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A1  
TVI

 	Duração: 00:01:06

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 86828276

 
02-06-2020 08:58

1 1 1

Filme promocional do Alentejo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ae8f20ed-c266-4c0a-b834-

095940b8f3ae&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Alentejo quer chamar os turistas estrangeiros à região, por isso criou um filme promocional narrada
em inglês.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-06-02 08:58
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A2  
Antena 1

 	Duração: 00:03:51

 	OCS: Antena 1 - Contas do Dia

 
ID: 86827490

 
02-06-2020 08:50

Os números da crise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2fcfc23e-a633-44d7-bb65-

0c2a47e8be0a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Opinião de Helena Garrido, sobre os primeiros números da crise com a pandemia. Dados do INE
mostram o PIB a diminuir 2,3% no primeiro trimestre, as exportações em queda, e o turismo com
quebras superiores a 95%.
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RTP 1

 	Duração: 00:00:31

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 86826503

 
02-06-2020 07:53

1 1 1

Qualidade no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ac4de37e-9cce-4c08-92d4-

befbc028a629&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As unidades hoteleiras vão ter mais um selo a testar a qualidade. O "Safe Travels" surge numa altura
em que começam a reabrir as empresas turísticas.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-06-02 07:54
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TSF

 	Duração: 00:04:20

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 86825809

 
02-06-2020 07:06

Disparou a procura de autocaravanas para o Verão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=42f77bf4-41d4-486b-92e9-

a59560394292&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Disparou a procura de autocaravanas para o Verão. A plataforma de aluguer entre particulares,
conhecida como "Airbnb" do autocaravanismo, regista um aumento de 400%. Em época de pandemia,
quem vai de férias procura uma casa sobre rodas. A gestora de operações Yescapa, Julie da Vara,
revela que a procura sobe sempre no Verão, mas este ano o número de interessados quadruplicou.
Declarações de Julie da Vara, Yescapa; Manuel Bragança, Federação Portuguesa de Autocaravanismo.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-02 08:13
 TSF - Notícias , 2020-06-02 09:12
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A5 Turismo parado: dormidas de estrangeiros de 16 países recuam mais de 90% em
abril
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/06/2020

Meio: Idealista Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=85eabf4c

 
O turismo foi, seguramente, um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Os
números divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) comprovam isso mesmo: em abril, o
setor do alojamento turístico deverá ter registado 68,0 mil hóspedes e 193,8 mil dormidas, menos
97,1% e menos 96,7%, respetivamente, que em março, mês em que já se tinha verificado uma
quebra mensal de 62,3% e 58,7%, pela mesma ordem.
 
Segundo o INE, as dormidas de residentes terão diminuído 92,7% (-57,6% em março) atingindo
122,9 mil, enquanto as de não residentes terão decrescido 98,3% (-59,2% no mês anterior),
situando-se em 70,9 mil.
 
Os hóspedes residentes terão sido 48,2 mil, o que se traduz num decréscimo de 94,5% (-61,9% em
março) e os hóspedes não residentes terão atingido um total de 19,8 mil recuando 98,6% (-62,6% no
mês anterior).
 
A totalidade dos principais mercados emissores registou decréscimos expressivos em abril, superiores
a 95%, conclui o INE. As dormidas de estrangeiros/não residentes foi acentuada em todas as
nacionalidades, com variações homólogas superiores a 90% em pelo menos 16 países, como se pode
ver na imagem.
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• , , 

Turismo recebe 10 milhões de euros 

APOIOS  O Turismo de Portugal lançou um programa de 
apoio de 10 milhões de euros até março de 2025, com 2,5 
milhões de euros por ano. Destina-se a candidaturas a me-
didas e projetos de promoção do destino Portugal, que aju-
dem à dispersão territorial dos fluxos turísticos. 
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Os seguros que estão 
à espera das viagens 

A pandemia veio reforçar a procura pelos seguros de viagem para os países tropicais ou com 
grande incidência de covid-19 e espera-se crescimento na aquisição de seguros de saúde antes de 
as pessoas irem de férias. O mercado de seguro de viagens em Portugal é pequeno, mas rentável. 

impacto na 
indústria 
do turismo 
(com que-
bras entre 

80-90% nas principais cidades), e 
nas viagens de negócios, será mui-
to significativo e terá reflexo dire-
to nos seguros de viagem. O efeito 
pandémico prevê-se que tenha 
ainda efeitos a curto/médio prazo 
em que as pessoas terão natural-
mente uma menor propensão para 
viajar. A maior ou menor procura 
de segu ros de viagem irá depender 
da capacidade de recuperação do 
setor turístico", refere João Tapa 
Pereira, consultor da i2S. 

Sérgio Santos,gcstorde produ-
to do G rupoAgeas Portugal, refor-
ça ()ambiente i neerteza. " diti-
cil saber, com todas as certezas, os 
comportamentos reais dos clien-
tes. Sobretudo neste contexto, em 
que a pandemia ainda está ativa, 
não podemos saberquandovão re-
gressar as viagens a um ritmo pré-
-covid, porque as companhias aé-
reas e os países estão a reagir a rit-
mos diferentes. juntara isto, há 
ainda outro elemento to muito dificil 
de calcular, que é o rewesso da con-
fiança dos turistas." 

Para .Togo Lapa Pereira "nem 
tudo silo fluís notícias. Toda a en 
volvente da pandemia correspon-
de tia prática a um enorme patro 
círio publicitário de que as segu-
radoras podem e devem tirar par-
tido. Mas para isso têm de adap-
tar o seu nível dc oferta, alargan-
do o âmbito das coberturas, os li-
mites dos contratos, e mel horan-

  

Negócio rentável 
"Temos constatado tuna procura 
maior pelos seguros dc viagem. A 
pandemia veio reforçar a procura 
pelos seguros de viagem,não só para 
os países tropicais, mas também 
para os países onde se registou o 
maior número de casos infetados 
pela covid-19", sublinha Alexandre 
Ramos, CIO da Liberte Seguros e 
diretor executivo da Liberty na Eu-
moa. Refere como principais razões 
para os portugueses fazerem segu-
ros de viagens os atrasos e cancela-
mentos de viagens e o extravio de 
malas e bagagens. Acrescenta ain-
da "que é expectável também um 
crescimento na aquisição de segu-
ros de saúde antes de as pessoas 
irem de férias". 

• Em 2017 emitiram-se 83 mi-
lhões de novas apólices de seguros 
de viagens, seguindo a E TOPA. Em 
Portugal o seguro de viagem tem 
pouco peso no volume total de ne-
gócios das seguradoras, mas ca-
racteriza-se por unia rentabilida-
de bastante elevada fruto da sua 
baixa si nistral idade. "Com o cres-
cimento exponencial que se tem 
verificado na venda de produtos 
turísticos tornou-se naturalmen-

 

66 
As seguradoras podem 
e devem tirar partido 
da pandemia. Para 
isso têm de adaptar 
o seu nível de oferta. 

JOÃO LAPA PEREIRA 

Consultor da i2S 

te num lin u to bastante apetecí-
vel, funcionando como oferta 
complementar. por exemplo, para 
as agências de viagens. Em muitos 
casos a o ali pl nentaridade nem 
sequer é visível, urna vez que o se-
guro já se encontra integrado no 
pacote de produtos e serviços", as-
sinala João Lapa Pereira. 

