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A1 A Secretária de Estado do Turismo not All(garve)-inclusive
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/07/2020

Meio: i Online Autores: Carlos Gouveia Martins

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3826cb8a

 
Foi preciso esperar por ontem, quarta-feira, dia 8 de julho, para se saber do paradeiro político da atua
Secretária de Estado do Turismo.
 
À margem de uma iniciativa no Porto, a governante Rita Marques conseguiu finalmente aparecer após
meses de silêncio sobre tudo no geral e também sem palavras face à triste notícia de 3 de julho em
particular.
 
De facto, é inquestionável que o silêncio de quem se esperam muitas palavras com soluções para
milhares de portugueses é um erro.
 
Se os últimos meses, em virtude da pandemia provocada pela COVID-19, foram dolorosos para a
ambição ligada ao setor do Turismo, esta última semana teve contornos macabros sob forma de uma
machadada  económica quase final sobre o Algarve quando o Governo de Boris Johnson anunciou que
todos nós chumbávamos (em Portugal Continental) na segurança para pertencer à lista de países
seguros para corredor aéreo britânico.
 
Mas, já lá vamos, comecemos pelo muito pouco que ontem, no Porto, só agora em pleno mês de
julho, quase quatro meses após o início pandémico, disse a Secretária de Estado do Turismo.
 
Podemos começar por uma das maiores meras verdades de La Palice que há memória nesta
legislatura. Disse a governante Rita Marques acreditar que, parafraseando,  se as rotas aéreas forem
recuperadas, o país tem "uma forte probabilidade" de recuperar "mais rápido" a atividade turística.
 
Ok... E novidades? Então e se as rotas aéreas não forem recuperadas, que tem o Governo como
solução? Qual o plano económico que defende a Senhora Governante? E para estas semanas de
chumbo  no corredor turístico britânico, que pode dizer a Secretária de Estado do Turismo à região
Algarvia que está e vive em pânico por ver "os seus meses" não serem o que sempre conseguiram
ser?
 
Faço a natural declaração de interesses: Sou Algarvio.
 
Faço uma segunda declaração, de honestidade intelectual: Trabalhei, como milhares de jovens
algarvio, no setor da restauração da região na época alta de verão.
 
Faço uma última declaração, de rigor e conhecimento: Tenho parte da família ligada ao setor do
Turismo e, desde que me lembro de mim mesmo, sempre absorvi muitas conversas e comparei
números do Turismo de Portugal ao mesmo tempo que tinha acesso aos números de dormidas e taxas
de ocupação hoteleira.
 
Isto podia, evidentemente, não valer de nada também. É um facto, podiam ser apenas três
casualidades aleatórias. Não chega ter ligações ou ter vivenciado e experienciado profissionalmente a
época alta da região, é preciso ler, estudar, conhecer as pessoas da área e ouvir muito também.
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Sobre o Algarve, de resto, é muito negativo o distanciamento político (e social mas não do devido à
Saúde Pública) da Secretária de Estado sobre a região que mais sai prejudicada da decisão britânica
da passada semana. E, vendo o que disse ontem no Porto, percebe-se que se isto fosse uma reserva
para uma unidade hoteleira chamada Portugal, a Secretária de Estado não optaria por regime All-
Inclusive porque exclui o Algarve das suas prioridades.
 
Era fundamental o Algarve, e os algarvios, ter tido uma palavra da Secretária de Estado do Turismo.
Ter-se assistido e visto a governante Rita Marques sentada à mesa, a trabalhar, a reunir e ouvir, no
Algarve com os agentes políticos e todos os que estão ligados ao setor turístico da região. Era
fundamental saber que tem e esteve a propor ideias, soluções e a dar confiança e esperança a uma
região que se viu abalada pela COVID-19 durante meses e, agora, após o comunicado britânico de 3
de julho, vê novamente dificuldades.
 
Aliás, e como comparativo, ainda há poucos dias, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa
deu o exemplo que a Senhora Secretária de Estado do Turismo devia ter já dado ou, agora, deve
seguir. Esteve esta segunda-feira, dia 6 de julho, num jantar com os autarcas da região, em Monte
Gordo, numa iniciativa que partiu do próprio Chefe de Estado. Disse o Presidente Marcelo, inclusive,
que passará a ir, "pelo menos uma vez por semana", ao Algarve, enquanto igualmente defendia
perante autarcas e membros da Região de Turismo que é preciso "puxar pelo Algarve" e que a região
irá "contar com ele". Bem. Um ótimo começo. Um exemplo de quem percebe que o Algarve é
fundamental em todos os 12 meses, mas, para o país, é evidentemente liderante nestes meses de
verão.
 
No entanto, a par das visitas, que são importantes no sentido de se ouvir e ver a realidade ao passo
que se sente o pulso real do que vivem os empresários e comerciantes, é fundamental apresentar-se
soluções.
 
Os algarvios, e não só, mais do que os "Se's" que ontem se ouviu de quem tutela o Turismo, devem
saber que propostas já tem o Governo programadas. Podem ser várias. Pode-se discutir e debater
como. Podem, a título de exemplo, vir ao nível de alargamento dos períodos de moratória de
obrigações fiscais e contributivas, pode-se falar no aumento de percentagem para as empresas na
garantia pública, pode-se estudar a suspensão do pagamento por conta às empresas e recibos verdes
em 2020, pode-se voltar atrás nas alterações que existiram e revogar o regime dos residentes não
habituais potenciando a economia com o que podem trazer os estrangeiros na região algarvia, etc.
Estes são apenas exemplos de propostas. Mas que propõe o Governo e o que pode dizer a Secretária
de Estado à região mãe do Turismo português?
 
Nestas últimas meia dúzia de linhas já se discutiu mais o Algarve do que em meses disse a Secretária
de Estado do Turismo. Anteontem, é certo, o Ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira,
Governo está a preparar programa específico de apoio ao Algarve. É algo, vago, mas é algo que a sua
colega governante não teve força política de o fazer perante a região motor do Turismo nacional.
 
E sobre os voos, sabendo que a Secretária de Estado Rita Marques disse ontem publicamente algo
como "ah e tal, vamos ter na mesma 2 mil voos do Reino Unido até final de setembro" como quem diz
"não há problema nenhum quanto à decisão do Reino Unido em deixar Portugal fora da lista de
destinos seguros para viajar"... Por favor. É poucochinho, já diria alguém, é muito poucochinho para
quem deve ter soluções e não desculpas. Querer fazer passar a ideia de que não há problema nenhum
é lamentável para alguém com tamanha responsabilidade.
 
Quem ouviu ou leu a Secretária de Estado do Turismo, ontem, pensa que das duas, uma: Ou não quer
saber do Algarve ou não tem mesmo ideia nenhuma do que pode fazer para auxiliar o Turismo do Sul,
do Centro e do Norte. Uma coisa sabemos: Sobre as dificuldades da região Algarvia face à situação
britânica, não disse nada.
 
Mas qual a importância e porque deve Portugal atuar sobre esta decisão britânica?
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Os britânicos representam, deve saber a Senhora Secretária de Estado, cerca de 40% da totalidade de
chegadas que o Algarve regista nos principais meses de verão. Em 2019, dizem números oficiais, o
Algarve recebeu 2 milhões de britânicos. Desses milhões de cidadãos britânicos, gerou-se uma receita
direta em dormidas na ordem dos mil milhões de euros. E, se pensarmos na economia paralela que é
potenciada com este mercado, o valor económico é calculado a perto de 3 mil milhões de euros. É um
número enorme para uma região.
 
No silêncio de palavras de Rita Marques, fica Portugal inteiro, sozinho, a pensar no impacto económico
brutal que pode ter a decisão britânica. Sem voyeurismos, ou futurologias, como fez Rita Marques, os
números do Turismo de Portugal afirmam, a nível total do país, que os mais de 9 milhões de turistas
britânicos geraram, só em dormidas em 2019, 3.3 mil milhões de euros... só em dormidas, repito.
Isoladamente: 3,3 mil milhões de euros.
 
Mas, uma semana depois da  Bomba atómica , como designou a Confederação de Empresários do
Algarve (CEAL), relativamente à economia da região, a decisão britânica de exclusão do nosso país
dos corredores aéreos seguros, não se ouviu uma ideia do Governo.
 
Já entendemos, comparando números, a relevância maior que existe para quem tem maior procura
nesta fase do ano, o Algarve. Porém, interessa ver que é problema de todo o país e não só para o
perto de meio milhão de algarvios. É um problema para os dez milhões de Portugueses.
 
Segundo o Turismo de Portugal, foram registados números acima dos 16 milhões de hóspedes,
estrangeiros, que o nosso País recebeu em 2019.
 
Porém, podemos analisar de forma separada e validar a importância de quem não tem confiança em
voar para Portugal de outra forma. Num total de 69,8 milhões de dormidas em 2019 (48,8 milhões de
dormidas de estrangeiro e 21,1 milhões de dormidas de nacionais), os principais mercados emissores
para Portugal foram:
 
- Reino Unido (9,4 milhões)
 
- Alemanha (5,9 milhões)
 
- Espanha (5,2 milhões)
 
Podemos, mais do que palavras vazias, concluir que Reino Unido é o principal mercado emissor de
turistas para Portugal com 19,3% das dormidas de estrangeiros em 2019. Para além deste impactante
número, os dados do INE refletem sucessivos crescimentos desde 2013 com apenas uma quebra em
2018.
 
Se quisermos dividir o país, os destinos preferenciais dos hóspedes britânicos foram o Algarve (63,4%
das dormidas do mercado), a Madeira (18,5%) e a Área Metropolitana de Lisboa (10,8%).
 
Aqui, nesta divisão, vê-se e percebe-se a relevância (maior região recetora de turistas) dentro da
relevante comunidade britânica (o maior mercado emissor de turistas) do Algarve.
 
É hora da Secretária de Estado do Turismo desconfinar. Que desconfine mas confinada de ideias que
seguramente deve recolher em todos os 308 concelhos do país, junto de autarcas, em reuniões com
os seus pares de Governo e sobretudo junto de entidades de Turismo e associações ligadas ao setor.
 
Em suma, que seja mais "All-inclusive" e veja que o Algarve é prioridade. Que merece estatuto
prioritário pelo que retribui em economia, credibilidade e pela região que bem acolhe milhões de
pessoas. O Algarve merece ser incluído e não merece o silêncio que se lhe tem dado por quem mais
precisa do Algarve: a tutela do Turismo e a sua Secretária de Estado.
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Carlos Gouveia Martins
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Dom Pedro Hotels & Golf Collection força rececionistas de golfe a limpar quartos de
hotel - STIHTRSA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/07/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ebc365d1

 
Plenário de trabalhadores agendado para hoje, 09 de Julho, às 14h30
 
O grupo Dom Pedro Hotels & Golf Collection está a forçar cerca de 17 recepcionistas dos 5 campos de
golfe que o grupo gere em Vilamoura a limpar os quartos dos hotéis que o grupo também detém em
Vilamoura, denuncia o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e
Similares do Algarve (STIHTRSA) em comunicado enviado ás redações.
 
Lê-se na missiva que "Algumas trabalhadoras estão a resistir corajosamente a esta arbitrariedade da
administração e, por isso, estão a ser alvo da repressão e coação patronal, nomeadamente, sendo
alvo de ameaças de despedimento, humilhações em frente aos colegas e atitudes persecutórias."
 
A entidade sindical adianta que "Confrontado com a denúncia destas situações, o Sindicato da
Hotelaria do Algarve já solicitou a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho. Além
disso, o sindicato está a analisar a situação do ponto de vista jurídico para aferir da possibilidade das
medidas a tomar a este nível."
 
"O sindicato está a acompanhar a situação e a apoiar os trabalhadores a oporem-se a esta decisão
ilegal, tendo convocado um plenário de trabalhadores para amanhã, dia 09 de Julho, para as 14h30,
para analisar a situação com os trabalhadores e decidir as medidas a tomar, que se irá realizar na rua
junto aos hotéis Dom Pedro Marina e Dom Pedro Portobelo" acrescenta o STIHTRSA.
 
"Este é mais um grave atropelo aos direitos dos trabalhadores que se está a verificar na região do
Algarve, justificado pelo patronato do sector do turismo com a COVID-19, sector que regista recordes
históricos sucessivos desde 2013 e que agora aproveita o surto epidémico, causado pelo novo
coronavírus, para aumentar ainda mais a exploração e retirar direitos aos trabalhadores" também se
lê no comunicado.
 
