronavirus, enquanto a Toscana impõe uma qua-

 

mas vão manter-se restrições às entradas de al- rentena de 14 dias a qualquer visitante que che-

 

guns cidadãos, incluindo britânicos. gue do estrangeiro ou de outra região italiana. 
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Turismo de Portugal: Já foram atribuídos 9 mil selos Clean & Safe
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2020

Meio: Negócios Online Autores: Rafaela Burd Relvas

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bdaf4135

 
Já há mais de nove mil estabelecimentos com o selo "Clean & Safe", atribuído pelo Turismo de
Portugal a quem cumpre uma série de requisitos.
 
Se, como acredita a hotelaria, não é com preços mais baixos que os turistas serão atraídos, será com
a garantia das condições de segurança. Em era de pandemia, o turismo aposta na adaptaç
 
Rafaela Burd Relvas
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Analista sénior de Turismo

1. Desde 1992, a TAP é regulada 

por disposições europeias. Opera 

em mercado aberto e muito 

competitivo, sem ajudas do Estado 

e obrigações de serviço público. 

Conserva as rotas rentáveis e 

deixa cair as de citárias. Pratica 

preços dinâmicos xados pelo 

revenue management. O seu 

sucesso exige relação positiva 

entre acionistas gestores e 

trabalhadores. Não ignora a 

responsabilidade social, mas 

recusa in uências políticas. 

A TAP tem papel menor na 

formação do turismo do Algarve 

desde 1965 e no crescimento 

explosivo do turismo no Porto a 

partir de 2005. Em Lisboa, sua 

base natural, é determinante em 

mercados intercontinentais (Brasil, 

EUA, Angola), mas as low cost 

dominam nas rotas europeias e as 

full service estrangeiras nas 

intercontinentais, via respetivos 

hubs. 

Ainda em Lisboa, a TAP é 

decisiva pelo hub da Europa com 

Brasil (Fernando Pinto, 2001) e 

EUA (David Neeleman, 2016) que 

alimenta sinergia com Lisboa 

plataforma de negócios e 

contactos intercontinentais. A TAP 

não garante o hub, a sua 

competitividade faz com que o 

hub garanta os voos de longo 

curso, indispensáveis à sua 

sobrevivência como companhia 

independente. 

2. O discurso emocional que 

perdura e ainda hoje domina é 

arcaísmo de tempos idos que 

recordamos. A TAP é instrumento 

de soberania quando liga a 

Metrópole ao Império e quando as 

rotas da Guerra Colonial fazem o 

seu sucesso. A descolonização 

elimina esta cash cow, a TAP é 

nacionalizada em 1975 e 

metamorfoseia-se na 

transportadora aérea nacional 

(TAN), narrativa assente na TAP 

“garante” e o Estado “paga” e não 

numa estratégia empresarial. O 

limitado tráfego de negócios e o 

pouco rentável do turismo e 

emigração obrigam a TAN a viver 

do apoio do Estado. Em 1992, a 

Regulação Europeia do Transporte 

Aéreo acaba com a TAN, mas não 

com a sua cultura. 

3. Depois da ajuda do Estado que 

a Comissão autoriza em 1994, a 

TAP não tem massa crítica para 

sobreviver no mercado comum da 

aviação, é forçada a formar aliança 

com parceiro estrangeiro e iniciar a 

privatização parcial em 1997. O 

acordo com a aliança da Swissair é 

de 1996, mas cai em 2001. 

Fernando Pinto e sua equipa cam 

na TAP e, entre 2001/15, garantem 

a sua gestão pro ssional. O 

acionista Estado é incapaz de 

capitalizar a empresa, que em 2015 

está exangue de meios nanceiros. 

4. A privatização recupera a TAP, 

suposta dar lucro em 2018 e 2019. 

O prejuízo de 58 e 95,6 milhões de 

euros e margem operacional de 

-0,8% e 1,4% (EBIT, deve ser entre 

sete e 12) mostram urgência numa 

reestruturação, bem antes da 

covid-19. O acionista Estado não a 

impõe a tempo, traz a público 

con itos com a gestão privada, cria 

instabilidade na estrutura 

acionista, tudo em excesso verbal 

ligado à luta pelo poder na 

empresa e no Partido Socialista. A 

TAP ca à mercê da Comissão 

Europeia impor ajuda 

condicionada com “corte do 

número de trabalhadores, 

ajustamento de rotas e de frota.” A 

visão estratégica ca para o 

próximo texto. 

Opinião
Sérgio Palma Brito

A TAP como é e não  
como se pensa que é
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Plano de fuga: 10 hotéis e turismos rurais,  com selo clean&safe e suficientemente
longe da confusão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2020

Meio: Visão Online Autores: Susana Lopes Faustino

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bf0289fc

 
Isolados na planície alentejana, escondidos num laranjal algarvio ou nos socalcos do Douro. Dez hotéis
e turismos rurais, com selo clean&safe, para fazer umas mini-férias antecipadas - vem aí uma semana
de feriados
 
De norte a sul, do interior ao litoral, os hotéis e turismo rurais começaram a reabrir, com novos
procedimentos de higiene e segurança, para uns dias de descanso em segurança. Na Quinta dos
Perfumes, a dez minutos da Praia de Cabanas de Tavira, dorme-se no meio de 36 hectares de laranjal.
Entre os quartos disponíveis, de várias tipologias, há cinco estúdios com alpendre privado, onde agora
se serve o pequeno-almoço, com fruta fresca da horta biológica, compotas e bolo caseiro.
 