Explica também *que a distri-
buição em Portugal no que diz res-
peito ao seguro de viagem é ainda 
bastante diferente da que existe 
nos países mais avançados da Eu-
ropa, com os agentes a deterem 

UR 

uma quota de mercado mui to si-
gnificativa entre 70-80%. O nível 
dc comissionamento pode variar 
entre 15-20%, bastante longe dos 
níveis praticados noutros merca-
dos, cm que as taxas praticadas po-
dem atingir 35-40%. A taxa de si-
n istralidade do mercado portu-
guês ronda os 30-40% confirman-
do a rentabilidade: do produto. 

Prever o futuro 
Segundo .João Lapa Pereira, "prin-
cipalmente para os produtos de 
massa, existe já hoje a nível curo-

  

peu unia estrutura cie distribuição 
dificilmente comparável com as 
estruturas tradicionais, em que os 
agentes eram os protagonistas en-
quanto aportadores do negócio". 

A competição é intensa em 
que as novas tecnologias têm uni 
papel essencial em novos mode-
los de negócio para responder a 
urna procura em que Os consumi-
dores cada vez mais bem informa-
dos, e exigem das seguradoras, em 
tempo real, produtos adequados 
ao seu perfil tendo em conta as 
suas características sociocconó-
micas. 

Neste mercado têm entrado 
novos operadores como compa-
nhias aéreas e empresas de ferry, si-
tes de comparação de preços, agre-
gadores, bancos e supermercados 
com produtos de seguro de viagem 
online como unia atividade com-
plementar. Mas, como diz Sérgio 
Santos, "os novos operadores, in-
dependentemente da sua área de 
negócio principal, permitem-nos 
inovar tecnoloWcamentee respon-
der às necessidades específicas do 
cliente com uma oferta rica e atra-
tiva em termos de preços. 

"Tradicionalmente, as compa-
nhias de seguros sempre analisa-
ram o risco olhando para o passa-
do, para o histórico dos dados dis-
poníveis e, de seguida, estabele-
ciam um preço. Hoje, os novos 
modelos não têm dados passados, 
são riscos que estamos a enfren-
tar pela primeira vez, como é o 
caso desta pandemia. Por isso, te-
mos estado a criar modelos atra-
vés da ajuda da tecnologia da inte-
ligência artificial para tentarmos 
"prever o futuro", tentando criar 
modelos que ajudem a antecipar 
futuros riscos", refere Alexandre 
Ramos. Por isso tem estudado os 
seguros paramétricos para novos 
modelos de seguros de viagens. • 

doa transpirei leia do clausulado". 
FILIPE 5. FERNANDES 

Sérgio Santos diz que é difícil prever os comportamentos dos clientes. 
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5. 

João Lapa Pereira aconselha a consulta da lista das perguntas frequentes. 

Como escolher um 
bom seguro de viagem 
Só deve ser efetuado depois de decidir o destino e a duração da 
viagem e deve evitar a duplicação de coberturas com outros 
seguros que incluem proteção no caso de saídas para fora do país. 

( ) seguro de viagem deve ser "fei-
to à medida, de acordo com o 
destino, a duração da viagem e 
mediante o risco que o viajante 
pode correr em cada país", refe-
re Alexandre Ramos, C 10 da Li-
berty Seguros e diretor executi-
vo da Liberte- na Europa. Salien-
ta ainda que OS seguros automó-
veis, de cartão de crédito, os se-
guros de saúde e os seguros de 
vida associados à compra da casa 
já incluem proteção no caso de 
saídas para fora do país. 

Por isso, João Lapa Pereira, 
consultor da i2S, aconselha a 
que quando se faz um seguro de 
viagem se verifiquem estes segu-
ros para não "duplicar cobertu-
ras". Acrescenta que "é impor-
tante a leitura prévia das condi-
ções contratuais. Deve dar espe-
cial atenção às coberturas e so-
bretudo às exclusões. Cerca de 
17% das reclamações têm ori-
gem na deficiente interpretação 
do clausulado". 

Alexandre Ramos sublinha 
que as principais duplicações se 
registam ao nível dos seguros de 
saúde com os seguros de viagem. 
"A maioria das pessoasfião sabe 
que, caso tenha algum acidente 
fora de Portugal, terá as suas des-
pesas médicas cobertas. desde 
que a estadia seja inferior a ) 
dias. No entanto, o utilizador 
deve sempre avisar a segtu•ad( ) 
ra que se vai ausentar do país, 
pois a despesa será paga pelo  

cliente e só posteriormente será 
reembolsado após apresentação 
de comprovativos." 

A importância do destino 
O seguro de viagem só deve ser 
efetuado depois de haver uma 
decisão tomada em relação ao 
destino e à duração da viagem e 
deve ser válido para viagens aé-
reas, marítimas ou terrestres. 

O destino pode implicar se-
guros com coberturas diferentes. 
"Se é verdade que países da Eu-
ropa apresentam um sistema de 
saúde mais ou menos semelhan-
te, o que nos dá alguma margem 
de conforto, países asiáticos ou 
daAmérica do Sul podem impli-
car maior dificuldade no acesso 
aos cuidados médicos, onde exis-
te uma maior probabilidade de 
contrair doenças tropicais, bem 
como custos de despesas médi-

 

O utilizador deve 
sempre avisar 
a seguradora que 
se vai ausentar 
do país. 
ALEXANDRE RAMOS 
CIO da Liberty Seguros 

cas elevadas", afirma Sérgio San-
tos, gestor de produto do Grupo 
Ageas Portugal. 

O seguro deve estar relacio-
nado com o número de acompa-
nhantes para que garanta todos 
os passageiros da viagem. 

Deve incluir desde o aciden-
te até à assistência em doença. 
assegurar o pagamento das des-
pesas de tratamento efetuadas 
no estrangeiro, e assegurar a 
continuidade dos tratamentos 
após o regresso, disponibi lizan-
do um novo capital, mais eleva-
do, para custear as despesas de 
tratamento após a chegada a 
Portugal. 

Pode ser importante a inclu-
são de assistência jurídica no es-
trangeiro, perda, roubo, extravio 
ou deterioração cla bagagem. 

O retorno e o preço 
A escolha do operador e .( ai da 
seguradora é importante. Se for 
do país de origem é mais fácil o 
contacto para resolução de pro-
blemas e deve-se precaver com 
coberturas para eventual pro-
longamento da estadia. 

O acompanhamento dispo-
nível 24 horas por parte da segu-
radora também é de relevar em 
tempoS de pandemia.Alerta Sér-
gio Santos, que durante a covid-
-19, "muitos portugueses foram 
apanhados de surpresa, por isso 
ter uni acompanhamento dispo-
níVel 24 horas no estrangeiro, 

pode ajudar na resolução de te-
mas como o retorno ao país de 
origem". 