"O Sindicato da Hotelaria do Algarve repudia esta atitude da administração desta multinacional do
sector do turismo e apela aos trabalhadores para não aceitarem este atropelo aos seus direitos, para
se sindicalizarem, organizarem e lutarem pelo cumprimento dos seus direitos" assim assim o
comunicado do STIHTRSA.
 
..diariOnline RS
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Norte convida 
portugueses a 
descobrir região 
durante as férias 

Campanha "Lá em cima" custou entre 60 e 70 
mil euros. Outras ações de promoção em estudo 

Marisa Silva 
locais@jn.pt 

TURISMO  Da gastronomia à 
natureza, há experiências 
de "topo" para viver em se-
gurança no Norte. A garan-
tia é dada pelo Turismo do 
Porto e Norte de Portugal 
(TPNP) que, em parceria 
com a Associação de Turis-
mo do Porto, lançou ontem 
uma campanha para "cha-
mar os turistas portugueses 
a descobrir" os encantos da 
região durante as férias e 
atenuar as perdas no setor 
geradas pela pandemia. 

Intitulada "Lá em cima", a 
campanha incide no digital 
e inclui um site - onorte-
laemcima.pt - no qual os 
utilizadores podem receber, 
em tempo real, sugestões 
sobre atividades e destinos, 
bem como fazer as suas re-
servas. Trata-se de um in-
vestimento entre 60 e 70 
mil euros e faz parte de "um 
conjunto de ações" para 
promover a região e que vão 
além do mercado nacional. 

De acordo com Luís Pedro 
Martins, presidente do Tu-
rismo do Porto e Norte de 
Portugal, foi submetida 
uma candidatura ao progra-
ma Norte 2020, no valor de 
cerca de 2,5 milhões de eu-
ros, que permitirá "chegar a 
outros mercados". 

"ANO DIFÍCIL" 

"Os números de abril e maio 
mostram uma queda muito 
significativa, de 95% e 97%. 
No entanto, abriu-se uma 
nova janela de oportunida-
de, que são os territórios 
que tinham alguma dificul-
dade de conseguir captar tu-
ristas. As reservas começam 
a surgir em territórios como 
Trás-os-Montes, Minho e 
Douro", disse Luís Pedro 
Martins. 

No que toca ao mercado 
internacional, o responsá-
vel crê que a região "vai co-
meçar a receber" turistas.  

"Já começamos a notar, na 
cidade do Porto, algum mo-
vimento e esperamos que a 
retoma das companhias aé-
reas possa ajudar a fazer o 
resto", referiu Luís Pedro 
Martins, admitindo que 
este é "um ano difícil". 

Para Rui Moreira, presi-
dente da Câmara do Porto, 
o projeto é importante para 
a "manutenção e criação de 
novos empregos", de forma 
a "compensar aqueles que 
serão perdidos". 

"A nossa região, mais do 
que empreendedora, é uma 
região muito resiliente que 
nestas situações faz das tri-
pas coração e é isso que es-
tamos a fazer, apresentan-
do ao país aquilo que é o tu-
rismo interno e a possibili-
dade de neste verão visita-
rem a nossa região", disse. • 

DADOS 

Perdas de 50% 
Presente na apresentação 
da campanha, a secretária 
de Estado do Turismo esti-
mou que as perdas para o 
setor turístico podem ser 
superiores a 50%. Rita 
Marques demonstrou es-
perança na recuperação do 
setor em 2021. 

Liderança única 
A partir de setembro, o Tu-
rismo do Porto e Norte de 
Portugal e a Associação de 
Turismo do Porto vão ter 
uma liderança conjunta. 

Selos "clean & safe" 
De acordo com o TPNP, o 
Norte é a região do país 
que apresenta mais selos 
"clean & safe", atribuídos 
aos empreendimentos tu-
rísticos e estabelecimentos 
de restauração. 
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PORTUGAL

Turismo afunda 
mais de 50%
d LRita Marques, secretária de 

Estado do Turismo, revelou que o 
rombo no turismo, devido à Covid-
-19, pode passar os 50%. «Tendo em 
conta desenvolvimentos recentes, 
podemos inclusivamente esperar um 
pouco mais de perdas», disse.
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Turismo, Sociedade e... o COVID-19 

Uma das realidades que a pandemia do COVID-19 trouxe, foi uma nova faceta dos riscos associados à 
construção de uma sociedade global. Assim como uma crise de grande impacto social e económico indiferente 
a fronteiras e culturas, também de mudanças profundas de hábitos, velhos e novos, obrigando a inimagináveis 
mutações comportamentais. 
E o Turismo, um dos beneficiários mais directos do fenómeno da aldeia global, passou em poucas poucos dias a 
ser um dos sectores mais atingidos por esta pandemia, sendo notória e alarmante uma pesada dificuldade em 
fazer frente a uma crise de dimensões impensadas. Também aqui social e economicamente. 
Por estas razões o 10x10 desta edição aparece num formato diferente. Ou seja, em vez de dedicarmos esta 
secção a uma única pessoa, pedimos a responsáveis de regiões de Turismo de Portugal, de associações de 
desenvolvimento regional e a cinco jornalistas de cinco países diferentes para responder cada um deles a duas 
perguntas, em vez das 10 habituais, e assim termos 10 visões sobre a situação actual provocada pelo 
COVID-19 e 10 olhares sobre o futuro da actividade turística. 
Por Fernando Borges 
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1 Tourism, Society and... COVID-19 

One of the realities brought by the COVID-19 pandemic was a new facet of the risks associated with 
building a global society. As well as a crisis of great social and economic impact regardless of borders 
and cultures, also of profound changes in habits, old and new, forcing unimaginable behavioral 
changes. 
And Tourism, one of the most direct beneficiaries of the global village phenomenon, in just a few days 
has become one of the sectors most affected by this pandemic, with a notorious and alarming difficulty 
in facing a crisis of unthinkable dimensions. Also here socially and economically. 
For these reasons the 10x10 of this edition appears in a different format. That is, instead of dedicating 
this section to a single person, we asked officials from Portugal's Tourism regions, regional 
development associations and five journalists from five different countries to each of them answer to 
two questions, instead of the usual 10, in order to have 10 views on the current situation caused by 
COVID-19 and 10 views on the future of tourism activity. 
By Fernando Borges 
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Eduardo Jesus 
Socrotário Rogional do 
Turismo o Cultura da Mad9ira 
Madoira's Tourism 
and Cultura Rogional Socrotary 

Por tradição, o mercado turístico da Madeira tem unia grande 
base no mercado internacional, uma realidade que deixou de o 
ser pela situação que se vive, obrigando a uma mais forte 
aposta no mercado nacional. Por onde passa essa aposta? Que 
mensagem pretendem passar para cativar ainda mais o turista 
nacional? 

O mercado português há muitos anos que escolhe o destino 
Madeira para as suas férias e tem sido um mercado muito 
importante para a Região. Curiosamente, o ano passado, o mercado 
nacional foi aquele que mais passageiros trouxe para o destino 
Madeira, ultrapassando os dois principais, que costumam ser os 
mercados inglês e alemão. 
No final de 2019, o número de hóspedes portugueses nas unidades 
hoteleiras da região foi na ordem dos 342 mil, traduzindo uma 
quota de mercado de 21%. Nas dormidas, o mercado nacional, 
tradicionalmente com estadas mais curtas, traduziu-se em cerca de 
um milhão de dormidas. 
O mercado português tem merecido uma especial atenção da nossa 
parte. Somos o "Destino Preferido" 2020 para a Associação 
Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, o que constituiu uma 
grande vantagem que nos permite estar ainda mais junto dos 
operadores nacionais e, assim, desenvolver uma série de operações 
para consolidar no Verão deste ano e cuja preparação decorre. 
Com a situação internacional de saúde pública, há muito que se 
perspectivou que a retoma aconteceria com os mercados de 
proximidade. Cedo interiorizamos que os primeiros passos teriam 
de ser nesse sentido, com os mercados internos a serem aqueles 
que melhor correspondem à nossa promoção, embora estejam a ser 
criadas condições para que cheguem, igualmente, turistas dos 
mercados tradicionais, como o inglês e o alemão, entre outros. 
Em relação a mensagens para cativar os turistas portugueses, 
acabamos de lançar a campanha "Portugal Tropical" para o 
mercado nacional. Esta nova campanha tem como objectivo 
explorar o destino com um novo olhar e dar a conhecer a Madeira 
no mercado nacional, sob uma nova perspectiva, adequada à 
conjuntura que vivemos, reforçando a forte componente de 
natureza e apresentando-se como a opção perfeita para férias de 
curta e de longa duração. 
A mensagem ganha vida com a frase "Se não fosse tão perto, iria 
achar que é muito longe", acompanhado por uma forte componente 
visual, com imagens do destino com paisagens incríveis e que nos 
despertam os sentidos, através dos verdes das cascatas inesperadas, 
o azul do mar e o tom quente da luz única da ilha. 
Ao entrarmos nesta viagem pelo "Portugal Tropical", são várias as 
características da Madeira que a tomam num destino a explorar da 
montanha ao mar e à sua oferta cultural, que com o seu clima com 
nuances de tropicalidade, a vegetação luxuriante, os aromas e cores 
das flores e frutos tropicais não deixam ninguém indiferente. 
Assumimo-nos como somos, ou seja, o único território tropical de 
Portugal. Aqui pode-se viver um conjunto de experiências que para 
serem conseguidas sem cá vir obriga à realização de viagens longas 
e para outros continentes. 
Os portugueses continentais têm a tropicalidade a uma hora e meia 
de distância, o que reforça a oportunidade desta mensagem. 
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Madeira's tourist market is traditionally and widely based 
on the international market, a reality that has ceased due 
to the current situation implying a stronger bet on the 
national market. How will you accomplish this purpose? 
What message do you intend to send to captivate the 
national tourist even further? 

The Portuguese market has chosen Madeira for many years for 
its holidays and it has been a very important market for the 
Region. Interestingly, last year, the national market was the one 
that brought more passengers to Madeira, surpassing the main 
two markets which usually are the English and the German. 
At the end of 2019, the number of Portuguese guests in the 
hotel units in the region was around 342 thousand, 
representing a market share of 21%. In overnight stays, the 
national market, traditionally with shorter stays resulted into 
around one infilion overnight stays. 
The Portuguese market has received special attention from us. 
We are the "Favorite Destination" 2020 for the Portuguese 
Association of Travel and Tourism Agencies, which was a great 
advantage that allows us to be even closer to national operators 
and therefore develop a series of operations to consolidate in 
the Summer of this year and whose preparation is on the move. 
With the international public health situation, it has long been 
foreseen that the recovery would happen with the proximity 
markets. We soon realized that the first steps would have to be 
in that direction being the internai markets the ones that best 
correspond to our promotion although we are also creating 
conditions for the coming of tourists from traditional markets 
like English and German among others. 
Regarding messages to captivate Portuguese tourists, we have 
just launched the "Portugal Tropical" campaign for the national 
market. This new campaign aims to explore the destination 
with a new look and to make Madeira known in the national 
market, under a new perspective, more appropriate to the 
current situation, focusing on the nature component and 
presenting itself as the perfect option for short and long term 
holidays. 
The message comes to life with the phrase "If it weren't so 
dose, I would think it's too far", accompanied by a strong 
visual component, with images of the destination with 
incredible landscapes that appeal to our senses through the 
greens of unexpected waterfalls, the blue of the sea and the 
warm tone of the island's unique light. 
Upon entering this trip through "Tropical Portugal", Madeira 
has several characteristics that make it a destination to explore 
from mountain to sea and to its cultural offer, which with its 
climate with nuances of tropicality, lush vegetation, smells and 
colors of tropical flowers and fruits leave no one indifferent. 
We assume ourselves the way we are, that is, the only tropical 
territory of Portugal. Here you can live a set of experiences that 
to be achieved would require long trips to other continents. 
Continental Portuguese have the tropicality at an hour and a 
half away, which reinforces the opportunity of this message. 
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"Nada voltará a ser como antes!" É uma frase que se escuta muitas "Nothing will ever be the same again!" It is a phrase that is 
vezes e nas mais diversas áreas da sociedade. O mesmo acontecerá heard many times and in the most diverse areas of society. 
no turismo. O que "não voltará a ser o mesmo" no turismo da The same will happen to tourism. What "will not be the 
Madeira? same" in Madeira tourism? 

frequente ouvirmos essa ideia e constitui um sentimento que todos têm. 
A realidade muda constantemente, e, necessariamente, teremos outra 
no momento pós-Covid. Estou ciente que a Covid-19 apresenta-se com 
um acelerador de mudanças, de hábitos, de consumo e de 
comportamentos. 
Naquilo que respeita ao turismo, julgo que tudo isso se há-de verificar a 
vários níveis. Nas acessibilidades onde as práticas, os procedimentos e 
as medidas a adoptar e adoptadas pelos operadores são extremamente 
importantes. As pessoas vão sentir, desde logo, que o percurso da 
viagem é diferente. O próprio comportamento nos aeroportos, dentro 
das aeronaves, em resultado das políticas das companhias aéreas para 
assegurar o conforto às pessoas. Tudo trará uma nova forma de viajar. 
Por isso, as acessibilidades, quer nos meios e na forma de vivê-las, serão 
experiências completamente diferentes. 
Admito que, da parte da procura, haverá também um nível de exigência 
bastante superior. Isto impõe correspondência por parte da oferta, nas 
medidas que estão a ser adoptadas, novamente nos procedimentos, e 
também nos comportamentos. 
Diria que as grandes mudanças se dão ao nível das acessibilidades, do 
grau de exigência da procura e da comunicação que se faz dos destinos, 
mas entendo que, ao mesmo tempo, esta nova realidade é uma grande 
oportunidade de afirmação para destinos como o da Madeira. 
Conseguimos aqui consolidar um posicionamento que é nosso, que, ao 
longo do tempo construímos, de destino seguro. E agora, também, na 
segurança sanitária conseguida, desde logo, pelas medidas que foram 
tomadas pela Madeira no que diz respeito não só no controlo da 
pandemia como às boas práticas a implementar pelo sector que são 
depois coroadas com o processo de certificação sanitária do próprio 
destino. 
Assim, uma das grandes consequências das enormes mudanças que aqui 
se operam tem a ver com esta afirmação do nosso posicionamento como 
destino seguro, não dispensando todas as adaptações, nomeadamente, 
conforme já referi, nestes três grandes domínios, das acessibilidades, da 
exigência da procura, e da própria comunicação que vamos assistir, 
naturalmente, a mudanças interessantes. 

