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TAP: Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos apoiou a providência cautelar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9f2b05c8-5d5f-4c70-87fa-

e986a383ce76&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos que apoiou a providência cautelar, considera
que a região do Algarve não é responsável pelos prejuízos da TAP e quer que o Governo distribua o
dinheiro por outras companhias que voam para o Sul do país.
Declarações de Elidérico Viegas.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-06-24 09:13
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-06-24 08:41
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-06-24 09:14
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Companhias aéreas 
retomam voos esta 
semana para Faro 
13 As companhias de avia-
ção Ryanair, Transavia e 
Eurowings vão retomar al-
gumas ligações aéreas para 
o Aeroporto de Faro du-
rante esta semana, um sinal 
positivo para o regresso do 
turismo estrangeiro. 
"Estamos confiantes que 
possamos ter um verão tu-
rístico mais ou menos acei-
tável, conscientes de que 
não será igual ao ano ante-
rior" disse ao CM Elidérico 
Viegas; presidente da As-
sociação dos Hotéis e Em-
preendimentos Turísticos 
do Algarve. Adiantou que é 
esperado um verão capaz 
"de gerar receitas que pos-
sam ajudar a esbater os ele-
vados prejuízos sofridos 
nos últimos 3 meses". R.D. 

Turistas estrangeiros regressam 
após retoma das ligações aéreas 
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A3 Covid-19. Portugal sucessivamente excluído das isenções para viajantes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/06/2020

Meio: i Online Autores: João Campos Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=82d3fea8

 
Da Aústria à Finlândia, Portugal não entra na lista de países sem risco. Já o Reino Unido pondera o
assunto.
 
À medida que os países europeus vão reabrindo fronteiras, permitindo voos ou diminuindo os
requisitos de entrada, cada um tem feito as suas exceções, em medida do grau de risco. No que toca
aos viajantes vindos de Portugal, cuja taxa de transmissão viu um pico recente, veem-se
frequentemente sem voos, ou obrigados a uma quarentena de 14 dias. Aliás, ainda ontem o ministro
dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, foi forçado a negar que houvesse uma "lista negra"
europeia, da qual Portugal fizesse parte.
 
Veja-se o caso do Reino Unido, que tem Portugal, em particular o Algarve, como um dos seus
principais destinos turísticos - os britânicos certamente terão um grande papel na recuperação do
setor. Contudo, casos como o surto em Odiáxere - causado por uma festa, provocou mais de uma
centena de casos - ou o pico em Lisboa chegam em má altura: o Governo de Boris Johnson prepara-se
para levantar a obrigação de que viajantes de dez países façam 14 dias de quarentena, e há grande
incerteza se Portugal entra na lista ou não, avançou o Times.
 
Seja qual for o resultado, saberemos a resposta antes da próxima segunda-feira, assegurou ontem o
ministro da Saúde britânico, Matt Hancock. "Sei que as pessoas estão ansiosas por receber esta
informação, mas temos de ter a certeza que acertamos", declarou o ministro, perante os jornalistas.
 
É que, só em 2019, cerca de 2,5 milhões de britânicos escolheram visitar Portugal, segundo a
embaixada do Reino Unido. Como tal, a imprensa britânica segue com atenção a situação, salientando
que "Portugal tomou medidas restritivas relativamente cedo na pandemia e tem sido gabada pela sua
resposta, que tem como base altas taxas de testagem", como escreveu o Telegraph. E notando: "Mr.
[António] Costa disse que Portugal estava a testar mais pessoas que a maioria dos países da UE, por
isso era natural que ainda tivesse um alto número de infeções".
 
Regras e mais regras
 
Não é só Londres que está preocupada com Portugal. Por exemplo, a embaixada portuguesa em Viena
confirmou ao i que todos os voos austríacos de e para Portugal já estão cancelados desde dia 15 de
junho. A lista de países sem voos é atualizada regularmente pelo Governo austríaco e revista todas as
semanas, mas na terça-feira Portugal continuava lá, na companhia de países como a China, Irão,
Suécia, Rússia, Bielorrússia ou Reino Unido. Já Espanha fora retirada na última atualização.
 