O preço só é um fatora ter em 
conta quando estamos a compa-
rar produtos similares. "O preço 
baixo não é sinónimo de um pro-
duto de qualidade Se estivera 

fazer a subscrição através de um 
comparador certifique-se de que 
os seguros comparados são simi-
lares", diz João Lapa Pereira, que 
aconselha ainda a consulta da 
lista das perguntas frequentes 
normalmente disponível nos ca-
nais digitais. ■ 

Principais riscos/coberturas 

* Atrasos, cancelamento ou interrupção da viagem. 
• Danos em bagagem: estragos, extravio ou furtos. 
• Em caso de doença ou acidente: despesas médicas e cirúrgicas, custos de 
hospitalização, custos com o transporte ou repatriamento sanitário, custos 
com prolongamento de estadia durante o período de recuperação, com 
permissão de um acompanhante. 
e Custos decorrentes da existência de epidemia ou pandemia, como por 
exemplo prolongamento de estadia em caso de quarentena obrigatória. 
e Cobertura do risco de morte e invalidez. 
e Cobertura de responsabilidade civil: para cobrir possíveis danos que possa 
causar, involuntariamente, a terceiros. 
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14º Portugal Masters deverá ser adiado para depois de Outubro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/06/2020
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4bc07d9c

 
Início Breves Golfe: 14º Portugal Masters deverá ser adiado para depois de Outubro
 
Golfe: 14º Portugal Masters deverá ser adiado para depois de Outubro
 
Junho 2, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O European Tour e o Turismo de Portugal estão neste momento a acertar uma nova data, para a 14ª
edição do Portugal Masters em golfe, que deverá ser posterior a Outubro.
 
Inicialmente, a competição, que sempre decorreu no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura,
estava agendada para de 22 a 25 de Outubro deste ano.
 
Uma série de seis torneios no Reino Unido, divididos entre Inglaterra e País de Gales, assinalará em
Julho o recomeço da temporada no European Tour (suspensa desde o dia 8 de Março), de acordo com
o calendário provisório das competições.
 
Inicialmente, esta reabertura será de portas fechadas aos espectadores e seguindo rigorosos
protocolos de segurança e testes estabelecidos na abrangente Estratégia de Saúde do Tour, que
continuará a evoluir mediante as circunstâncias, alinhada com as orientações governamentais
internacionais e de saúde.
 
Entre as medidas, constam que cada jogador será testado antes de deixar seu país e novamente antes
de poder competir no torneio, além de testes persistentes de sintomas.
 
Keith Pelley, o director-executivo do Tour, disse que a contratação de pessoal adicional e as despesas
com testes custarão mais de 2 milhões de euros no conjunto dos seus três circuitos, que incluem
ainda o Challenge Tour o Senior Tour.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
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Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Casinos Solverde abrem a partir de quinta-feira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/06/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7ad1fe21

 
Os casinos Solverde retomam a atividade na quinta-feira com a abertura dos casinos do Algarve - em
Vilamoura, Monte Gordo, e na Praia da Rocha - e de Chaves, ficando o de Espinho para dia 8,
anunciou hoje a empresa
 
Todos os casinos e hotéis do grupo Solverde possuem o certificado "Clean & Safe" do Turismo de
PortugalFoto D.R.
Segundo um comunicado, todos os casinos do grupo Solverde, tal como os hotéis, possuem o
certificado "Clean & Safe" do Turismo de Portugal, tendo adotado um conjunto de medidas e
procedimentos de natureza sanitária, cumprindo as orientações da Direção Geral da Saúde.
 
Algumas das medidas implementadas incluem a reorganização das salas de jogo para garantir o
distanciamento das 'slot machines' assim como a criação de zonas específicas para fumadores, a partir
de agora exclusivamente em espaço exterior, e a disponibilização e uso de equipamentos de proteção
individual à entrada dos casinos.
Ler Mais
 
Há 8 minutos
 
Lusa
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RTP 1

 	Duração: 00:01:47

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 86822491

 
01-06-2020 21:23

1 1 1

Férias no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fbc7bd31-918f-42e7-9971-

b7437935cddd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Dispararam no Algarve as reservas de alojamento local para o Verão. Os turistas portugueses são os
que mais procuram casas com piscina.
Declarações de João Feijão, proprietário de alojamento local; Miguel Silva, operador turístico.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-06-02 08:55
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-06-02 08:55
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TVI

 	Duração: 00:01:51

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 86822302

 
01-06-2020 21:02

1 1 1

Aeroporto de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bf1fc8b6-be3a-4b46-9a16-

f00ed6cbac04&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Aeroporto de Faro recebeu ontem o primeiro voo com turistas ou Luxemburgo e prepara-se para
receber já amanhã uma avião da Ryanair vindo de Londres. À semelhança dos outros aeroportos do
país, são várias as medidas de segurança implementadas, incluindo um sistema de câmaras que mede
a temperatura dos passageiros e que parece mão incomodar quem chega para visitar a região.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-01 21:02
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-01 01:58
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RTP 1

 	Duração: 00:00:28

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 86821567

 
01-06-2020 20:38

1 1 1

Qualidade no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e71437b5-83ae-4ef8-a2b3-

350e816216db&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As unidades hoteleiras vão ter mais um selo de qualidade. O "Safe Travels" surge numa altura em que
começam a reabrir as empresas turísticas.
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A15

 
TSF

 	Duração: 00:02:19

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 86814006

 
01-06-2020 12:07

Algarve e o Baixo Alentejo já passaram de seca severa para seca moderada

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8235490d-1554-4729-b04e-

dbaeb4e38cc0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve e o Baixo Alentejo já passaram de seca severa para seca moderada. As chuvas de abril
melhoraram a situação e no Algarve, a falta de turistas tem mantido as capacidades hídricas da
região.
Declarações de Teresa Fernandes, Porta-Voz da empresa Águas do Algarve.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-01 13:10
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CM TV

 	Duração: 00:02:19

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 86812769

 
01-06-2020 07:28

1 1 1

Algarve começa a receber turistas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a026c561-9af8-4db6-bd1e-

3712406d79b2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os primeiros turistas começaram a chegar ao Algarve através de voos internacionais. Alguns hotéis na
região já começaram abrir portas.
Declarações de Mark Zafra da Luxair, e Bruno Silva do Grupo NAU.
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Autoridades levantam 92 autos por caravanismo e campismo selvagem no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/06/2020

Meio: Algarve Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cac39b99

 
Uma ação de fiscalização ao autocaravanismo e campismo ilegais e ao estacionamento em locais
proibidos, no sábado, 30 de maio, resultou no levantamento de 92 autos de notícia por
contraordenação, no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
 
A ação foi levada a cabo pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), através da
Direção Regional da Conservação da Natureza e das Florestas do Algarve, em conjunto com o Serviço
de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da
Autoridade Marítima, envolvendo 35 agentes e 14 viaturas.
 
A operação, que decorreu em 24 praias, resultou o levantamento de 92 autos de notícia por
contraordenação, resultante de campismo, autocaravanismo selvagem e estacionamento em locais
não permitidos, avança a Direção regional do ICNF.
 
"O campismo e autocaravanismo selvagem é um problema identificado há muito e constitui um fator
de destruição de habitats, alguns deles protegidos, além de representar uma ocupação ilegal", justifica
aquela Direção regional.
 