We often hear this idea and it is a feeling that everyone has. 
The reality changes constantly, and we will necessarily have 
another one in the post-Covid moment. I am aware that 
Covid-19 is an accelerator of changes, habits, consumption 
and behavior. 
As far as tourism is concerned, I believe that all of this will 
happen at various levels. In accessibility where practices, 
procedures and measures to be adopted and already adopted 
by operators are extremely important. People will immediately 
feel that the journey is different. The very behavior at airports, 
in the aircrafts, as a result of airline policies to ensure people's 
comfort. Everything will lead to a new way of traveling. 
For this reason, accessibility, both in terms of means and how 
to live them, will be completely different experiences. 
I admit that, on the demand side, there will also be a much 
higher level of demand. This imposes a correspondence as far 
as the offer is concemed, in the measures that are being 
adopted, again in the procedures, and also in behaviors. 
I would say that the big changes are taking place in terms of 
accessibility, of the level of demand and of the communication 
that is made of destinations, but I understand that, at the 
same time, this new reality is a great opportunity for 
destinations like Madeira. Here we have managed to 
consolidate our position which we have built over time as a 
safe destination and now also in the health safety we have 
achieved, by the measures that were taken by Madeira with 
regard not only to the control of the pandemic, but also to the 
good practices to be implemented by the sector which will 
then be granted by the health certification process of the 
destination. 
So one of the great consequences of the enormous changes 
that take place here has to do with our positioning as a safe 
destination, considering all necessary adaptations, namely, as I 
have already mentioned, in there three major areas, 
accessibility, demand and the communication itself. 

Página 12



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 135

  Cores: Cor

  Área: 19,00 x 27,70 cm²

  Corte: 6 de 25ID: 87442688 31-07-2020

1±. 
.1

.•••••••5
 

4
.• 

N.r 

- 

1 

r 

gg
 • 

I 
L

 

"=-=-, 
t-` 

ara. 1 
J
 

rJ 

1 
E

L
C

-

 

;a
la

! 
N

a
/ 

C
a
L

S
—

 e
 

•
' 

4.• 

R
 

• 

a 

• 

1 
• 

T
v
 

i 
et4 

" 

 
 

 
 

 
 

 

st ,
 .1 

4
 

-  
1 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

y
4
 

r 
d 

.1111i,W
 

• 4. 

1
 

Á
 

Y
.
 

r 

11 

• 

N...reaN. 

1
 

• 1 
ar 

r 
• 

 

L
—
 

a
i
l
 

- 
4gy .K 

k
a
. 

 

'
<
 tiiv~ilis 

 

 
 

 
 

 

 
 

• 

 

1 

Página 13



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 136

  Cores: Cor

  Área: 19,00 x 27,70 cm²

  Corte: 7 de 25ID: 87442688 31-07-2020

Marta Guerreiro 
Secretária Regional da Energia, 
Ambiente e Turismo dos Açores 
Azoros Regional Socrotary for 
Enorgy, Environmont and Tourism 

E 
"IP 7 

Numa região turística e culturalmente tão diversificada como são 
os Açores, existem diferentes realidades. Haverá uma promoção 
global dos Açores, ou essa promoção passará individualmente por 
cada ilha ou por grupos de ilhas? 

A nossa ação está suportada no Plano Estratégico e de Marketing do 
Turismo dos Açores (PEMTA), tendo como prioridades a qualificação e 
o desenvolvimento sustentável do sector do turismo, a preservação do 
meio ambiente e o desenvolvimento da actividade turística como 
ferramenta de dinamização da economia regional em todas as ilhas. 
Por isso, temos como objectivos alavancar a notoriedade dos Açores 
junto dos consumidores finais, posicionar-nos como destino exclusivo 
de natureza exuberante, melhorar a competitividade do destino e 
aumentar os fluxos turísticos. 
Neste âmbito, com as acções levadas a cabo na implementação do 
PEMTA, os Açores têm vindo a aumentar a sua notoriedade nos 
mercados emissores, facto fundamental para que esteja no "top-of-
mind" dos consumidores. Cada ilha é singular, assumindo a sua 
vocação, facto essencial na oferta de um produto mais completo em 
todo o Arquipélago, potenciando, ainda, a possibilidade de aumento 
da permanência média dos visitantes nos Açores. 
Neste momento de reconfiguração do sector do turismo, estamos 
focados em centrar o esforço de marketing na captação de mercados 
de alto valor, que deverão ser ambientalmente conscientes, que 
desejem circular por várias ilhas, que também viajem na época baixa, 
que tenham consumos elevados no destino, que pratiquem muitas 
actividades ou que tenham tendência a repetir a visita. 
A definição e organização dos produtos turísticos dos Açores deve ter 
como objectivo aproveitar e potenciar as características do território, 
numa perspectiva de complementaridade e de valorização da 
experiência turística, reconhecendo cada ilha como fazendo parte do 
todo Açores, mas com especificidades muito concretas e valiosas para 
os visitantes, enfocando aqui os produtos de destaque em cada uma 
das nossas 9 ilhas. 

Que ensinamentos o turismo global, nacional e regional pode e deve retirar desta situação criada pelo COVID-19? 

O sector do turismo, no passado, já deu provas da sua resiliência e da sua recuperação de forma rápida e forte. Nesta "nova normalidade", fruto 
dos impactos da pandemia Covid-19 em todo o mundo, acreditamos que o sector do turismo se terá de reconfigurar. Por exemplo, Thierry Breton, 
comissário europeu, já manifestou, recentemente, a importância de se "reinventar o turismo do amanhã", referindo a necessidade de existir "um 
turismo sustentável, adaptado ao pacto ecológico europeu, que evita a sobrelotação e aposta na proximidade". 
E é aqui que nos enquadramos e nos destacamos. Os Açores têm feito um caminho ímpar no desenvolvimento do turismo, antecipando um 
conjunto de trabalhos de organização e planeamento em prol do território e do sector, estando alinhados com as medidas que hoje se exigem a 
todos os destinos turísticos mundiais. Somos um exemplo de boas práticas na área da sustentabilidade, com uma notoriedade internacional 
positiva, por nos termos afirmado, no mercado turístico, como o primeiro e único Arquipélago do Mundo certificado enquanto Destino Sustentável. 
A este aspecto, acrescentamos toda a preparação do sector no que às questões sanitárias diz respeito, com destaque para a implementação "Clean 
& Safe Açores", onde a aposta na formação tem sido para a Região ponto de honra. 
Por acreditarmos que estas serão as motivações daqueles que decidirem viajar, é com positivismo que encaramos o futuro do turismo dos Açores, 
fruto do trabalho desenvolvido nos últimos anos e alinhado com aquela que será a procura dos turistas no futuro. Nenhum destino pode prever 
uma pandemia, mas todos os destinos podem promover a sua sustentabilidade. Esse é o maior ensinamento que podemos retirar a todos os níveis. 
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In a touristic and culturally diverse region such as the Azores, 
there are different realities. Will there be a global promotion of 
the Azores, or will this promotion go individually to each island or 
groups of islands? 

Our action is supported by the Strategic and Marketing Plan for 
Tourism of the Azores (PEMTA), having as priorities the qualification 
and sustainable development of the tourism sector, the preservation of 
the environment and the development of the tourist activity as a 
dynamic tool of the regional economy on all islands. Therefore our 
goal is to promote the Azores notoriety to permanent consumers to 
position ourselves as an exclusive destination of exuberant nature, 
improve the competitiveness of the destination and increase tourist 
fiows. 
In this context with an accomplished action to implement PEMTA, the 
Azores has been increasing its notoriety in the issuing markets, a 
fundamental fact to be in the consumers "top-of-mind". Each island is 
unique, assuming its own vocation, an essential fact in offering a more 
complete product throughout the Archipelago, further enhancing the 
possibility of increasing the average visitors stay in the Azores. 
At this moment of reconfiguration of the tourism sector, we are focused 
on the marketing effort to attract high-value markets, which should be 
environmentally conscious, that wish to circulate on several islands, 
that also travel in the low season, that have high consumption in the 
destination, that practice many activities or tend to repeat the visit. 
The definition and organization of tourism products in the Azores 
should aim at taking advantage and enhancing the characteristics of 
the territory, in a perspective of complementarity and enhancement of 
the tourist experience acknowledging each island as part of the whole 
Azores, but with very specific and valuable specificities for visitors, 
focusing here on the outstanding products on each of our nine islands. 

What lessons can global, national and regional tourism learn 
from this situation created by COVID-19? 

The tourism sector, in the past, has already demonstrated its 
resilience and its recovery quickly and strongly. In this "new 
normality", as a result of the impacts of the Covid-19 pandemic 
worldwide, we believe that the tourism sector will have to be 
reconfigured. For example, Thierry Breton, European Commissioner, 
has recently expressed the importance of "reinventing the tourism of 
tomorrow", referring the need for "sustainable tourism, adapted to 
the European ecological pact, which avoids overcrowding and 
proximity". 
And this is where we fit in and stand out. The Azores have made a 
unique path in the development of tourism, anticipating a set of 
organization and planning work in favor of the territory and the 
sector, being in line with the measures that are now required to all 
world tourist destinations. We are an example of good practices in 
the ares of sustainability, with a positive international notoriety, for 
asserting ourselves, in the tourist market, as the first and only 
Archipelago in the World certified as a Sustainable Destination. 
To this aspect, we add all the preparation of the sector with regard 
to health issues, with emphasis on the implementation of "Clean 
Safe Azores", where the focus on training has been a matter of honor 
for the Region. 
As we believe that these will be the motivations of those who decide 
to travel, it is with positivism that we face the future of tourism in 
the Azores, the result of the work developed in recent years and 
aligned with what will be the demand of tourists in the future. No 
destination can predict a pandemic, but all destinations can promote 
their sustainability. This is the greatest teaching that we can learn at 
all levels. 
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Pedro Machado 
Presidente do Turismo Centro de Portugal 
Contar of Portugal Tourism Prosidont 

"Haverá Tempo", "Chegou o Tempo" e "A Vida é Agora" são três das 
campanhas lançadas pelo Turismo do Centro para promover alguns 
dos principais activos turísticos da Região Centro desde que apareceu 
a pandemia do COVID-19. Que activos são esses? Em quais vai ser 
mais intensa a vossa aposta? 