Quanto aos portugueses que queiram sair da Áustria, a recomendação é que o façam indo para países
vizinhos. A Alemanha poderia ser uma opção, não fossem os 14 dias de quarentena impostos pela
maioria dos estados alemães, que apenas pode ser evitado com o registo de um teste negativo
recente ao novo coronavírus. De momento, as regras são semelhantes na Eslovénia, onde Portugal
está na lista amarela - viajantes de países na lista vermelha nem sequer podem entrar no país.
 
Já na Croácia, mais a sul, um dos mais populares destinos turísticos dos Balcãs, há algumas regras
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interessantes. Poderá entrar sem problemas, desde que tenha reserva hoteleira, sendo os turistas
obrigados a viajar por autoestrada sempre que possível.
 
Azar Todos os dias as regras mudam, enquanto os Governos tentam perceber como permitir
mobilidade sem alastrar a pandemia - um grau de incerteza que pode levar muitos a ficar dentro das
suas fronteiras este verão. Caso pretenda ver a beleza natural da Finlândia, o castelo de gelo de Kemi
ou a aurora boreal na Lapónia, está com azar: num futuro próximo, terá de fazer 14 dias de
quarentena. Ainda ontem o Governo finlandês isentou mais 12 países europeus disso, mas Portugal
não entrou nessa lista.
 
Neste caso, para evitar a quarentena, os viajantes têm de vir de países com menos de oito contágios
registados por cada 100 mil habitantes durante os últimos 14 dias. Algo que inclui a Alemanha,
Áustria, Eslováquia, Eslovénia, Grécia, Hungria, Itália, Liechtenstein, Suíça, Croácia, Chipre e Irlanda -
mas exclui países como Portugal ou Espanha.
 
A Finlândia abriu uma das primeiras bolhas de viagem na Europa, juntamente com outros países
nórdicos e bálticos, que conseguiram escapar ao pior da pandemia - exceto a Suécia, que nunca
aplicou estritas medidas de isolamento social. Ainda a semana passada a Dinamarca, incluída neste
espaço, anunciou um plano para abrir as portas a países europeus, excluindo também Portugal. Na
altura, Augusto Santos Silva chegou a sugerir que era "legítimo pensar-se" que as restrições de
viagens podiam estar relacionadas com a competição por uma fatia dos mercados turísticos.
 
João Campos Rodrigues
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A5

Hotel Aquashow reabre a 1 de julho com o selo Clean & Safe
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/06/2020

Meio: NiT New in Town Online Autores: Patrícia Naves

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d01bffa7

 
Mesmo sem parque aquático, o hotel algarvio volta a abrir portas já com novas medidas e até
descontos.
 
É um espaço icónico no Algarve, em parte pelo seu incrível parque aquático. Este ano, e por causa da
pandemia do novo coronavírus, o Aquashow Park não abre, mas o Hotel Aquashow volta já no dia 1 de
julho, com o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal, que atesta o cumprimento das
recomendações da Direção-Geral de Saúde.
 
De acordo com a unidade, durante o encerramento o Hotel Aquashow esteve a "trabalhar
afincadamente" na adaptação e melhoria de espaços comuns, reforço e implementação de novos
procedimentos de higienização e ainda formação de staff, para dar resposta a este novo normal.
 
O Hotel reabre assim com "total confiança", disponibilizando em pleno funcionamento a piscina
exterior para adultos, piscina exterior para crianças com escorregas infantis, bar de cocktails e
restaurante. Espaços como o ginásio, sala de jogos e parque infantil interior precisam agora de
reserva antecipada. A receção mantém-se aberta 24 horas por dia e disponível para agendamento de
atividades ou excursões.
 
A unidade 4 estrelas fica localizada a menos de cinco quilómetros de Quarteira e Vilamoura. Tem 148
quartos com vista para espaços verdes e a pensar nas famílias possui também a opção de quartos
comunicantes. O Hotel disponibiliza ainda aos clientes transfere gratuito para as praias de Quarteira e
Vilamoura, com serviço de ida e volta.
 
Os preços para julho começam nos 104EUR por noite para duas pessoas e as reservas efetuadas
online terão direito a 5% de desconto imediato. Esta temporada, recorde-se, a estadia no Hotel
Aquashow não inclui entrada no Parque Aquático, que se encontra encerrado até 2021.
 