Estes comportamentos resultam na degradação dos locais "por deposição descontrolada de resíduos
que se espalham. Assim, estas ações de fiscalização têm como objetivo desincentivar práticas ilegais e
fortemente degradadoras de uma área de elevado valor natural mas também turístico", conclui a
mesma entidade.
 
Algarve Vivo
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SET: 2º pacote de medidas inclui reforço das linhas para "operacionalizar
eficientemente" a injeção de capital
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/06/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6a511af4

 
A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, participou esta manhã no webinar "Retoma do
Turismo em Portugal - It's time to restart", organizado pela Confederação do Turismo de Portugal
(CTP) em conjunto com a PwC.
 
Rita Marques foi convidada a partilhar a sua visão sobre as "Medidas de segurança e confiança para a
retoma da hotelaria" face à Covid-19 e começou por avançar os motivos pelos quais Portugal
conseguiu dar uma boa resposta à pandemia. "Tivemos mais tempo que outros Estados-Membros [UE]
para nos prepararmos e fruto do comportamento exemplar de todos os portugueses", o que ajudou a
que o país tenha "uma projeção internacional hoje muito reforçada", argumenta.
 
Em seguida, Rita Marques dividiu a sua reflexão em "três C's" - Competências, Cooperação e
Comunicação - que serão "a matriz privilegiada por todos os atores económicos associados ao
Turismo".
 
Competências
 
Segundo a responsável pela pasta do Turismo, "a primeira preocupação foi acautelar a situação
financeira das empresas", operacionalizando as várias medidas e instrumentos, até porque "estamos a
falar de um setor que tem uma importância extraordinária na economia". Rita Marques afirma que o
setor é constituído por cerca de 132 mil empresas, com 397 mil trabalhadores, das quais 74% são
empresários em nome individual.
 
Assim, "lançámos de imediato uma linha de microcrédito" do Turismo de Portugal que recebeu um
total de 6.150 candidaturas às quais foram atribuídos 50 milhões de euros, para cerca de 17.000
postos de trabalho. A SET realça que "a linha ainda não está esgotada". Quanto à linha de crédito do
Governo, Rita Marques admite que "não correu tão bem" na medida em que "perdemos algum tempo"
junto da Comissão Europeia (CE) e no seu próprio "modus operandi" ao qual "temos de trazer alguma
simplificação no procedimento da avaliação das candidaturas". Mesmo assim, o instrumento financeiro
recebeu mais de 30 mil candidaturas e ainda tem "alguma dotação".
 
O Governo prepara um segundo pacote de medidas de apoio e a SET refere que tal pode incluir
"reforçar estas linhas com as tais melhorias que todos nós achámos por bem introduzir, no sentido de
operacionalizar eficientemente e com mais qualidade a injeção deste capital".
 
Às competências financeiras, junta-se a aposta na "formação de todos aqueles que trabalham no
turismo" pois "temos plena consciência de que o novo turismo será diferente do que conhecíamos há
dois ou três meses", com maior ênfase na sustentabilidade e no digital.
 
Cooperação
 
Num "setor de pessoas para pessoas" há que "trabalhar em estrita cooperação", não há outra forma
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"para sair de uma situação complexa" do que trabalhar em equipa, diz-nos a SET, que deixa um
"reconhecimento extensível a todos os operadores económicos, entidades regionais de turismo,
autarquias e comunidades intermunicipais", entre outros. Efetivamente, "se há coisa que podemos
sinalizar como positiva é o reforço da cooperação entre agentes e destinos" e um estreitamente de
relação de proximidade.
 
Comunicação
 
Ao longo da pandemia, Portugal tem procurado transmitir mensagens positivas enquanto destino
turístico e as campanhas de promoção do Turismo de Portugal são exemplo disso: o "Can't Skip Hope"
foi uma das primeiras campanhas a nível mundial, do género, com uma "projeção interessante" e o
"Ler Portugal" procurou levar os turistas a descobrir o destino através da literatura, inspirando-se para
uma viagem futura.
 
O Turismo de Portugal lançou também o selo Clean & Safe, uma "iniciativa pioneira a nível mundial"
que conta já com "mais de 9.000 selos no terreno" que vêm "reforçar a imagem positiva que
estávamos a estruturar desde o primeiro dia", reflete Rita Marques. Estamos agora "numa segunda
fase" e a SET vai mais longe e afirma que hoje, 1 de junho, é o "Dia da Retoma" com vários setores e
atividades a regressar ao ativo.
 
Rita Marques conclui que "2020 vai ser um ano difícil" mas que "os nossos ativos não foram afetados
pela Covid 19". "Aquilo que nos distinguiu durante três anos enquanto melhor destino turístico do
Mundo" não desapareceu, pelo que se "trabalharmos as competências", "esta boa cooperação" entre
público e privado, e se continuarmos a "projetar a nossa imagem", através da comunicação, a retoma
será feita.
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"O Algarve é visto como um região segura..." Elidérico Viegas / AHETA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/06/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online Autores:
Francisco Piedade

Paulo Moreno

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d1aa8ce4

 
"Em termos de balanço, se é que se pode chamar balanço, aos últimos dois meses e meio, os hotéis
na região e não só, no país também, encerraram, não por qualquer imposição administrava, ou por
qualquer disposição legal, mas porque deixaram de ter clientes..." assim começou a entrevista em
exclusivo ao jornal diariOnline Região Sul, Elidérico Viegas, presidente da AHETA - Associação de
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, sobre o tempo de pandemia que se vive em todo o
mundo.
 
"O número de infetados foi muito baixo e o número de óbitos também, portanto o Algarve é visto
como uma região segura, onde praticamente o vírus e a pandemia não teve lugar..." refletiu Elidérico
Viegas, quando questionado sobre os números que a região algarvia apresenta.
 
No que concerne aos prejuízos desta pandemia na região algarvia, o presidente da AHETA adianta que
"Nós estimamos que o Algarve possa ter um prejuízo, este ano, na ordem dos 700 milhões de euros,
estou a falar apenas dos hotéis e dos empreendimentos classificados oficialmente. Como sabemos no
Algarve, os empreendimentos classificados oficialmente geram 1.250 milhões de euros anuais, ou
geravam, melhor dizendo..."
 
Elidérico Viegas refletiu sobre as medidas de apoio que o Governo promoveu dizendo que "As medidas
do Governo, na nossa perspetiva, estiveram no rumo certo...", confirmando mais adiante que, o fato
do primeiro voo para Faro já se ter realizado é um bom sinal para a retoma "o início do transporte
aéreo é a primeira condição para podermos ter fluxos turísticos para a região...".
 
Na segunda parte desta entrevista, que ficará on-line em breve, o presidente da AHETA reflete sobre o
que deve ser feito já, tendo em conta que o Verão está aí.
 
Paulo Moreno / Francisco Piedade

Página 20



A21

Voos internacionais começam a regressar ao Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/06/2020

Meio: Event Point Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=26195b75

 
"O Algarve está a ser reconhecido como um destino seguro e bem preparado para voltar receber
turistas", avança o Turismo do Algarve.
 