Essas são três campanhas que apresentámos, em sequência, para fazer face 
à crise pandémica. A primeira, logo no início, na fase aguda, apelava aos 
portugueses para ficarem em casa, dizendo que "haveria tempo" de sair e 
regressar ao Centro de Portugal. Mais tarde, dissemos que tinha "chegado o 
tempo" de o fazer, de descobrir a região como se fosse a primeira vez. 
Nesta fase, declaramos que "a vida é agora", que é a altura de viver, com 
rigor e precaução. 
Queremos promover o Centro de Portugal como um todo. Até porque esta 
região é um destino de referência para quem pretende desfrutar de férias 
tranquilas, longe de aglomerações de pessoas. O Centro — a maior região 
do país — é um território com 100 municípios, que tem a diversidade como 
trunfo e onde é possível conciliar momentos de refúgio na natureza com o 
dinamismo das cidades. 
Para quem prefere o contacto com a natureza, propomos visitas aos nossos 
parques e reservas naturais (Serra da Estrela, Bussaco, Caramulo, Malcata, 
Gardunha, Aire e Candeeiros, Tejo Internacional...), que são um paraíso 
para quem procura fazer de turismo activo e desportivo: os adeptos 
do walking e cycling têm centenas de quilómetros de trilhos, com 
recantos idílicos, para descobrir. Também temos a melhor costa de surf da 
Europa, com a Nazaré, Peniche, Torres Vedras ou a Figueira da Foz. Quem 
prefere aproveitar esta altura para férias mais culturais, pode visitar quatro 
sítios Património da Humanidade da UNESCO (Mosteiro de Alcobaça, 
Mosteiro da Batalha, Convento de Cristo e Universidade de Coimbra, Alta e 
Sofia), importantes destinos de turismo religioso (Fátima, Caminhos de 
Santiago ou turismo judaico, por exemplo), museus, mosteiros, conventos 
e castelos; ou ainda as fantásticas Aldeias Históricas, Aldeias do Xisto e as 
Aldeias de Montanha. A tudo isto junta-se um vasto património imaterial, 
de que são os melhores exemplos a gastronomia numa região que toda ela 
é vinhateira. 
E isto tudo em territórios onde o distanciamento social é intrínseco, tão 
vastos são os seus espaços! 

Nem sempre, para não dizer raramente, houve um sentimento de 
unidade nacional entre as diversas regiões de Turismo. É esta uma 
oportunidade única para inverter esta realidade? De que forma poderá 
ou deverá ser feita essa unidade? 

É um facto que as diversas regiões de Turismo por vezes têm visões 
diferentes, o que é natural, uma vez que cada uma tem as suas 
especificidades. Mas este é um tempo que apela à responsabilidade e 
cooperação entre todos os organismos, para salvar a economia e o turismo 
em particular. 
As Entidades Regionais de Turismo têm, mais do que nunca, a missão 
comum de trabalharam juntos um pacote de propostas para a 
descentralização de competências e estão hoje movidas por um sentimento 
de colaboração positiva. Um sentimento de colaboração que se expressa na 
defesa da autenticidade dos seus destinos respectivos e, ao mesmo tempo, 
imbuído no espírito do todo nacional. 
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"There will be Time", "Time has come" and "Life is now" are 
three of the campaigns launched by Center Tourism to promote 
some of the main tourist assets in the Center Region since the 
COVID-19 pandemic appeared. What assets are those? Which of 
these assets will have a better promotion? 

These are three campaigns that we have presented, in sequence, to 
face the pandemic crisis. The first, right at the beginning, in the hard 
phase, appealed to the Portuguese to stay at home, saying that 
"there would be time" to go out and return to the Center of Portugal. 
Later, we said that "the time had come" to do it, to discover the 
region as if it were the first time. At this stage, we declare that "life 
is now", that this is the time to live, with rigor and precaution. 
We want to promote the Center of Portugal as a whole. Especially 
because this region is a reference destination for those who want to 
enjoy a peaceful vacation, away from crowds. The Center - the 
largest region in the country - is a territory with 100 municipalities, 
which has diversity as an asset and where it is possible to reconcile 
moments of refuge in nature with the dynamic of cities. 
For those who prefer contact with nature, we propose visits to our 
parks and nature reserves (Serra da Estrela, Bussaco, Caramulo, 
Malcata, Gardunha, Aire and Candeeiros, Internacional Tagus...), 
which are a paradise for those seeking to do active tourism and 
sports: walking and cycling fans have hundreds of kilometers of 
trails, with idyllic corners, to discover. We also have the best surfing 
coast in Europe, with Nazaré, Peniche, Torres Vedras or Figueira da 
Foz. Those who prefer to take advantage of this time for more 
cultural holidays, can visit four UNESCO World Heritage sites 
(Monastery of Alcobaça, Monastery of Batalha, Convent of Christ 
and the University of Coimbra, Alta and Sofia), important religious 
tourism destinations (Fátima, Caminhos de Santiago or Jewish 
tourism, for example), museums, monasteries, convents and castles; 
or even the fantastic Historie Villages, Schist Villages and Mountain 
Villages. To all this is added a vast intangible heritage, of which 
gastronomy is the best example in a region that is all vineyard. 
And all this in territories where social distance is intrinsic, so vast are 
its spaces! 

Not always, not to say rarely, there was a feeling of national 
unity among the different regions of Tourism. Is this a unique 
opportunity to reverse this reality? How can this unit be made or 
how should it be made? 

It is a fact that the different tourism regions have sometimes 
different views, which is natural, since each one has its own 
specificities. But this is a time that calls for responsibility and 
cooperation among all agencies, to save the economy and tourism in 
particular. 
Regional Tourism Entities have, more than ever, the common mission 
of working together on a package of proposals for the 
decentralization of skills and are today driven by a feeling of positive 
collaboration. A feeling of collaboration that is expressed in the 
defense of the authenticity of their respective destinies and at the 
same time full of the spirit of the national whole. 
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João Fernandes 
ProsidPnto da Rogiao do Turismo do Algarve 
Prnsidont of tho Algarve Tourism Rogion 

1, 

Durante décadas assistiu-se a uma independência de estratégia 
entre as diversas regiões de turismo em Portugal. Podemos afirmar 
que com o COVID-19 essa forma de estar deixa forçosamente de 
existir para ser substituída obrigatoriamente por uma definição 
conjunta entre as diversas regiões? 

A pandemia não ditou essa tendência. Portugal é abençoado com uma 
enorme diversidade cultural, económica e natural que é, em si, um 
valioso património. Face a esta realidade, têm existido opções 
estratégicas específicas por região, nomeadamente em termos de 
mercados emissores e da aposta em determinados produtos turísticos. 
Devo, contudo, salientar que desde o primeiro PENT, com a redução do 
número de Entidades Regionais de Turismo que chegaram a ser mais de 
20 e hoje são apenas cinco, bem como com a criação do lbrismo de 
Portugal, tem-se verificado uma actuação mais concertada e, portanto, 
cada vez mais eficaz. Do planeamento à capacitação de agentes, até à 
promoção internacional, assistimos a cada vez mais sinergias entre o 
plano nacional e regional, bem como entre as próprias regiões. É o que 
tem sucedido com a aposta em produtos turísticos comuns e em 
projectos transversais, como é exemplo o Portuguese Trails ou os 
roteiros na Estrada Nacional N.° 2, cujos recursos extrapolam as 
fronteiras regionais e permitem consolidar abordagens cooperantes 
entre regiões. Também o modelo de financiamento das estruturas 
regionais é um factor condicionante para uma maior dependência de 
uma estratégia nacional. 

Quais os maiores desafios que se colocam ao Turismo do Algarve no actual quadro da pandemia e no pós-pandemia? 

O contexto actual que decorre da pandemia Covid-19 coloca desafios globais. Por um lado, existe a necessidade de manutenção da capacidade 
produtiva das empresas, situação que é transversal a vários sectores de actividade, onde se inclui a operação turística. Há igualmente a 
necessidade de acautelar a segurança e o bem-estar não só dos residentes, como de todos aqueles que nos visitam, seja nas deslocações em lazer 
ou em negócios, com a implementação de soluções abrangentes e adequadas a esta nova realidade. 
Será através da adopção de um conjunto de medidas nestas áreas que poderemos assistir à retoma gradual da procura da Região do Algarve, 
seja pelos turistas nacionais, mas também pelos mercados de proximidade como Espanha. Neste quadro, a retoma das ligações aéreas é 
essencial, já que 75% da procura surge dos mercados externos. 
Em cenário de pós-pandemia, destacaria a necessidade de continuar o processo de diversificação da oferta e de mercados de procura, que nos 
últimos anos tem permitido potenciar o desenvolvimento sustentável da região, tanto ao nível económico como social. São exemplos desse 
trabalho em permanente desenvolvimento, a redução da sazonalidade e crescimento do turismo nos territórios de baixa densidade, bem como a 
aposta na economia circular, mobilidade eléctrica e suave, eficiência hídrica, energética e dos resíduos. Destaco ainda a dinamização do 
património cultural material e imaterial e o investimento em processos de inovação digital para uma melhor resposta aos cidadãos e visitantes. 
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For decades, there has been an independence of strategy between 
the various tourism regions in Portugal. Can we say that with 
COVID-19 this situation will necessarily be replaced by a joint 
definition among the different regions? 

The pandemic did not dictate this trend. Portugal is blessed with an 
enormous cultural, economic and natural diversity that is, in itself, a 
valuable heritage. In view of this reality, there have been specific 
strategic options by region, namely in terms of issuing markets and 
the bet on certain tourism products. 
I must, however, point out that since the first PENT, with the 
reduction of the number of Regional Tourism Entities that were once 
more than 20 and today they are only five, as well as with the 
creation of Turismo de Portugal, there has been a more concerted 
performance and therefore more and more effective. From planning 
to training agents, to international promotion, we are seeing more 
and more synergies between the national and regional levels, as well 
as among the regions themselves. This is what has happened with the 
investment in common tourist products and cross-cutting projects like 
the Portuguese Trails or the routes on the National Road No. 2, whose 
resources go beyond regional borders and allow the consolidation of 
cooperative approaches among regions. Also the financing model of 
regional structures is a conditioning factor for a bigger dependence 
on a national strategy. 

What are the biggest challenges to Algarve's Tourism in the current 
pandemic and post-pandemic situation? 

The current context arising from the Covid-19 pandemic puts in place global 
challenges. On one hand, there is a need to maintain the productive capacity 
of companies, a situation that is transversal to several sectors of activity, 
including tourism operations. There is also a need to safeguard the safety and 
well-being not only of residents, but of all those who visit us, whether 
traveling for leisure or on business, with the implementation of 
comprehensive and appropriate solutions to this new reality. 
It will be through the adoption of a set of measures in these areas that we will 
be able to witness the gradual resumption of demand in the Algarve Region, 
be it by national tourists, but also by the proximity markets like Spain. In this 
context, the resumption of air connections is essential, since 75% of demand 
arises from foreign markets. 
In a post-pandemic scenario, I would outline the need to continue the process 
of diversifying supply and demand markets, which in recent years has enabled 
the sustainable development of the region to be enhanced, both at an 
economic and social level. Examples of this work in permanent development 
are the reduction of seasonality and growth in tourism in low-density 
territories, as well as a focus on circular economy, electric and smooth 
mobility, water, energy and waste efficiency. I also outline the promotion of 
material and immaterial cultural heritage and the investment in digital 
innovation processes for a better response to citizens and visitors. 
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Dulcineia Catarina Moura 
Coordenadora oxocutiva da Territórios do Côa 
Associaçao do Dosonvolvimonto Regional 
Exocutivo coordinator of Côa Torritorios 
R°gional Dovolopm9nt Association 

Com o aparecimento do COVID-19, houve um alerta geral para a 
necessidade do apelo ao turista nacional. Podemos afirmar que este 
alerta representa igualmente o esbater de assimetrias entre o litoral e 
o interior do país, beneficiando e despertando a atenção para regiões 
e atracções históricas e culturais muitas vezes esquecidas, onde 
podemos incluir os Territórios do Côa? 

No interior do país, e a propósito da indústria do turismo, encontramos 
uma esperança reforçada nas características do nosso território. Ora veja-
se, num futuro que se espera breve, o turista dará primazia aos espaços 
verdes, às áreas protegidas, à baixa densidade e ao sossego de um destino 
em nada massificado. As potencialidades existentes no interior do país, 
consubstanciadas naquilo que podem designar-se os seus recursos 
endógenos proporcionam ao turista e ao visitante uma diversidade de 
estímulos sensoriais, que são fundamentais na promoção e criação de 
experiências únicas, com capacidade de atrair a atenção para estes 
territórios, permitindo competir com uma eficácia acrescida, e 
sublinhando a sua autenticidade. Porém, não devemos ter a ilusão de que 
nos basta o mercado interno. A reabertura das fronteiras com Espanha, 
que é o principal emissor de turistas para o nosso país, será uma 
oportunidade para apostarmos numa campanha que reforce a confiança 
na nossa região. 
E, claro que na região de influência do Vale do Côa, perspectivando esse 
dito futuro (o tal que se espera breve!), o que se pretende é alcançar uma 
escala de afirmação da actividade turística, que até então não foi possível 
por via de inúmeras circunstâncias, e que oxalá se repercuta numa 
verdadeira oportunidade para o interior do país, tantas e tantas vezes 
esquecido. 
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Vai o turismo nacional, regional e local passar a ter uma maior maturidade e a olhar mais seriamente para os activos que Portugal oferece, 
apostando mais seriamente no turismo sustentável? 