Patrícia Naves
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The Magnólia Boutique Hotel reabre a 1 de Julho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/06/2020

Meio: iPress Journal Online

URL: https://www.ipressjournal.pt/the-magnolia-boutique-hotel-reabre-a-1-de-julho/

 
O The Magnolia Boutique Hotel na Quinta do Lago, Algarve, reabre no próximo dia 1 de julho, com a
certificação Safe Travels, da WTTC, que assegura
 
The Magnolia Boutique Hotel na Quinta do Lago, Algarve, reabre no próximo dia 1 de julho, com a
certificação Safe Travels, da WTTC, que assegura em conjunto com o selo Clean & Safe do Turismo de
Portugal, a implementação de todos os protocolos de segurança sanitária.
 
A certificação Safe Travels, atribuída pelo WTTC o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, assegura e
identifica os destinos e serviços que adotaram os protocolos globais de higiene e saúde, de acordo
com as orientações da Organização Mundial de Saúde. Nesta certificação também estão incluidos os
restaurantes do resort Quinta do Lago receberam esta certificação.
 
Para celebrar a reabertura, o The Magnolia Hotel está a oferecer condições muito atrativas no website
www.themagnoliahotelqdl.com para estadias durante o verão, que incluem descontos e jantares
grátis. Desta forma, é possível ter acesso à Quinta do Lago a preços acessíveis e desfrutar de tudo o
que o resort tem para oferecer. Desde golfe de classe mundial, dias de praia relaxantes, atividades em
família e passeios de bicicleta pela Ria Formosa, certamente estão garantidas férias inesquecíveis...e
sempre em segurança.
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Companhias aéreas regressam em força ao Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/06/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/companhias-aereas-regressam-em-forca-ao-algarve/

 
Início B1 Companhias aéreas regressam em força ao Algarve
 
Companhias aéreas regressam em força ao Algarve
 
Junho 24, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Várias companhias aéreas estrangeiras acabam de anunciar o regresso ao Algarve, com intensificação
de operações nos próximos dias.
 
Segundo João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, a retoma gradual das ligações aéreas é
um sinal positivo para o turismo da região, para o tecido económico e social e, acima de tudo, é prova
de que existe a importante percepção de que somos aos olhos dos restantes países um destino
seguro.
 
Esta semana a Ryanair retoma as operações de Dublin, Stansted, Manchester, Porto e Bruxelas; a
Transavia reforça as suas ligações com voos de Roterdão, Eindhoven, Paris, Montpellier, Lyon e
Nantes; a Eurowings terá voos de Dusseldorf e Estugarda, Colónia e Hamburgo. A partir de Julho
reabrem ainda os voos a Air France, que voará a partir de Paris, enquanto a British Airways e a
Jet.2com, vão voltar a voar de todas as suas bases do Reino Unido.
 
Estas juntam-se às primeiras ligações realizadas em Maio, com os voos da Edelweiss e da Luxair, e na
primeira quinzena de Junho com a Transavia, Brussels Airlines, TUI Belgium, Volotea (a partir de
Lyon), Wizzair (desde Luton-Londres), da EasyJet (de Belfast - Irlanda do Norte), TUI Germany (de
Dusseldorf e Frankfurt), Lufthansa (de Frankfurt), SWISS (de Genebra) e Luxair (de Luxemburgo).
 
O presidente do Turismo do Algarve realçou ainda que continuam a ser tomadas todas as medidas de
segurança para receber turistas nacionais e internacionais. Estão a ser aplicadas recomendações que
fazem parte do Manual de Boas Práticas 'Algarve Clean&Safe', em linha com o estipulado pelas
autoridades de saúde, e além disso o Aeroporto Internacional de Faro está a implementar medidas-
base para receber passageiros, como a medição de temperatura, o reforço da sinalética a indicar o
distanciamento físico e informação sobre o uso de máscara e das protecções nos balcões de
atendimento.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
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Carolina Morgado
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Região de Lisboa quer atrair  portugueses com vários incentivos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/06/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7fb36f0f

 
Início VIP Região de Lisboa quer atrair portugueses com vários incentivos
 
Região de Lisboa quer atrair portugueses com vários incentivos
 
Junho 24, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL), em colaboração com a Associação
Turismo de Lisboa, lançou um programa de dinamização e captação de turismo interno onde são
disponibilizadas várias ofertas a quem quiser viver várias experiências e ficar hospedado duas noites
no destino no âmbito deste programa.
 