São vários os voos internacionais que começam a regressar ao Algarve, de acordo com o Turismo do
Algarve. Edelweiss Air, Luxair Tours, Transavia, Ryanair e Jet2 são algumas das companhias aéreas
que estão a anunciar a retoma de algumas das suas ligações à cidade de Faro.
 
A Edelweiss Air recomeçou a ligação entre Zurique e Faro a 28 de maio e a Luxair Tours recuperou o
voo para a cidade, a partir do Luxemburgo, três dias depois. A Transavia Netherlands vai retomar a
operação entre Amesterdão e Faro a 4 de junho, enquanto que a Ryanair e a Jet2 vão recomeçar as
suas operações para a cidade algarvia a 1 de julho. Segundo o Turismo do Algarve, uma das primeiras
rotas a reiniciar pela Lufthansa vai ter Faro como destino.
 
"Estas são notícias muito positivas para o Algarve", refere João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve, em comunicado. "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", afirma João
Fernandes, acrescentando: "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."
 
O comunicado recorda que, desde o início da pandemia, o Algarve nunca deixou de comunicar com os
turistas e com os agentes do setor, promovendo companhas online e ferramentas, como visitas
virtuais e 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", sublinha João Fernandes.
 
Prestes a arrancar a época balnear, o Algarve está a postos para voltar a receber os turistas com
segurança. À entrada do Aeroporto Internacional de Faro, os passageiros vão encontrar um conjunto
de medidas, implementadas de acordo com as indicações das entidades de Saúde e da Autoridade
Nacional de Aviação Civil, como a medição de temperatura nas chegadas, a disponibilização de
higienizadores de mãos em todos os pontos dos terminais, sinalética sobre a necessidade de
distanciamento físico e de sensibilização para o uso de máscara, entre outras medidas.
 
"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
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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.
 
Tags:
 
Destinos, Turismo, Aviação, Algarve
 
01-06-2020
 
Event Point
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Zoomarine 
de Albufeira 
reabre 
a 10 de junho 

Obrigatória compra 
antecipada de entrada 
e check-in online 

LAZER  O Zoomarine Algar-
ve, na Guia, Albufeira, rea-
bre ao público dia 10, depois 
de ter encerrado preventi-
vamente a 14 de março, de-
vido à pandemia de covid-
-19. Após uma abordagem 
ponderada, "foi decidida a 
reabertura do parque zooló-
gico", explicam os respon-
sáveis em nota enviada às 
redações. 

O parque reabre com no-
vas normas de acesso que 
incluem a obrigatoriedade 
da compra antecipada de in-
gressos e check-in online 
prévio. Ao adquirir as entra-
das no site oficial do Zoo-
marine ou ao registar o bi-
lhete efetuando o check-in 
os visitantes garantem a 
vaga para a data pretendida 
da visita. Ao mesmo tempo, 
assegura-se que a lotação 
não ultrapassa um terço da 
capacidade do recinto. 

HIGIENE REFORÇADA 
Relativamente à segurança, 
o Zoomarine assumiu o 
compromisso de Clean & 
Safe e obteve a certificação 
de boas práticas de higiene 
e segurança atribuída pelo 
Turismo de Portugal. Diver-
sas medidas foram tomadas 
com destaque para a obser-
vação de distanciamento 
social em todos os espaços, 
o reforço dos procedimen-
tos de higiene e desinfeção 
de superfícies, de equipa-
mentos e de todos os espa-
ços públicos, bem como a re-
comendação para que os pa-
gamentos no interior do 
parque sejam efetuados 
com cartões. 

Além do uso de máscara e 
da admissão condicionada 
de visitantes, o Zoomarine 
também reforçou a equipa 
de primeiros socorros e tem 
um plano de contenção pró-
prio e aprovado pela DGS, 
está equipado com sistemas 
de medição de temperatura, 
e reforçou a comunicação 
com os visitantes para que 
sejam cumpridos os proce-
dimentos sanitários neces-
sários . • 
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Parque de Campismo da Ilha de Tavira encerrado durante o verão - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/06/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Gonçalo Dourado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7885bce5

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia
 
[/mobileonly]
 
O Parque de Campismo da Ilha de Tavira vai permanecer de portas fechadas durante o verão, devido
à "impossibilidade de assegurara todas as condições de higiene e segurança", anunciou a autarquia.
 
A decisão foi tomada após a conclusão de que a abertura do parque de campismo teria de levar à
implementação de medidas extraordinárias que, segundo a Câmara Municipal de Tavira, "não são
operacionalizáveis".
 
Entre as novas medidas estava a adaptação das instalações sanitárias, o reforço da segurança e da
limpeza e contratações adicionais que "pela sua especificidade e regras impostas à contratação
pública, não seriam concretizáveis no imediato".
 
"Acreditamos que no próximo verão todos poderemos disfrutar das nossas praias, dos concertos, das
feiras, das esplanadas e restaurantes tal como desejamos e que o nosso concelho, com a colaboração
de todos, voltará a oferecer aos seus munícipes e a quem nos visita as riquezas do seu património
natural, cultural e gastronómico", conclui o município em comunicado.
 
Gonçalo Dourado
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Pine Cliffs Resort reabre a  6 de junho com novos serviços
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/06/2020

Meio: Marketing de Vinhos Online Autores: Marco Carvalho

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2ec8a13a

 
Para além do selo Clean & Safe e novos equipamentos de desinfeção, o resort de luxo do Algarve
conta agora com novas ofertas que asseguram uma estada segura e despreocupada. O resort oferece
todos os serviços para que não seja necessária nenhuma deslocação de carro: restaurantes com
serviço de take away, acesso privativo à praia, cabeleireiro, entre outras comodidades
 
Pine Cliffs Resort
 
O Pine Cliffs Resort, em Albufeira, prepara-se para "reabrir" portas no dia 6 de junho com novas
ofertas e medidas de higiene e segurança reforçadas que irão proporcionar umas férias de verão
inesquecíveis.
 
Para além do protocolo definido pela certificação "Clean & Safe", atribuída pelo Turismo de Portugal, o
resort apostou em novos e inovadores equipamentos de desinfeção e limpeza a vapor que serão
utilizados em todos os espaços, garantindo assim a eliminação total de vírus e bactérias.
 
Pine Cliffs Resort
 
Foram colocados tapetes de desinfeção de pés nas entradas dos edifícios e acrílicos nas receções, as
bagagens dos clientes serão desinfetadas no check-in e, nos quartos, será implementado na porta um
selo de segurança após a higienização que só será quebrado pelo cliente no momento em que entrar
no quarto.
 
A aplicação do resort foi melhorada e o seu uso será recomendado desde o check-in. Através desta
app os hóspedes podem aceder ao mapa do resort, à agenda diária de atividades e fazer pedidos de
reservas para os diferentes serviços.
 