Quero acreditar que sim. Este estado pandémico também está a gerar uma importante e necessária reflexão. Reflexão essa que exige maturidade no 
sentido de se apostar fortemente na qualidade da oferta e na qualificação dos agentes. Espera-se que a estratégia se foque numa indústria do turismo 
economicamente sustentável, o que exige uma dinâmica de responsabilidade por parte do turista (ou seja, por parte da procura), e de estratégias de 
desenvolvimento local e garantias de segurança e confiança (por parte da oferta); e, pretende-se, acima de tudo, uma oportunidade para o interior do 
país. Nesta região, o principal caminho para criar valor no território e torná-lo num foco emblemático de atracção turística passa por perspectivá-la 
como um macro recurso endógeno, o que conduzirá a um processo sustentado de desenvolvimento económico, social e cultural. Ou seja, entender a 
combinação estruturada do seu potencial identitário, nomeadamente: a Arte Rupestre do Vale do Côa e o Douro Vinhateiro (Patrimónios do Mundo); 
o património natural e classificado e a nobreza das suas paisagens; o património histórico, militar e cultural; as maravilhosas aldeias históricas de 
Almeida, Castelo Mendo, Castelo Rodrigo, Marialva, Sortelha e Trancoso; os Castelos de Fronteira espalhados pela região, e as especificidades da 
raia; o legado judaico; as tradições e manifestações festivas; os produtos gastronómicos endógenos de excelência e o potencial humano rico em 
saberes. E, claramente que a todos estes activos se acrescenta agora o facto de este ser um destino turístico não massificado, o que em termos de 
ecossistema da actividade turística assume uma particularidade que se pode reverter num relevante foco de atracção. 
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With the appearance of COVID-19, there was a general alert for the need 
to appeal to national tourists. Can we say that this alert also represents 
the blurring of asymmetries between the coast and the interior of the 
country, benefiting and drawing attention to regions and historical and 
cultural attractions that are often forgotten, where we can include the 
Côa Territories? 

At the country inwards and with regard to the tourism industry, we find a 
strengthened hope in the characteristics of our territory. Now you see, in a 
near future the tourist will give priority to green spaces, protected areas, low 
density and to the tranquility of a non-massified destination. The potentials 
existing in the interior of the country, embodied in what can be called its 
endogenous resources, provide tourists and visitors with a variety of sensory 
stimuli, which are fundamental in the promotion and the potentials existing 
in the interior of the country, embodied in what can be called its endogenous 
resources, provide tourists and visitors with a variety of sensory stimuli, 
which are fundamental to the promotion and creation of unique experiences, 
with the ability to call attention to these territories, allowing them to 
compete with increased efficiency and underlining their authenticity. 
However, we should not deceive ourselves by thinking that the internai 
market is enough for us. The reopening of the borders with Spain, which is 
the main source of tourists for our country, will be an opportunity to bet on a 
campaign that will strengthen the confidence in our region. 
And, of course, in the region of influence of the Vale do Côa, having that 
future in mind (as soon expected!), the intended goal is to reach a scale of 
the tourist activity, which until then was not possible due to countless 
circumstances, and that we hope will represent a real opportunity for the 
interior of the country, so many times forgotten. 

/Po 

Will national, regional and local tourism become more mature and 
look more seriously at the assets that Portugal offers, betting more 
seriously on sustainable tourism? 

I want to believe so. This pandemic state is also generating an important 
and necessary reflection. This reflection requires maturity in the sense of 
betting heavily on the quality of the offer and the qualification of agents. 
The strategy is expected to focus on an economically sustainable tourism 
industry, which requires a dynamic of responsibility by the tourist (that 
is, the demand), and of local development strategies and guarantees of 
security and trust (on the side of the offer); and we intend above ali to 
have an opportunity for the interior of the country. In this region, the 
main way to create value in the territory and make it an emblematic 
focus of tourist attraction is to view it as an endogenous macro resource, 
which will lead to a sustained process of economic, social and cultural 
development. In other words to understand the structured combination 
of its ídentity potential, namely: Rock Art from Vale do Côa and Douro 
Wine Region (World Heritage); the natural and classified heritage and 
the nobility of its landscapes; historical, military and cultural heritage; 
the wonderful historic villages of Almeida, Castelo Mendo, Castelo 
Rodrigo, Marialva, Sortelha and Trancoso; the Castles of Fronteira 
scattered throughout the region, and the specifics of the border; the 
Jewish legacy; the traditions and festive events; the endogenous 
gastronomic products of excellence and the human potential rich in 
knowledge. And, clearly, to all these assets is now added the fact that this 
is a non-massive tourist destination, which in terms of the ecosystem of 
the tourist activity assumes a particularity that can be reverted into a 
significant focus of attraction. 

Página 21



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 144

  Cores: Cor

  Área: 19,00 x 27,70 cm²

  Corte: 15 de 25ID: 87442688 31-07-2020

Uma das realidades que acompanha o COVID-19 passa pela One of the realities that accompanies COVID-19 is the 
necessidade de inovar e de reinventar o Turismo. Como vês need to innovate and reinvent Tourism. How do you see 
que poderá ser feita esta inovação e este reinventar tanto a that this innovation can be made and reinvented both at 
nível regional e nacional, bem como a nível global? regional and national levei, as well as globally? 

Uma das lições que isto nos deu foi que não devemos tomar 
tudo por garantido. Muita gente olhava para o turismo como a 
galinha dos ovos de ouro, não só o tomou como garantido 
como maltratou-o. Cometeram-se muitos erros nas últimas 
décadas um pouco por todo o mundo - e Portugal não foi 
excepção, sobretudo nos últimos anos. A qualidade dos serviços 
padronizou-se e decresceu. 
Muita gente foi mal servida e mal recebida no seu próprio país, 
porque se achou que podíamos viver apenas com dinheiro 
estrangeiro. Um erro. Somos todos necessários. E todo o tipo de 
turismo é necessário. Esta tendência para a padronização e 
exploração sem critério retira não só a qualidade mas também 
a singularidade de muitos produtos. E isso é urgente alterar. 

E o jornalismo do sector das viagens e do turismo terá 
capacidade para acompanhar esta nova etapa, a actual e a 
pós-pandemia? Ou terá que haver uma "re-educação"? O 
que mudará? 

O jornalismo de viagens há muito que precisa de uma grande 
mudança e não me parece que esta seja propriamente uma 
oportunidade de sonho para fazê-lo, ao contrário do que muita 
gente sugere. Uma crise não é uma oportunidade. É uma crise. 
E a crise no sector é profunda. 
O mesmo que é válido para a resposta anterior é válido neste 
caso. O jornalismo de viagens tem que voltar às suas raízes e 
não se limitar a ser o veículo transmissor das entidades que 
fazem os convites para essas mesmas viagens. É preciso 
trabalho de reportagem, contar histórias, não nos limitarmos a 
mostrar postais. Não nos cabe vender nem promover destinos. 
Mas sim dá-los a conhecer. 

One of the lessons this gave us was that we should not take 
everything for granted. Many people looked at tourism as 
the hen and the golden eggs, not only took it for granted but 
mistreated it. Many mistakes have been made in the last few 
decades ali over the world - and Portugal was no exception, 
especially in recent years. The quality of services has 
become standardized and has decreased. 
Many people were poorly served and poorly received in 
their own country, because it was thought that we could live 
only with foreign money. An error. We are ali necessary. And 
every type of tourism is necessary. This trend towards 
standardization and exploitation without criteria removes 
not only the quality but also the uniqueness of many 
products. And that is urgent to change. 

And will travel and tourism journalism be able to keep 
up with this new stage, the current and the post-
pandemic? Or is there to be a "re-education"? What will 
change? 

Travel joumalism has long needed a major change and I do 
not think that this is exactly a dream opportunity to do so, 
contrary to what many people suggest. A crisis is not an 
opportunity. It is a crisis. And the crisis in the sector is 
profound. 
The same that is valid for the previous answer is valid in this 
case. Travel joumalism has to go back to its roots and not be 
limited to being the vehicle that transmits the entities that 
make the invitations for these same trips. It takes reporting, 
storytelling, not just showing postcards. It is not for us to 
sell or promote destinations. But let them be known. 

Página 22



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 145

  Cores: Cor

  Área: 19,00 x 27,70 cm²

  Corte: 16 de 25ID: 87442688 31-07-2020

s'.-41k4 

• . • • •,•), 

4 ." 
• 

i. e 

— 

João Ferreira Oliveira... 
...É jornalista há quase vint' anos. Espocialifflado na ár'a do viagens, trabalhou na revista Rotas 

Destinos, foi colaborador do Fugas, suplemento do viagens do jornal Público, na Evasões o Volta 
ao Mundo. Rocontomonto foi °ditor da revista Evasõ"s 360 o foi co-autor do blog Grand" Turismo 
(pr' mio do m''lhor blog do viagens na BTL) e do livro Volta a Portugal ''m 80 dias. 

...He has been a journalist for almost twenty years. Specialized in the travel area, he worked for 
Rotas & Destinos magazine, was a collaborator for Fugas, a travel supplement for the 
newspaper Público, at Evasões and Volta ao Mundo. He was recently editor of the magazine 
Evasões 360 and co-authored the blog Grande Turismo (awarded for best travel blog at BTL) 
and the book Volta a Portugal em 80 dias. 
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Partindo do princípio que estamos todos de acordo quando se afirma que o Turismo é 
uma das áreas mais afectadas pelo COVID-19, encontras uma relação oportuna, por 
mais ou menos complexa que possa parecer, que obrigará a uma mudança no hábito e 
na forma de viajar? O que mudará? 

O turismo no mundo, como todos podemos observar, é um dos sectores mais em crise por 
efeitos do Covid 19, que pretende recuperar nos próximos meses graças ao turismo 
doméstico, aguardando o regresso de turistas estrangeiros em 2021. 
Voltaremos ao turismo como o vivemos no segundo período pós-guerra, nos meados da 
década de 1980, quando 70% dos fluxos turísticos ocorridos em Itália envolviam os próprios 
italianos. Somente nos últimos 35 anos o mercado de entradas se desenvolveu 
consideravelmente, representando mais de metade dos dados de turismo (50,5% do total de 
presenças), segundo o centro de estudos do Touring Club. 
No que resta de 2020, não poderemos voltar a viajar da maneira como estávamos 
acostumados, teremos que continuar a observar as regras de distanciamento social, de 
higienização dos ambientes, de locais e estruturas, garantindo os requisitos e 
comportamentos de segurança pré-definidos. 
Evidentemente que não será fácil mesmo nas deslocações dentro do nosso território: em 
barcos, comboios, aviões e autocarros haverá obrigações de distanciamento e de protecção 
para a nossa saúde. É fácil prever que o carro continuará a ser o meio de transporte 
preferido para o turismo de proximidade. No entanto, o primeiro objectivo das férias de 
2020 sempre será a protecção da saúde e tudo dependerá apenas do nosso comportamento. 

Com esta nova realidade universal tudo indica que entrámos na fase do início do fim 
da contemporânea massificação do Turismo. Que impacto terá esta mudança na vida 
social italiana tão habituada a essa impositiva massificação? Será esta a oportunidade 
esperada pelo turista que não faz parte dos circuitos clássicos e mais frenéticos uma 
porta aberta ao chamado "turista estudioso" e "entendedor"? Poderá passar por aqui 
a nova aposta do turismo italiano? 

Penso que a pandemia causará um golpe ao turismo de massas, mesmo que o turismo em 
Itália já esteja em transformação, com uma demanda crescente por férias na natureza, 
destinos mais pequenos e menos movimentados. As pessoas precisam mais do que nunca 
viver a viagem como uma "experiência", desfrutando mais os pequenos pormenores. 
Esta situação difícil pode ser uma oportunidade para rever a oferta turística e adaptá-la a 
um turista mais consciente, que respeite a natureza e o meio ambiente, mas também a 
cultura e as tradições dos lugares visitados. 
Nesta perspectiva, teremos a oportunidade de redescobrir o nosso país e também um novo 
sentido de viagem que não depende da distância do local, mas da qualidade do mesmo. 
A Itália está cheia de destinos "menores" fora dos circuitos usuais, de vilarejos a cidades 
pequenas e destinos naturalistas. Em particular, está repleto de aldeias abandonadas que 
precisam ser salvas e há inúmeras iniciativas em andamento para trazê-las a uma nova vida 
e também fornecer-lhes uma rede sem fios, de modo a torná-las adequadas para os turistas 
mais exigentes. 
O turismo de massas dará lugar a um turismo de conscientização, tranquilo e seguro, 
distribuído por todo o território, mas não menos apaixonante e competente, e também 
oferecerá uma excelente oportunidade para os jovens que acreditam em pequenas 
realidades investirem em novas e inovadoras start-ups. 