Deste modo, os municípios da Região de Lisboa - Alcochete, Almada, Barreiro, Montijo, Palmela,
Seixal, Sesimbra, Setúbal e Vila Franca de Xira - vão oferecer incentivos complementares a quem
escolher as ofertas que incluem estada, disponibilizadas pela ERT-RL.
 
A oferta é vasta e variada, desde os passeios na embarcação tradicional 'Bote Leão' e entradas duplas
na Fundação Salinas do Samouco até às visitas à fragata D. Fernando II e Glória e provas de vinho e
doces regionais, passando por oferta de peça de artesanato e do Roteiro do Património Religioso do
Concelho de Palmela a quem visitar o posto de turismo do Castelo de Palmela.
 
Todas estas ofertas são limitados ao 'stock' existente e serão válidas durantes os meses de Julho,
Agosto e Setembro.
 
Refira-se que os detalhes sobre as ofertas existentes vão estar disponíveis, no final de Junho, AQUI
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
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Luís de Magalhães

Página 10



A11

ERT Alentejo/Ribatejo promove região com Embaixadores do Alentejo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/06/2020

Meio: Rádio Voz da Planície Online Autores: Ana Freitas

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8211d3b8

 
Com
o objetivo de promover o interior da região, os Embaixadores
do Alentejo: Nelson e Sérgio Rosado, percorrem "Caminhos de
Santiago Alentejo e Ribatejo" em dez dias.
 
A partida está
agendada para esta quarta-feira, na aldeia da Mesquita, Mértola, às
08.00 horas, sendo que entre as 15.00 e as 16.00 horas, os
Embaixadores chegam a Serpa, onde, em conjunto com o presidente da
ERT, António Ceia da Silva, vão dar uma entrevista um programa de
televisão. A
partir da aldeia da Mesquita, concelho de Mértola, os Anjos (os
cantores Nelson e Sérgio Rosado) vão percorrer em bicicleta,
durante dez dias, mil quilómetros dos "Caminhos de Santiago
Alentejo e Ribatejo", um produto turístico estruturado pela
Entidade Regional de Turismo que atravessa todo o território.
 
No
final de cada um dos dias do percurso, os Embaixadores do Alentejo
vão dar a conhecer os locais por onde passaram, destacando o
património cultural, paisagístico e edificado, mas também os
alojamentos e a gastronomia da região, através de um vídeo que
será partilhado nas redes sociais Facebook e Instagram. A
chegada a Santiago de Compostela está prevista para o dia 3 de
julho, sendo que o último concelho alentejano por onde vão passar
os Anjos será Nisa.
 
Foto: Jornal de Notícias.
 
Ana E. de Freitas
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A12

O Monchique Resort & Spa reabre com as medidas de segurança exigidas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/06/2020

Meio: Turismo.PT Online (O) Autores: Zita Ferreira Braga

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a037ad32

 
Depois de um período de encerramento temporário de quase três meses, o Monchique Resort & Spa,
gerido pela DHM - Discovery Hotel Management, retoma a sua operação a partir do dia 01 de Julho.
Entre as medidas para garantir a "segurança de todos os seus hóspedes, colaboradores e parceiros"
está a
 
Entre as medidas para garantir a "segurança de todos os seus hóspedes, colaboradores e parceiros"
está a realização de testes semanais a todos os trabalhadores, para despiste de infeção por Covid-19.
 
Também o Santiago Hotel Cooking & Nature, gerido pela DHM, e situado em Santiago do Cacém, no
Alentejo, vai reabrir na mesma data.
 
Ambas as unidades estão localizadas "em duas das regiões consideradas como sendo das mais
seguras para passar uns dias de férias após o confinamento, no Alentejo e no Algarve", salienta
aquela grupo hoteleiro.
 