Pine Cliffs Resort
 
O resort retoma a operação de forma faseada. Em termos de restauração, os clientes do Pine Cliffs
Resort terão, para já, à disposição quatro restaurantes e bares: Corda Café, restaurante no coração do
resort, a funcionar durante todo o dia; Maré at Pine Cliffs, restaurante e bar de praia, que apoia a
concessão e que terá o seu rooftop transformado num lounge com vista mar privilegiada durante todo
o dia; Mirador, ideal para beber um cocktail enquanto assiste ao por do sol; e Clubhouse, um espaço
descontraído com vista para o campo de golfe.
 
Na praia da Falésia, a área da concessão foi aumentada e redesenhada para cumprir todas as normas
e garantir o máximo conforto a todos os que visitam o Resort. Camas, espreguiçadeiras e chapéus de
sol vão estar disponíveis para aluguer diário, incluindo em regime de exclusividade.
 
Pine Cliffs Resort
 
Os espaços abrem com novos menus, serviço de take away, refeições prontas a ir ao forno e opções
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familiares, em grandes formatos, ideais para famílias que preferem comer no alojamento. O room
service foi também reinventado: será feito através dos restaurantes e os pedidos para entrega no
alojamento serão deixados à porta.
 
As esplanadas dos restaurantes já foram ampliadas e serão, sem dúvida, um dos melhores sítios para
desfrutar dos dias quentes que se aproximam. Para além do distanciamento obrigatório entre mesas,
os clientes poderão ainda consultar os menus dos bares e restaurantes através de QR Code, evitando
assim o contato com as ementas tradicionais.
 
Pine Cliffs Resort
 
Depois de meses em confinamento obrigatório, o bem-estar físico e mental torna-se ainda mais
relevante para garantir a saúde de todos. No Pine Cliffs Resort, as aulas de fitness serão agora feitas
ao ar livre, nos jardins verdejantes do resort e sempre com a brisa fresca do Oceano Atlântico, e o
serviços de beleza e estética também estão disponíveis, tanto no cabeleireiro Style - Hairdresser &
Barbershop, como no spa Serenity - The Art of Well Being, que também volta a abrir portas.
Adicionalmente, o resort terá serviços médicos e consultas de nutrição disponíveis mediante
marcação.
 
Os campos de Golfe, Padel e Ténis também estarão abertos e o Porto Pirata (aldeia das crianças)
poderá ser utilizado com supervisão dos pais.
 
Pine Cliffs Resort
 
Os mais de 72 hectares do resort são o lugar perfeito para descansar e desfrutar da natureza sem que
seja necessário deslocar-se de carro. Os clientes podem optar por uma estada numa vila (com piscina,
jacuzzy e barbecue privados), numa moradia totalmente equipada, em apartamentos com cozinha e
quartos comunicantes, se necessário, ou quartos de hotel.
 
Pine Cliffs Resort
 
Qualquer que seja a opção, quem visita o Resort vai poder usufruir de umas férias tranquilas, com
todos os serviços que necessita. A equipa tem recebido formação especializada e está pronta para
receber todos com o rigor e a simpatia de sempre.
 
[Additional Text]:
Pine Cliffs Resort
 
Marco Carvalho
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Voos internacionais começam a regressar ao Algarve
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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.
 
"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, 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".

Página 27



 
#algarve Turismo
 
Náutica Press

Página 28



A29

Portugueses procuram casas de verão com piscina
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Dispararam no Algarve as reservas de alojamento local para o Verão. Os turistas portugueses são os
que mais procuram casas com piscina.
 
RTP
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Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve reabre portas
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As aulas presenciais recomeçam hoje, dia 1 de Junho, na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve,
em Faro, e vão-se prolongar até ao final de Julho. A componente prática dos cursos é a grande
prioridade neste regresso à escola.
 
Expectativa, ansiedade, nervoso miudinho, alegria.... São muitas as sensações no regresso à Escola
para os alunos da EHTA que hoje retomam as suas atividades letivas presenciais , salienta a direção
da EHTA.
 
Os alunos voltam a assumir o controlo de fogões, bancadas e utensílios para uma nova etapa,
renovadora e estimulante para todos: o regresso às aulas práticas de Cozinha, Pastelaria, Padaria,
Restaurante, Bar e Housekeeping.
 
A direção da EHTA implementou todas as medidas de segurança e vê, por isso, com total confiança
este regresso de vida às instalações da escola.
 
Esta é uma etapa pela qual há muito ansiávamos e que finalmente vemos concretizada. Seguimos em
frente, sem olhar para trás, com confiança no futuro, espírito de equipa reforçado e com as devidas
medidas de segurança implementadas para garantir aos nossos jovens que o seu regresso à escola
decorrerá dentro da nova normalidade , refere a diretora Paula Vicente.
 
Os alunos estão prestes a terminar o seu ciclo formativo mas para isso precisam de concluir a
componente prática com a realização de aulas no ambiente escolar. Depois, será o mergulho no
mercado de trabalho e no merecido período de férias.
 
Uma boa parte dos alunos sonha já com a sua vida após o curso, outros ainda têm muitos semestres
pela frente, mas a vontade de atingir os objetivos é comum a todos.
 
Para já, há um entusiasmo enorme com o voltar a poder fazer:  Poder voltar a estar numa pastelaria,
voltar a ver os meus colegas e formadores, voltar a pôr as mãos na massa (literalmente)... Fico feliz
por voltar a ter uma rotina, levantar-me de manhã para fazer o que gosto. Sabe a liberdade, ainda
que seja uma liberdade condicionada , afirma Beatriz Coelho, aluna de Gestão e Produção de
Pastelaria do 2º semestre.
 
Também hoje a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve abre a primeira fase de candidaturas para o
novo ano letivo. Cozinha, Pastelaria, Restaurante, Bar, Alojamento e Turismo continuam a ser as áreas
privilegiadas na oferta formativa.
 
Sul Informação
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Webinar debate "Algarve no Horizonte - Como vai ser a próxima época balnear"
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Entidades públicas e privadas debatem como o Algarve se está a preparar para a época balnear no
contexto da pandemia
 
A Região de Turismo do Algarve e a revista Ambitur promovem na próxima quarta-feira, 3 de Junho,
às 10h30, o webinar "Algarve no Horizonte - Como vai ser a próxima época balnear", que junta
entidades públicas e privadas para debater como o destino se está a preparar para a época balnear no
contexto da pandemia de COVID-19 .
 
Os oradores serão João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, Isilda Gomes,
presidente da Câmara Municipal de Portimão, Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Daniel do Adro, diretor-geral do Hotel Quinta
do Lago e Isolete Correia, diretora da Marina de Vilamoura. A moderação estará a cargo de Pedro
Chenrim, diretor da Ambitur.
 
A iniciativa realiza-se através da plataforma digital ZOOM, com transmissão em direto no canal
YouTube da Ambitur.
 