Paolla Paciotti... 
...De Roma, á jornalista do viagens o t 
com diversas publicaçoos como Ani 
Et°rna, o n corrospondo om Itália di 
ag°nt9s do viagens qu° promovo dast 
agsncias do viagens. 

...From Rom,, sho has boort a travo! 
having collaboratod with sovoral pub 
and Roma, th,  Eternal City, and co 
information magagin . for trav ,1 agir 
through trav4 ag,ncy chann'ls. 
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urismo há 30 anos, t°ndo colaborado 
n°wa, Viaggiaro o Roma, a Cidado 
la Trond, rovista do informação para 
:finos turísticos atravo's dos canal das 

and tourism journalist for 30 y°ars, 
ications liko Anin"wa, Viaggiaro, and 
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Assuming that we all agree when it is stated that Tourism is one of the areas most 
affected by COVID-19, de you find a timely relationship however complex it may 
seem, that will force a change in habit and in way to travel? What will change? 

Tourism in the world, as we can all observe, is one of the sectors most in crisis due to 
Covid 19, which intends to recover in the coming months thanks to domestic tourism, 
awaiting the retum of foreign tourists in 2021. 
We will return to tourism as we experienced it in the second post-war period, in the 
mid-1980s, when 70% of tourist flows in Italy involved Italians themselves. Only in the 
last 35 years the admission market has developed considerably, representing more than 
half of the tourism data (50.5% of the total attendance), according to the Touring Club 
study center. 
In what remains of 2020, we will not be able to travel the way we were used to, we will 
have to continue to observe the rides of social distance, hygiene of environments, places 
and structures, guaranteeing the pre-defined safety requirements and behaviors. 
Of course, it will not be easy even when traveling within our territory: on boats, trains, 
airplanes and ouses there will be distance and protection obligations for our health. It is 
easy to predict that the car will continue to be the favourite mean of transportion for 
local tourism. However, the first objective of the 2020 vacation will always be the health 
protection and it will all depend only on our behavior. 

With this new universal reality, everything indicates that we have come to the the 
beginning of the end of the Tourism contemporary massification. What impact will 
this change have on Italian social life so used to this imposing massification? Will 
this be the opportunity awaited by tourists who are not pari of the classic and more 
frantic circuits, an open door to the so-called "studious tourist" and "connoisseur"? 
Can this be the new challenge of Italian tourism? 

I think the pandemic will cause a blow to mass tourism although tourism in Italy is 
already in change with an increasing demand for nature holidays, smaller and less busy 
destinations. People need more than ever to live the trip as an "experience", enjoying 
more the small details. 
This difficult situation can be an opportunity to review the tourist offer and adapt it to a 
more conscious tourist, who respects nature and the environment, but also the culture 
and traditions of the places visited. 
In this perspective, we will have the opportunity to rediscover our country and also a 
new sense of travel that does not depend on the distance of the place but on its quality. 
Italy is full of "smaller" destinations off the beaten track, from villages to small towns and 
naturalistic destinations. In particular, it is full of abandoned villages that need to be 
saved and there are numerous initiatives underway to bring them to a new life and also 
provide them with a wireless network, in order to make them suitable for the most 
demanding tourists. 
Mass tourism will give rise to an awareness tourism, calm and safe, distributed 
throughout the territory, but no less passionate and competent, and will also be an 
excellent opportunity for young people who believe in small realities to invest in new and 
innovative start-ups. 
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Com a chegada do COVID-19 repensar a actividade de jornalista de 
viagens e a maneira em que a levamos a cabo é um exercício 
obrigatório, é uma realidade efectiva que necessita de uma 
resposta. Que resposta deverá ser essa? 

Gostaria de pensar que isto é apenas um episódio da História e que 
passará. A questão é saber quanto tempo levará para voltar à 
normalidade como a conhecemos no ano passado, por exemplo. De 
princípio, a nossa principal missão será (já é) remover o medo do 
turista, do viajante. Para isso, é necessário propor viagens curtas para 
locais seguros. É o que venho fazendo desde há dois meses, recomendar 
viagens por Espanha de fácil realização e de curta duração. Depois 
haverá que nos irmos "afastando" um pouco mais: Europa, Norte de 
África... para acabar no resto do planeta. E, acima de tudo, não se 
referir muito à pandemia. 
Lembrar constantemente que estamos no meio de uma crise de saúde 
só leva ao pessimismo e à depressão. O turismo pode ser uma das 
actividades mais assustadoras. Nenhum turista gosta de arriscar a sua 
vida por umas férias mais ou menos interessantes. É preferível ir pouco 
a pouco, sem medo. 
Ao longo da História, antes desta, houve outras pandemias e, depois de 
um tempo de prudência, tudo voltou ao seu lugar. Por que não vai 
acontecer o mesmo desta vez? Especialmente agora que contamos com 
avanços técnico-científicos mais desenvolvidos do que aquando da Peste 
Negra, por exemplo. Então, se eu assistir às notícias, a minha 
mensagem seria pessimista, mas se eu pensar na evolução humana, não 
pode ser mais positiva. Apenas uma palavra: paciência. 

E existem os eternos "irmãos" Portugal e Espanha. Deve ser este 
momento de receio pelas grandes e mais longas viagens 
aproveitado por este "cordão umbilical" ibérico para reforçar e 
implementar a descoberta e re-descoberta das potencialidades 
turísticas entre os dois países, o momento para desenhar em 
definitivo um "mapa turístico ibérico"? 

With the arrival of COVID-19, it is a mandatory exercise to 
rethink the travel journalist activity and the way to carry it out, 
it is in fact an effective reality that needs an answer. What 
answer should that be? 

I would like to think that this is just an episode in history and that it 
will pass. The question is how long it will take to retum to the 
normality as we knew it last year, for example. At first our main 
mission will be (already is) to take away the fear of the tourist, of 
the traveler. For this, it is necessary to propose short trips to safe 
locations. This is what I have been doing for the last two months, 
recommending trips in Spain that are easy to do and of short 
duration. Then we will have to "move away" a little further: Europe, 
North Africa... to end up in the rest of the planet. And above ali not 
refer the pandemic too much. 
Constantly remembering that we are in the midst of a health crisis 
only leads to pessimism and depression. Tourism can be one of the 
most frightening activities. No tourist likes to risk his life for a more 
or less interesting vacation. It is preferable to go little by little, 
without fear. 
Throughout history there have been other pandemics before this 
one and after a time of prudence, everything came to place. Why 
wouldn't it happen this time? Especially now that we have more 
developed technical and scientific advances than during the Black 
Death, for example. So, if I watch the news, my message would be 
pessimistic, but if I think about human evolution, it can't be more 
positive. Just one word: patience. 

And there are the eternal "brothers" Portugal and Spain. Should 
it be this moment of fear for the great and longest journeys 
used by this Iberian "umbilical cord" to reinforce and 
implement the discovery and rediscovery of the tourist potential 
between the two countries, the moment to draw a definitive 
"Iberian tourist map" ? 

Como eu disse antes, há que começar por fazer viagens próximas. 
Quando mencionei Espanha, realmente deveria ter mencionado a 
Península Ibérica. Nós somos tão parecidos! Que diferença existe entre 
um habitante de Viana do Castelo e outro de Vigo? São tão parecidos, 
um do Algarve e outro de Huelva! Eu concordo totalmente com José 
Saramago e a sua "La balsa de piedra" ("A jangada de pedra"). Somos 
um mesmo barco com o seu bombordo e o seu estibordo. No entanto, 
existem diferenças suficientes neste navio para que o turista se sinta 
atraído por uma cataplana, assim como que por uma zarzuela. Pouco a 
pouco, como me referia antes, passa a ser igual para quem vive em 
Madrid ir a Segóvia, como para quem vive em Badajoz aproximar-se de 
Elvas. O idioma não é um problema. Há muitos portugueses que falam 
espanhol e muitos que o entendem. O espanhol, mais "duro" com a 
questão das línguas, falamos menos idiomas, entre eles o português, 
mas para isso existe o "portifiol"? 
Então, não vamos perder esta oportunidade e vamos perceber o quão 
perto estamos, portugueses e espanhóis, e incentivar as rotas que 
saltam a fronteira uma e outra vez... 

As I said before, we should start making trips nearby. When I 
mentioned Spain, I really should have mentioned the Iberian 
Peninsula. We are so much alike! What 's the difference between a 
resident of Viana do Castelo and one other of Vigo? They are so 
similar, one from Algarve and another from Huelva! I totally agree 
with José Saramago and his "La balsa de piedra" ("The stone raft"). 
We are in the same boat with its port and starboard. However, there 
are enough differences in this ship for the tourist to be attracted by 
a cataplana, as well as by a zarzuela. Little by little, as I said before, 
it becomes the same for those who live in Madrid to go to Segovia, 
as for those who live in Badajoz to approach Elvas. The language is 
not a problem. There are many Portuguese who speak Spanish and 
many who understand it. The spanish people are more "rough" with 
the issue of languages, we speak less languages, including 
Portuguese, but for that there is "portifiol"? 
So, we will not miss this opportunity and we will realize how dose 
we are, Portuguese and Spanish, and encourage the routes that 
jump the border over and over again... 
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Fernando Pastrano • • • 

...É jornalista ospocializado om Política Internacional, Extremo Oriento o Turismo, foi o primeiro 
corrospondonto do um diário espanhol na China. Actualmente colabora com várias publicaçoos, com 
destaque para o ABC Viajar, TopViajos revista Viajoros, mantendo dois blogs sobro viagens, o 
pessoal "Mamá quioro sor turista" o um outro no jornal ABC. 

...Is a journalist spocializod in Intornational Politics, tho Far East and Tourism, ho was tho first 
corrospondont for a Spanish daily nowspapor in China. Ho currontly collaboratos with sovoral 
publications, with omphasis on ABC Viajar, TopViajos and Viajoros magazino, maintaining two travol 
blogs, its privat' ono, "Mamá quioro sor tourist" and anothor in tho ABC nowspapor. 
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Podemos olhar para este novo Coronavírus também como um ponto 
de partida para se colocar em prática um turismo verdadeiramente 
sustentável e menos mercantilista? 

Acredito que a crise no turismo causada pelo COVID-19 terá muitas 
sequelas, mas seguramente que viajaremos de maneira diferente e 
conscientes de que o mundo das viagens não será o mesmo. 
O turismo sustentável trará novas regras de jogo e claro que alguns 
destinos, os mais consumistas, mudarão para sempre os seus paradigmas 
e a maneira de se promover no futuro. Certamente veremos praias 
sectorizadas com distanciamento social, restrições de tempo e número 
de pessoas que podem visitar museus e parques, restaurantes e bares 
com menos mesas para evitar aglomerações. 
Na América do Sul, há muita incerteza no sector devido à falta de 
precisão sobre quando o turismo normalizará, o que dificulta o 
planeamento para o último semestre deste ano. 

Vive-se uma situação que nos obriga a uma reflexão crítica sobre a 
actividade turística a nível mundial. Mas antes, existe o contexto 
nacional e o regional. Como pensas que será feita essa reflexão na 
Argentina, primeiro para "consumo" doméstico e depois para 
"consumo "regional" onde se insere, ou seja, no mapa sul-
americano? 

Para 2020 o turismo nacional será o único capaz de salvar a economia 
turística de cada país, com a região da América do Sul a ser bastante 
afectada pelo Brasil e pelo Chile como principais protagonistas da 
pandemia. 
Na Argentina neste momento as passagens aéreas só podem ser 
comercializadas para datas a partir de 1 de Setembro, com a Argentina a 
mostrar-se ao mundo através de vídeos e outras formas de audiovisuais 
para atingir um público final, com outras formas de promoção a serem 
deixadas de lado, uma política que creio estar a ser seguida por todos os 
outros destinos turísticos. 
Na Argentina as medidas de isolamento são realizadas desde meados de 
Março e isso faz com que o vírus esteja muito controlado. Mas 
assistiremos a uma queda do turismo internacional entre os 60% e 80%, 
embora as Caraíbas, que tem poucos casos do COVID-19, tenham uma 
grande oportunidade se as ligações aéreas começarem a normalizar. 