Companhia das Culturas. Foto: Vasco Célio
 
Junto ao rio Guadiana, perto de Castro Marim, a Companhia das Culturas é um ecoturismo rodeado de
pinheiros-mansos, oliveiras, figueiras, alfarrobeiras. Tem nove quartos, entre os quais quatro
apartamentos ideais para famílias, que aqui podem explorar a vida de uma casa agrícola, onde tudo o
que nasce é biológico e servido à mesa.
 
Herdade dos Delgados Dark Sky View Hotel & Spa
 
Mais acima, no Alentejo, há um hotel rodeado de água. Na Herdade dos Delgados Dark Sky View Hotel
& Spa, na vila raiana de Mourão, dorme-se à beira do Alqueva. Entre observação das estrelas e
passeios pedestres, descobre-se um Alentejo diferente. Por esta altura, a paisagem alentejana é feita
de searas, girassóis e vinhas de folhas verdes e viçosas, como as do Torre de Palma Wine Hotel,
situado perto da aldeia de Vaiamonte, em Monforte. Aqui, faz-se vinho e azeite, criam-se cavalos
puro-sangue Lusitano, cultiva-se uma horta biológica e um pomar que abastece o restaurante Basilii,
chefiado por Filipe Ramalho, agora com serviço de refeições nos terraços das suítes. Ver o pôr do sol
desde o cimo da Torre, vai ficar na memória.
 
Perto da aldeia da Abela, em Santiago do Cacém, o Monte do Giestal - Casas de Campo e Spa tem dez
casas para alugar, distribuídas por uma área de sobreiros. Com cerca de 70 hectares para explorar e
dar passeios ao ar livre, neste turismo rural os hóspedes só se cruzam, se quiserem.
 
Casa de São Lourenço, em Manteigas
 
No centro do País, em Manteigas, a 1250 metros de altitude, a Casa de São Lourenço está pronta para
receber os que apreciam uns dias na montanha. Neste hotel, onde as tradições locais se aliam ao
melhor do design nacional, privilegiam-se os passeios pedestres e de natureza.
 
Em Seia, o Chão do Rio, um turismo rural sustentável em Travancinha, é tudo o que se quer quando
se procura paz e sossego. Com seis casas de telhados de colmo e piscina biológica, ali o pequenos-
almoços chega num cabaz, recheado com produtos locais: da compota de abóbora, feita por Dona
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Emília, que é quem recebe os hóspedes, ao bolo negro de Loriga.
 
Entre as serras da Estrela e do Açor, em Alvoco das Várzeas, fica a Casa de Baixo, um turismo rural
com apenas sete quartos. Quem aqui chega, valoriza o silêncio, a paisagem ou a localização
privilegiada, com a aldeia do Piódão a 20 minutos. Às portas do Gerês, na Quinta da Lamosa, dorme-
se sob o céu estrelado e com as águas dos rios Vez e Lima, por perto. A partir deste ecoturismo,
facilmente se alcança e explora o Parque Nacional da Peneda-Gerês, área protegida e Reserva Mundial
da Biosfera pela UNESCO.
 
Já no The Wine House Quinta da Pacheca, em Cambres, Lamego, os quartos construídos em barricas
gigantes, com terraço privado e vista para a vinha, são um dos grandes atrativos. Os piqueniques e os
passeios nas vinhas complementam uns dias descanso no Douro.
 
Wine Barrels, na Quinta da Pacheca , em Lamego
 
Susana Lopes Faustino
 
Susana Lopes Faustino
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A29

 
TVI

 	Duração: 00:01:49

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 86761269

 
28-05-2020 21:20

1 1 1

Dez praias mais seguras da Europa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=124f277b-1fa1-4bb4-9506-

bc07ffe85231&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Apesar de tudo há praias que merecem distinção e na lista das 10 praias mais seguras da Europa,
nesta altura, há 3 praias portuguesas.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-05-28 21:21
 TVI 24 - Notícias , 2020-05-28 23:10
 TVI - Diário da Manhã , 2020-05-29 06:57
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-05-28 02:14
 TVI - Diário da Manhã , 2020-05-29 09:53
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-05-29 06:58
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-05-29 09:53
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A30

 
RTP 1

 	Duração: 00:03:15

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 86760458

 
28-05-2020 20:49

1 1 1

Lotação máxima das praias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6ae7a80d-068f-47b7-bb68-

8e6e9ea4d13c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Está então estabelecida a tabela de lotação máxima para as praias portuguesas, para já ainda só em
relação às regiões Algarve, Tejo e Oeste. Foi estabelecida uma área de 8 metros e meio por pessoa, o
que vai condicionar o número de permanência de veraneantes nos areais.
Comentários de Luís Encarnação, presidente da C. M. de Lagoa; Rogério Bacalhau, presidente da C. M.
de Faro.

 
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2020-05-28 00:46
 RTP 3 - 360 , 2020-05-28 22:47
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