Clique aqui para aceder ao webinar
 
Elisabete Rodrigues
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Regras dos aeroportos em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=915041f3-7d2e-4b7f-882b-

488e441e9838&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Luís Marques Mendes criticou ainda a aplicação de regras sanitárias diferentes nos aeroportos
portugueses. O comentador da SIC defendeu que as regras para o Aeroporto da Madeira devem ser
aplicadas noutros aeroportos.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-05-31 00:29
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Algarve começa a receber turistas
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Nesta entrada na nova normalidade, o Algarve começou a receber os primeiros turistas. Um voo do
Luxemburgo trouxe visitantes que consideram que Portugal é um destino seguro.
Declarações de Mark Zafra, Luxair Tours.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-05-31 13:20
 SIC - Jornal da Noite , 2020-05-31 21:06
 SIC - Edição da Manhã , 2020-06-01 06:21
 SIC - Edição da Manhã , 2020-06-01 07:24
 SIC Notícias - Notícias , 2020-05-31 16:37
 SIC - Edição da Manhã , 2020-06-01 08:26
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-06-01 06:21
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-06-01 09:28
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-06-01 07:24
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-06-01 08:26
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-05-31 21:06
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-31 06:21
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ICNF levantou 92 autos por campismo selvagem na Costa Vicentina
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Operação, que decorreu em 24 praias, resultou o levantamento de 92 autos de notícia por
contraordenação, resultante de campismo, autocaravanismo selvagem e estacionamento em locais
não permitidos.
 
O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), através da direção regional do
Algarve, em conjunto com o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda
Nacional Republicana (GNR) e Autoridade Marítima Nacional levaram, a cabo, no sábado, dia 30 de
maio, uma ação de fiscalização no Parque Natural do Sudoeste Alentejo e Costa Vicentina.
 
A ação envolveu 14 viaturas (sete do ICNF, cinco da GNR e duas da Autoridade Marítima Nacional) e
35 agentes (17 Vigilantes da Natureza e 14 Militares da GNR e quatro da Polícia Marítima).
 
Da operação, que decorreu em 24 praias, resultou o levantamento de 92 autos de notícia por
contraordenação, resultante de campismo, autocaravanismo selvagem e estacionamento em locais
não permitidos.
 
Segundo o ICNF,  o campismo e autocaravanismo selvagem é um problema identificado há muito e
que constitui fator de destruição de habitats, alguns deles protegidos, além de representar uma
ocupação ilegal da qual resulta uma degradação dos locais utilizados por deposição descontrolada de
resíduos que se espalham pelos locais ocupados indevidamente .
 
Assim,  estas ações de fiscalização têm como objetivo desincentivar práticas ilegais e fortemente
degradadoras de uma área de elevado valor natural, mas também turístico .
 
[Additional Text]:
ICNF
Operação, que decorreu em 24 praias, resultou o levantamento de 92 autos de notícia por
contraordenação, resultante de campismo, autocaravanismo selvagem e estacionamento em locais
não permitidos.
Print Icon
 
barlavento
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Praia da Rocha, em Portimão, registou ontem alguma afluência de banhistas. 
A generalidade das pessoas cumpriu as regras de distanciamento social 

`.5 

• 
Quarteira. Praia não re-

 

gistou ontem ajuntamentos 
de pessoas no areal 

r 

        

         

  

,-,-.•.\ . - _±..... _ 

...--...'- .. , 
• .. 

- --•••,•..r......- - 
.1\ 

" 

       

     

• • 

   

         

          

Matosinhos. Apesar do tempo pouco convidativo, cente-
nas escolheram esta praia para passar a tarde de ontem 
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Sines. Dezenas de veraneantes preenchem o areal da praia 
de São Torpes, no litoral alentejano, apesar do nevoeiro 
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Nazaré. Uma das praias mais concorridas do litoral oeste 
tinha ontem poucos banhistas, que não ousaram despir-se 

ALGARVE 

Lotação das praias pode 
POSIÇÃO O  Concessionários consideram que algumas praias da região 
podem comportar mais pessoas PROPOSTA O  Algumas autarquias pedem 
ajustes à lotação que foi definida pela Agência Portuguesa do Ambiente 

JOSÉ CARLOS EUSÉBIO 

A
cho que algumas praias 
comportavam mais pes-
soas, mas são acertos que 

ainda poderão ser feitos", afir-
ma ao CM Artur Simão, da As 
sociação dos Industriais e Simi -
lares Concessionários das Praias 
da Orla Marítima do Algarve 
(AISCOMA ). Apesar de os au-
tarcas da região concordarem 
em termos genéricos com a lo-
tação definida pela Agência 
Portuguesa do Ambiente 
(APA), existem alguns que tam - 
b é m entendem haver ainda 
margem para um aumento de 
capacidade, tendo já avançado 
com propostas nesse sentido. 

E o caso cla presidente da Câ-
mara de Vila Real de Santo An-
tónio, Conceição Cabrita, que 
não tem dúvidas que é "insufi-
ciente" a lota-
ção definida 
para o muni-
cípio, o que 
levaria a que 
em agosto estivesse sempre "o 
sinal vermelho". Através da 
Comunidade Intermunicipaldo 
Algarve, a autarquia enviou 
para a APA um documento a 
propor alterações. 

Por seu turno, a CâMara de 
Lagoa quer alargar as zonas bal-

  

neares, com a colocação de na-
dadores-salvadores em praias 
habitualmente não vigiadas, 
como Angrinha e a Nova. 

No total, as 
praias do Al-
garve poderão 
acolher mais 
de 200 mil 

pessoas em simultâneo, segun-
do está previsto pela APA. 

Este fim de semana - o último 
antes do arranque da época bal-
near -, já se regista alguma 
afluência de banhistas, embora 
sem aglomerações. Para garan-
tir a segurança dos utentes, em  

Portimão existem, desde quar-
ta-feira, nadadores-salvadores 
nas praias, pagos pela câmara. 
"Já foram resgatadas oito pes-
soas da água", revela ao CM a 
autarca Isilda Gomes. 

Para os concessionários, "este 
vai ser um ano difícil;  como 
nunca aconteceu", segundo 
Artur Simão. Este dirigente as-
sociativo reconhece, no entan-
to, "o esforço que está a ser fei-
to" pelas entidades oficiais para 
garantir a segurança neste tem-
po de pandemia.. 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

PORTIMÃO JÁ DISPÕE DE 
NADADORES- SALVADORES 
PARA AJUDAR BANHISTAS 
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aumentar 
DESINFEÇÃO À ENTRADA 
Os utilizadores e funcionários 
devem desinfetar as mãos à 
entrada e saída das instalações 
onde decorra a prática de atividade 
fisica, e após contacto com 
superfícies. As regras de etiqueta 
respiratória devem ser cumpridas. 

Portimão. 
Areal da Praia 
dos 3 Castelos, 
foi ontem opção 
para poucos ba-
nhistas que, com 
a praia pouco 
concorrida, 
mantiveram as 
distâncias de se-
gurança. Ao 
lado, na famosa 
Praia da Rocha 
foram mais os 
que estenderam 
a toalha 

.•rixa. . 
i. 

HIGIENE AO AR LIVRE 
No caso de treino em espaços ao 
ar livre o técnico responsável 
pela supervisão da sessão deve 
garantir a disponibilização de so-
lução antissética de base alcoóli-
ca ou solução à base de álcool a 
todos os praticantes. Devem pri-
vilegiar-se espaços com pouca 
movimentação de pessoas. 