Eliana Magdalena... 
...vivo em Buonos Airos, 4  jornalista há 29 anos 
social da área do Turismo na Argentina o em outros 

...Livos in Buonos Aires, has been a ,iournalist . for 2 
ara of Tourism in Argentina and othr countrios in 
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> colaboradora com vários órís-aos do comunicaçao 
pulsos da Am4rica do Sul. 

9 yoars and collaboratos with sovoral modia in th2 
South Amorica. 

Can we also look at this new Coronavirus as a starting point to put in 
practice a truly sustainable and less mercantilist tourism? 

I believe that the crisis in tourism caused by COVID-19 will have many 
consequences, but surely we will travel differently and aware that the 
world of travel will not be the same. 
Sustainable tourism will bring new tales of the game and of course that 
some destinations, the most consumerist, will forever change their 
paradigms and the way to promote themselves in the future. We will 
certainly see sectorized beaches with social distance, time restrictions and 
the number of people who can visit museums and parks, restaurants and 
bars with fewer tables to avoid crowds. 
In South America, there is a lot of uncertainty in the sector due to the lack 
of precision about when tourism will normalize, which makes planning 
for the last semester of this year difficult. 

We are experiencing a situation that requires us to critically reflect 
on tourist activity worldwide. But first, there is the national and 
regional context. How do you think this refiection will take place in 
Argentina, first for domestic "consumption" and then for "regional" 
consumption where it is inserted, that is, on the South American 
map? 

For 2020, national tourism will be the only one capable of saving the 
tourist economy of each country, with the South American region being 
greatly affected by Brazil and Chile as the main protagonista of the 
pandemic. 
In Argentina at the moment air tickets can only be marketed for dates 
from September lst, with Argentina showing itself to the world through 
videos and other forms of audiovisuals to reach a final audience, with 
other forms of promotion to be left out, a policy that I believe is being 
followed by all other tourist destinations. 
In Argentina, isolation measures have been carried out since mid-March 
and this makes the vinis very controlled. But we will see a drop in 
international tourism between 60% and 80%, although the Caribbean, 
which has few cases of COVID-19, will have a great opportunity if air 
connections start to normalize. 
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Kristina Stalnio... 
...É jornalista a fotógrafa ,fraalanca da viagans, trabalhando para divarsos órgaos da comunicaçao social da 
Lituânia, tendo já publicado trás livros sobra as suas viagans. 

...Is a s fraalanca trav'l journalist and photograph''r, working for various madia in Lithuania, having alraady 
publishad thraa books about h'r trav"ls. 
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Ao isolamento exigido pelo COVID-19, ao receio de viajar para 
além dos seus próprios países e incertezas em relação ao futuro do 
turismo global, a Letónia, Lituânia e Estónia criaram a primeira 
"bolha turística" da União Europeia permitindo que residentes dos 
três países possam viajar livremente na região. São estas "bolhas 
turísticas" uma forma eficaz para se iniciar a recuperação e retoma 
do sector do turismo, um exemplo a seguir por outros países 
europeus? 

A "bolha turística" do Báltico é certamente eficaz, mas na realidade não 
abrange apenas o turismo, ou sobretudo o turismo. Como os três países 
bálticos têm uma situação COVID-19 muito semelhante e igualaram as 
restrições dentro de cada um deles, não faz sentido manter as fronteiras 
fechadas. Confiamos nas medidas e condições de segurança um do 
outro. E como somos pequenos, é muito mais fácil monitorar a situação. 
Ainda assim, as pessoas viajam principalmente para trabalhar nos 
países vizinhos. Muitos agricultores que vivem perto das fronteiras têm 
os seus campos nos dois lados que não puderam trabalhar durante o 
isolamento. Os membros da família que vivem no outro lado da 
fronteira agora podem visitar-se e, é claro, temos uma parte da 
população que mora em outros países bálticos e que agora, com esta 
"bolha", podem visitá-los. Migrantes e trabalhadores estão em 
movimento, mas o turismo estrangeiro é escasso até agora. O 
movimento nas fronteiras é menor que o esperado. 
Na minha opinião, este é um bom exemplo a seguir para outros países 
europeus, se eles concordarem em igualdade de condições dentro da 
"bolha". 

Que mudanças irão acontecer em termos de marketing e de 
comunicação? Voltará o jornalismo de viagens a ter uma 
importância influenciadora no turismo e na escolha dos destinos 
de férias e de lazer? 

The isolation demanded by COVID-19, the fear of traveling 
beyond their own countries and uncertainties regarding the 
future of global tourism, Latvia, Lithuania and Estonia created 
the European Union's first "tourist bubble" allowing residents 
of these three countries to travel freely in the region. Are 
these "tourist bubbles" an effective way to start the recovery 
of the tourism sector, an example to be followed by other 
European countries? 

The Baltic "tourist bubble" is certainly effective, but in reality it 
doesn't just cover tourism, or especially tourism. As the three 
Baltic countries have a very similar COVID-19 situation and have 
equalized the restrictions within each of them, it makes no sense 
to keep the borders closed. We trust each other's safety measures 
and conditions. And as we are small, it is much easier to monitor 
the situation. 
Still, people travel mainly to work in neighboring countries. Many 
farmers who live near the borders have fields on both sides which 
they were unable to work during isolation. Family members who 
live on the other side of the border can now visit one another and, 
of course, we have a part of the population that lives in other 
Baltic countries and that now, with this 'bubble", can visit them. 
Migrants and workers are on the move, but foreign tourism is 
scarce so far. Border movement is less than expected. 
In my opinion, this is a good example to follow for other 
European countries, if they agree on a levei playing field within 
the 'bubble". 

What changes will happen in terms of marketing and 
communication? Will travel journalism have an influential 
role again in tourism and in the choice of holiday and leisure 
destinations? 

Na minha opinião, tudo depende do orçamento de marketing para os 
ministérios do turismo, tendo em mente todas as dívidas que agora os 
países tiveram que assumir. 
O jornalismo de viagem pode brilhar com os novos esforços para atrair 
mais turistas, ou pode mudar-se para a internet com a oferta de visitas 
virtuais aos locais turísticos em vez de viagens de imprensa. Já fiz 
visitas virtuais enviadas por alguns organismos de turismo, propostas 
para fazer esses tours e escrever sobre eles. Não é realmente mau, 
sendo mesmo muito interessante, informativo e de boa qualidade. Mas 
falta uma coisa: o sentimento e o encontro com as pessoas. Após a 
pandemia, o jornalismo de viagem voltará ao seu papel influente no 
turismo e na escolha de destinos de férias e lazer. 

In my opinion, everything depends on the marketing budget for 
the ministries of tourism, keeping in mind ali the debts that 
countries now have to assume. 
Travel journalism can shine with new efforts to attract more 
tourists, or it can move to the Internet by offering virtual visits to 
tourist sites instead of press trips. I have already made virtual 
visits sent by some tourism organizations, proposals to make those 
tours and write about them. It's not really bad, being really 
interesting, informative and of good quality. But one thing is 
missing: the feeling and the encounter with people. After the 
pandemic, travel journalism will return to its influential role in 
tourism and the choice of vacation and leisure destinations. 
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Algarve 
À beira do azul Atlântico... 
falésias e douradas praias! 
Entre Aljezur, onde termina o Alentejo e começa o Algarve, e as 
margens do Guadiana, essa linha de água que separa 
naturalmente Portugal de Espanha, existem 200 quilómetros 
de praias. Umas feitas de extensas dunas de areia, e outras 
on e a essas ao ugar a grutas e piscinas naturais. Ál  gumas 
mais agrestes, secretas e selvagens, e outras animadas por uma 
permanente socialização de corpos que se estendem no seu 
areal. E há ainda as praias para nudistas e as privativas 
equipadas por luxuosos hotéis. São fios de areia dourada que 
se exibem entre o verde da vegetação e os tons azuis do 
Atlântico. São as praias algarvias. 
Texto Fernando Borges 
Fotos Fernando Borges & Turismo do Algarve 

On the edge of the blue Atlantic... 
cliffs and golden beaches! 
There are 200 kilometers of beaches from Aljezur where the 
Alentejo ends and start the Algarve and the banks of the 

Guadiana river, that waterline that is a natural border between 

Portugal and Spain. Some beaches are made of extensive sand 

dunes and others just emerge where cliffs give way to caves 
and natural pools. Some are rougher more secretive and wilder 

and others are more lively due to a permanent socialization of 

bodies lying on the sand. And there are also nudist beaches 

and private beaches equipped by luxury hotels. They are 
strands of golden sand that are displayed between the green of 

the vegetation and the blue tones of the Atlantic. These are the 

Algarve beaches. 

Text Fernando Borges 
Photos Fernando Borges & Algarve Tourism 

`..• 
• ,/ • • 

• -.Yr ••••," • • 

-11;57.2k-i • 

414 

Página 34



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 98

  Cores: Cor

  Área: 19,00 x 27,70 cm²

  Corte: 3 de 14ID: 87442520 31-07-2020

• 

10. 

ti.""e;_ • 
1* 

a
4 
 

>414  111.•1‹: -...g-••• 
t  er t.' 1% 

n • 

40i; 
• 11-2.:- ,.Pr' 

0•1%. Ati!,;:r.r...7.5?.... • 

Lá ao fundo, após a queda estonteante das paredes de uma falésia, estendem-se as 
cores douradas das praias. Ou então após dunas cobertas do verde da vegetação nativa 
que protege outras dunas dos ventos que sopram do mar. Um vento que quase sempre 
sabe a sal. Também praias que se escondem entre rochas esculpidas pelo tempo e pelas 
forças da natureza. Mas todas elas, que têm em comum serem as praias do Algarve, têm 
encontro marcado com o azul do Atlântico que aqui se prepara para se encontrar com o 
Mediterrâneo. 
E são dezenas. Desde a Costa Vicentina, caracterizada por altas escarpas que 
interrompem ou desenham longos areais e pequenas enseadas que guardam praias 
mais selvagens e secretas, até às praias da área protegida da Ria Formosa, no outro 
extremo do Algarve. 
Neste extremo, as praias são sobretudo um convite permanente a uma serena 
contemplação da maravilhosa natureza composta por ilhas, pequenos areais e sapais 
tocados por águas mais quentes e tranquilas. E lá estão as praias da Barreta, da Armona 
ou do Barril. 
Mas para lá se chegar, viajando entre o Parque Natural da Costa Vicentina e a Foz do 
Rio Guadiana, depois de contornar o Cabo de São Vicente, seguem-se 150 quilómetros 
de praias que se vão mostrando entre grutas, cavernas e rochedos esculpidos pela 
erosão, entre resorts de luxo, dunas e esplanadas onde se amontoam "bandos" de 
turistas. E é nestes quilómetros que se encontram as praias mais populares. E lá estão 
as praias de Albandeira, de São Rafael, do Alvor ou da Rocha. 
Apenas alguns exemplos que compõem o cenário algarvio e o seu principal postal 
ilustrado, a que se juntam tradições gastronómicas, cultura, história, pequenas cidades 
e vilas com as suas típicas chaminés, casas brancas, igrejas e fortalezas. 