A implementação de novas medidas de higiene e segurança passam ainda pela "instalação de tapete
sanitário, para limpeza de solas de sapato, à entrada do hotel", "limitação de capacidade de lugares no
restaurante e necessidade de reserva antecipada" e ainda "abolição da taxa de room service em
determinados períodos, dando oportunidade dos hóspedes de usufruírem das refeições nos seus
quartos (mediante horário disponível e reserva antecipada)".
 
Além disso, quanto ao buffet para pequeno-almoço, no Monchique Resort & Spa, o serviço foi
"adaptado, com disposição dos produtos em doses individuais e serviço feito por colaborador, para
reduzir o contacto do cliente com os produtos", enquanto no Santiago Hotel Cooking & Nature, foi
eliminado "passando agora a ser servido à la carte".
 
Para assinalar a reabertura, o Santiago Hotel Cooking & Nature e o Monchique Resort & Spa passam a
integrar a campanha "FLEX - Novos tempos, novas tarifas, novas regras", apresentando três novas
tarifas: a Free, com 10% de desconto sobre a tarifa e cancelamento ou alterações à reserva sem
custos adicionais até 24 horas antes da data de check-in.
 
Há também a Super Flex, com 20% de desconto sobre a tarifa e cancelamento ou alterações à reserva
gratuitos até cinco dias antes da data de check-in, sob o pagamento antecipado de 30% do valor total
da reserva.
 
E ainda a Flex, com 30% de desconto sobre a tarifa e alterações à reserva gratuitas até dez dias antes
da data de check-in, sob o pagamento antecipado e integral da totalidade da reserva. Esta tarifa não é
reembolsável.
 
Parte desta campanha é, também, a iniciativa solidária de doação de 1EUR por cada noite reservada a
uma de quatro instituições, à escolha do hóspede: AMI - Assistência Médica Internacional,
Comunidade Vida e Paz, Cruz Vermelha Portuguesa e uma instituição local de cada região.
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Zita Ferreira Braga
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Feira Internacional de Turismo de Madrid realiza-se de 20 a 24 de janeiro de 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/06/2020

Meio: Volta ao Mundo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b0059d21

 
A Feira Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) realizar-se-á entre os dias 20 e 24 [...]
 
23/06/2020 15:07:15
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SIC

 	Duração: 00:03:00

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 87191807
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1 1 1

Aumento do desemprego no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=475227aa-d3c4-47a9-8924-

0793f92c6c33&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Está a ser muito difícil em todos os setores mas a pandemia está a ser arrasadora para a saúde
económica do Algarve.
Declarações de Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP.
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SIC

 	Duração: 00:02:13

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 87191205

 
23-06-2020 20:16

1 1 1

Quarentena no Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0be413b1-81c2-4d59-94ea-

3563aa8e3e9b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Reino Unido está a negociar corredores turísticos com uma dezena de países e, por este andar,
Portugal arrisca-se a ficar de fora.
Declarações de Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-06-23 20:16
 SIC - Edição da Manhã , 2020-06-24 06:39
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-06-24 00:57
 SIC - Edição da Manhã , 2020-06-24 08:43
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-06-24 06:40
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-06-24 08:43
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-06-24 07:30
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-06-24 09:34
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A17

 
Porto Canal

 	Duração: 00:01:50

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 87196171

 
23-06-2020 19:01

1 1 1

Injeção de capital na TAP - Conselho Regional do Norte

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=64aa4590-4ae0-4d0d-8f7c-

e55ec3e65552&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Supremo Tribunal Administrativo aceitou a providência cautelar para travar o auxílio do Estado à
TAP. O governo fica assim para já proibido de injetar 1200 milhões de Euros na companhia aérea. O
Presidente do Conselho Regional do Norte Miguel Alves foi perentório ao afirmar que esta decisão
judicial é extremamente importante.
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Massa de ar quente vinda de África traz bom tempo e turistas ao Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/06/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7dc39386

 
Temperaturas acima dos 30 graus estão a levar muitos turistas às praias do Algarve, sobretudo
portugueses. A massa de ar quente vinda do norte de África traz temperaturas altas durante toda a
semana.
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