DISTÂNCIA MÍNIMA 
Em espaços fechados e abertos o 
distanciamento físico mínimo 
de dois metros entre pessoas em 
contexto de não realização de 
exercício físico (receção, bar/ca-
fetaria) e de três metros durante 
a prática de exercício físico. 

MÁSCARA DISPENSADA 
Funcionários estão dispensados 
do uso obrigatório de máscara, 
durante a lecionação de sessões 
de treino que impliquem realizar 
exercício. Utilizadores não têm 
de a usar a fazer exercício. 

ESPAÇOS VENTILADOS 
Entre quaisquer duas sessões li-
gadas ao lazer, à atividade física 
ou ao desporto, os espaços de-
vem ser ventilados durante pelo 
menos 20 minutos e ainda limpos 
e higienizados, tal como os equi-
pamentos utilizados. 

GRÁVIDAS DE FORA 
E recomendada a marcação onli-
ne de aulas e treinos e a não reto-
ma de sessões de grupo dedica-
das a grávidas, idosos ou pes-
soas com doenças crónicas, pelo 
risco acrescido que estas popu-
lações parecem apresentar. 
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Algarve começa a receber os primeiros turistas
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Com a Europa a desconfinar, já há turistas no Algarve
 
Chegou este domingo a Faro um grupo trazido por um operador turístico do Luxemburgo, que
escolheu Portugal para retomar as operações por considerar ser o país mais seguro neste momento.
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Vilamoura avança com Cidade Lacustre de EUR650 milhões
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A Lone Star já não está vendedora do empreendimento e vai relançar a oferta de casas
 
Há novos ventos a soprar no desenvolvimento de Vilamoura - e, ironicamente, numa altura em que o
mercado parou com a pandemia da covid-19. A Lone Star, proprietária do empreendimento, está a
avançar com o projeto que era a 'cereja em cima do bolo' do masterplan, a Cidade Lacustre, que
andava há vários anos a marinar e que na nova versão vai totalizar investimentos de EUR650 milhões,
tendo agora menos densidade de construção e mais espaços naturais.
 
"A Cidade Lacustre é a peça central que vai efetivamente completar o projeto de Vilamoura e tirar a
pressão que existe sobre a marina", frisa Rob Jenner, o novo CEO da Vilamoura World, em funções
desde outubro, que se diz admirador dos ideais de André Jordan e Cupertino de Miranda, mentores do
conceito de "criar uma zona nova, com baixa densidade de construção, a fazer a conexão entre a
marina e o centro urbano com o resto de Vilamoura. Tal como era originalmente previsto, vai ser um
grande projeto para Portugal e para atrair investimento ao Algarve".
 
Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os
conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do
Expresso.
 
Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços. Assim terá acesso a todos os nossos
artigos.
 
[Additional Text]:
Conceição Antunes
Ana Baião
 
Conceição Antunes
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Luxair retoma voos para Faro com clientes luxemburgueses para hotéis do Grupo NAU
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Cerca de 70 turistas do Luxemburgo ficaram alojados no o São Rafael Atlântico e o Salgados Dunas
Suites, reabriram hoje, dia 31 de maio, as suas portas, e vão permanecer entre sete e 14 noites.
 
A companhia aérea Luxair retomou os voos para o aeroporto de Faro para transportar um grupo de 70
turistas luxemburgueses que escolheu as unidades hoteleira do Grupo NAU o Algarve para passar as
suas férias.
 
Estas unidades da NAU Hotels, o São Rafael Atlântico e o Salgados Dunas Suites reabriram hoje, dia
31 de maio, as suas portas.
 
"O grupo NAU Hotels & Resorts reabre hoje os hotéis NAU São Rafael Atlântico e NAU Salgados Dunas
Suites, recebendo um grupo de cerca de 70 turistas oriundos do Luxemburgo que escolheram o
Algarve e estas unidades em particular, para gozarem as férias de Pentecostes, que se celebra
precisamente neste dia 31 de maio. Estes hóspedes desembarcaram esta manhã no primeiro voo da
companhia aérea Luxair a aterrar no aeroporto de Faro desde o início do período de desconfinamento",
destaca um comunicado do grupo hoteleiro nacional.
 
O mesmo documento assinala que, "este domingo, a Luxair voltou a efetuar voos para o aeroporto de
Faro", acrescentando que "o primeiro voo da companhia, chegou ao Algarve com lotação completa,
com 141 passageiros a bordo".
 
"Destes passageiros, cerca de 70 seguiram para os hotéis NAU Salgados Dunas Suites e NAU São
Rafael Atlântico, de forma a poderem usufruir nestas unidades de um período de férias programado,
fruto de uma parceria entre o grupo NAU e o operador turístico da Luxair Tours", adianta o referido
comunicado.
 
Mário Ferreira, CEO do grupo NAU Hotels & Resorts, refere que "é com grande satisfação que
recebemos este primeiro grupo de turistas oriundos do Luxemburgo nas nossas unidades".
 
"Preparamos os hotéis e as equipas previamente para recebermos os nossos hóspedes com toda a
segurança sanitária, e proporcionar-lhes uma experiência inesquecível neste novo contexto de
normalidade. A relação da NAU Hotels & Resorts com a Luxair é já antiga, e sentimo-nos honrados
pela escolha dos nossos hotéis para o reinício das operações da Luxair no Algarve", adianta o
responsável.
 
De acordo com o grupo holeiteoro, os turistas hospedados nos hotéis NAU Salgados Dunas Suites e
NAU São Rafael Atlântico ficarão no Algarve por um período de 7 a 14 noites.
 
"Com a retoma das viagens internacionais e a atividade turística a reiniciar, as unidades hoteleiras
estão preparadas para oferecer a experiência de hospitalidade e excelência que lhes é mundialmente
reconhecida, agora com medidas e práticas de segurança e higiene reforçadas, respondendo aos
rigorosos critérios da certificação 'Clean & Safe', emitida pelo Turismo de Portugal, mas também, em
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alguns casos, a protocolos sanitários baseados nas melhores práticas da hotelaria mundial, como
acontece no grupo NAU Hotels & Resorts", asseguram os responsáveis do grupo hoteleiros nacional.
 
A administração da NAU garante que, "previamente à reabertura dos hotéis NAU São Rafael Atlântico
e NAU Salgados Dunas Suites realizaram-se ações de limpeza, higienização e desinfeção profundas,
que serão replicadas em todas as unidades do grupo antes de reabrirem".
 
"Após cada estadia as unidades aplicam a cada quarto, 'suite' ou apartamento, um processo de
desinfeção profundo, arejamento de espaços e uma quarentena de 24 horas até este voltar a ser
ocupado. Desta forma, qualquer estadia, curta ou longa, dará sempre origem a um bloqueio por uma
noite de cada unidade de alojamento", revela o documento em questão, precisando que, "de forma a
favorecer o distanciamento social em áreas públicas, na restauração, em piscinas, e noutras
infraestruturas, os hotéis do grupo NAU Hotels & Resorts terão a sua ocupação limitada até um
máximo de dois terços a três quartos das capacidades, de acordo com as caraterísticas de cada
unidade hoteleira - espaços interiores e exteriores, número de piscinas disponíveis, etc".
 
Ler mais
 
Nuno Miguel Silva
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