         

-.01fir; .12...s:h I i se't 

• 

 

The golden colors of the beaches extend at some dístance on the bottom of the 
stunning fali of cliff walls. Or else after dunes covered with the green of native 
vegetation that protects other dunes from the blowing sea winds. A wind that almost 
always tastes like salt. Also beaches that hide among rocks sculpted by time and the 
forces of nature. But all of them have in common the fact they are the Algarve beaches 
that are bathed by the blue of the Atlantic ocean on the verge to curl up with the 
Mediterranean sea. 
And there are dozens. From the Costa Vicentina, characterized by high escarpments 
that interrupt or draw long sands and small coves that guard wilder and more secret 
beaches, to the beaches of the Ria Formosa protected area, at the other end of Algarve. 
At this end the beaches are above all a permanent invitation to a serene contemplation 
of the wonderful nature composed of islands, small sands and marshes touched by 
warmer and calm waters. And there are the beaches of Barreta, Armona or Barril. 
But to get there, traveling between the Costa Vicentina Natural Park and the Guadiana 
tiver mouth, after skirting the São Vicente cape, follow 150 kilometers of beaches that 
are shown between caves, and rocks carved by erosion, among luxury resorts, dunes 
and terraces where "flocks" of tourists gather. And it is in these kilometers that the most 
popular beaches are found. And there are the beaches of Albandeira, São Rafael, Alvor 
or Rocha. 
These are just a few examples that make up the Algarve scene and its main illustrated 
postcard, to which are added gastronomic traditions, culture, history, small towns and 
villages with their typical chimneys, white houses, churches and fortresses. 
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But the beaches are undoubtedly the biggest attraction in Algarve. And 
electing this or that one as the most beautiful, the most captivating, is 
a lost exercise. Almost all of them have a reason to be elected as "this is 
the one...". 
So, on this trip through the Algarve beaches, we chose to dedicate a 
few Tines to some of the most secret and others that stand out for their 
difference. Randomly, without following the pointer of any compass or 
directions indicated by the GPS. 
We can start with Barreta beach, or Ilha Deserta beach, accessible on a 
boat trip from Faro, winding channels and marsh banks of the Ria 
Formosa Natural Park, one of the most deserted beaches in Algarve 
covered by 11 kilometers of fine sand where we can find some small 
constructions that are used as support to surfers and one or another 
restaurant, a beach that is also one of the best places for bird watching 
and for naturists. 
And looking over the Ancão peninsula, we find Praia da Barrinha, 
which can be reached either walking through a wooden walkway from 
Faro beach or by boat following the configuration of a sand line in 
constant change due to the action of winds and waves. Here we also 
find a good place for birdwatching in a vegetation that provides a safe 
refuge. 
Continuing to wet our feet in waters tempered by the sun, stepping on 
fine sands and finding extraordinary charming beaches, we arrive at 
the region of Lagoa where Albandeira beach, which is actually a small 
cove in the Caramujeira area known for its crystal clear waters, comes 
on top of any list. 

Mas são sem dúvida as praias a maior atração do Algarve. E eleger 
esta ou aquela como a mais bela, a mais cativante, é um exercício 
perdido. Quase todas têm uma razão para ser eleita como "é 
esta...". 
Assim, nesta viagem pelas praias algarvias, optámos por dedicar 
algumas linhas a algumas das mais secretas e a outras que se 
destacam pela diferença. Aleatoriamente, sem seguirmos o ponteiro 
de qualquer bússola ou caminhos indicados pelo GPS. 
Podemos começar pela Praia da Barreta, ou Praia da Ilha Deserta, 
acessível numa travessia de barco a partir de Faro serpenteando 
canais e bancos de sapal do Parque Natural da Ria Formosa, uma 
das mais desertas praias do Algarve percorrida por 11 quilómetros 
de areia fina, "habitada" por alguns pequenos edificios de apoio a 
surfistas e um ou outro restaurante, uma praia que é igualmente 
um dos melhores lugares para a observação de aves e para 
naturistas. 
E com o olhar a estender-se pela península de Ancão, encontramos 
a Praia da Barrinha, que se alcança a pé percorrendo uma passarela 
de madeira a partir da Praia de Faro, ou de barco, dando 
continuidade à configuração de uma linha de areia em constante 
mutação graças à acção dos ventos e da ondulação, também ela 
convidando à observação de aves entre uma vegetação que aqui 
encontrou o seu refúgio. 
Continuando a molhar os pés em águas temperadas pelo sol, a 
pisar finas areias e a descobrir praias extraordinárias no seu 
encanto, chegamos à região de Lagoa onde a Praia da Albandeira, 
que na verdade é uma pequena enseada na área de Caramujeira, 
conhecida pelas suas águas cristalinas, aparece desde logo no topo 
de qualquer lista. 
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Aqui, a responsabilidade do seu encanto recai sobre as 
suas piscinas naturais divididas entre dois rochedos, um 
lugar perfeito para explorar o fundo do mar e as cavernas 
adjacentes. Um dos segredos mais bem guardados que dá 
seguimento a uma das mais belas praias da Europa, a 
Praia da Marinha, abrindo-se entre falésias corroídas pelos 
ventos e pela água do mar que aqui chega em suaves 
matizes de azul entre grutas e cavernas. 
Um pouco mais ao lado, é a paisagem ligeiramente mais 
urbana de uma vila piscatória que se equilibra numa 
bonita falésia que chama a atenção, com o casario caiado 
de branco a parecer brincar com as águas azuis de um mar 
que entra pelo dourado areal e com o castanho da falésia 
que forma uma pequena baía que protege e dá uma 
tranquila serenidade à Praia do Carvoeiro. 
Não muito longe aparece um dos principais postais 
ilustrados e um cenário icónico do Algarve, o Algar de 
Benagil, obrigando a um passeio de caiaque a partir da 
própria praia de Benagil, da Armação de Pera ou do 
Carvoeiro. 
E continua-se. Agora em direção da mundialmente muito 
popular Albufeira onde a Praia de São Rafael parece 
esconder-se entre rochas de cor ocre e vegetação apelando 
a momentos serenos entre o saborear de um coe/civil e a 
exploração do mundo sub-aquático, não muito longe de 
uma enseada cercada de falésias baixas e pinheiros. E é 
neste cenário, onde se desenham imponentes rochas que 
imergem do mar e piscinas naturais, que se encontra a 
Praia dos Arrifes, uma das mais belas da costa algarvia. 
Mas, e antes de se chegar ao Cabo de São Vicente, ainda 
há as pequenas enseadas que se alcançam através de 
túneis escavados na rocha da Praia dos Estudantes, em 
Lagos, a mesma região onde se encontra a fotogénica 
Praia da Dona Ana com as suas escadarias de madeira de 
um lado e formações rochosas do outro. 
A mesma Lagos que também se orgulha de ter no seu 
"curriculum" um portfolio de praias cheias de charme, 
como a Praia do Camilo, onde um túnel entre rochedos 
revela uma segunda e escondida praia, ideal para fazer 
snorkel. Ou a Praia da Piedade, com os seus picos rochosos 
a elevarem-se no meio de uma pequena enseada onde 
embarcações que parecem de brincar baloiçam sobre 
profundas e tranquilas águas de tons verde e turquesa. 
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Here, the responsibility for its charro lies with its natural 
pools divided between two rocks, a perfect place to 
explore the seabed and the adjacent caves. One of the best 
kept secrets that follows one of the most beautiful beaches 
in Europe, Marinha beach, opening between cliffs eroded 
by winds and by the sea water that arrives here in soft 
shades of blue between caves and caverns. 
A little further aside we have the slightly more urban 
landscape of a fishing village that ís balanced on a 
beautiful cliff that calls our attention for the whitewashed 
houses that seemingly play with the sea blue waters 
bathing the golden sand and also with the brown cliff that 
forms a small bay that protects and gives a calm serenity 
to Carvoeiro beach. 
Not far away appears one of the main illustrated postcards 
and an iconic scenario of the Algarve, Algar de Benagil, a 
place that demands a kayak trip from Benagil beach, from 
Armação de Pera or Carvoeiro. 
And we keep on. Now towards the world-famous 
Albufeira where São Rafael beach seems to hide among 
ocher-colored rocks and vegetation, appealing to moments 
of serenity either enjoying a cocktail or exploring the 
underwater world, not far from an inlet surrounded by 
low cliffs and pine trees. And it is in this scenario, where 
imposing rocks rise from the sea and natural pools are 
drawn, that we find Arrifes beach one of the most 
beautiful of the Algarve coast. 
But, before reaching São Vicente cape, there are still small 
coves that are reached through tunnels dug in Se rock of 
Estudante beach, in Lagos, the same region where the 
photogenic Dona Ana beach is found with its wooden 
staircases on one side and rock formations on the other. 
Lagos is also proud to have in its "curriculum" a portfolio 
of charming beaches like Camilo beach, where a tunnel 
between rocks reveals a second and hidden beach, ideal 
for snorkeling. Or Piedade beach, with its rocky peaks 
rising up in the middle of a small cove where boats that 
look like toys swing over deep and calco waters of green 
and turquoise tones. 
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E é quase sem darmos conta que chegamos a Vila do Bispo, ali ao 
lado do Cabo de São Vicente e do Promontório de Sagres que avança 
mar adentro marcando a paisagem e a História de Portugal. E eis 
que começa a Costa Vicentina, num anúncio que se faz pela 
mudança da paisagem e pelos ventos que começam a soprar mais 
fortes sobre uma costa aberta ao Atlântico. E lá está a Praia da 
Murração. 
É o início das faixas de areia que se misturam com uma paisagem 
feita de dunas cobertas de pequenos arbustos que se estendem até 
ao mar, escondendo aqui e ali praias secretas, algumas de difícil 
acesso. 
Também é a porta de entrada para o Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e para vários paraísos onde reinam os surfistas, como a 
Praia do Zavial, com as suas ondas tubulares que muitas vezes 
parecem contornar arribas para se prolongarem pela Costa Vicentina 
até atingirem a Praia do Amado e da Bordeira onde o negro do xisto 
dá lugar a uma arriba calcária de cores claras e quentes que envolve 
pequenos portos pesqueiros, extensos campos dunares que se 
estendem até à povoação da Carrapateira, longas praias de areia 
branca e uma ribeira que por vezes forma uma laguna de águas 
"quentinhas". 
E de repente, quase na fronteira do Algarve com o Alentejo, lá está 
Aljezur, a Praia de Vale dos Homens e de Odeceixe. 
É o Algarve mais selvagem e intocado, das grandes faixas de areia 
que se tomam com a maré alta apenas num risco branco, e das 
enormes falésias onde crescem pequenas flores silvestres. 
Também dos pores-do-sol fantasiosos e dos corpos que transportam 
pranchas de slot e de bodyboard em rituais de liberdade. 

And then we realize that we arrived in Vila do Bispo, next to São 
Vicente cape and to the Promontório de Sagres that advances 
into the sea marking the landscape and the History of Portugal. 
And this is where begins the Costa Vicentina in an 
announcement made by the change of the landscape and by the 
stronger blowing winds on a coast open to the Atlantic. And 
there is Murração beach. 
It is the beginning of sand tracks that mix with a landscape 
made of dunes covered with small bulhes stretching to the sea, 
hiding secret beaches here and there, some of them difficult to 
access. 
It is also the gateway to the Sudoeste Alentejano Natural Park 
and to several paradises for surfers like Zavial beach with its 
tubular waves that often seem to go around cliffs to extend 
along the Costa Vicentina until reaching Amado beach and 
Bordeira where the black schist gives way to a limestone cliff of 
light and warm colors that surrounds small fishing ports, 
extensive dune fields extending to the village of Carrapateira, 
long white sand beaches and a stream that sometimes forms a 
lagoon of "warm" waters. 
And suddenly almost at the border of the Algarve with the 
Alentejo we arrive in Aljezur at the Vale dos Homens beach and 
Odeceixe. 
It is the wildest and most untouched Algarve with large strips of 
sand that in the high tide turn into a white streak with huge 
cliffs where small wild flowers grow. 
Also the Algarve of fantastic sunsets and bodies carrying 
surfboards and bodyboards in rituais of freedom. 
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PERDAS NO TURISMO 

SUPERIORES A 50% 
A secretária de Estado do Tu-
rismo, Rita Marques, admite 
que as perdas para o setor tu-
rístico, devido à pandemia, 
podem ser superiores a 50%. 

Página 47



A48

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 4,52 x 28,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87460886 09-07-2020

Turismo 

Perdas no setor 
podem ser 

superiores a 50% 
PERDAS 
As perdas para o setor 
turístico devido à 
pandemia de covid-19 
podem ser superiores 
a 50%. As contas são 
da secretária de Estado 
do Turismo, Rita Marques, 
que aproveitou ainda 
para acrescentar que 
tem esperança que, 
no próximo ano, o setor 
possa recuperar. 
'Tínhamos há algumas 
semanas a estimativa 
de que poderíamos 
perder algo como 50%. 
Evidentemente que esta 
avaliação é uma avaliação 
sempre dinâmica e, tendo 
em conta os últimos 
desenvolvimentos, 
podemos inclusivamente 
esperar um pouco mais 
de perdas". 

MEDIDAS 
Em relação às medidas 
que estão a ser tomadas 
pela administração central, 
destaca iniciativas como 
"preservar o emprego 
e garantir que as empresas 
possam sobreviver 
durante este ano 
extraordinariamente difícil". 
No entanto, lembra que 
se as rotas aéreas forem 
recuperadas, o país tem 
"uma forte probabilidade" 
de recuperar "mais rápido" 
a atividade turística. 

RESTRIÇÕES 
Quanto à decisão 
de deixar Portugal fora 
da lista de destinos 
seguros para viajar, 
anunciada pelo Governo 
do Reino Unido, 
a governante garantiu 
não ter existido "qualquer 
alteração da planificação 
dos operadores aéreos". 
E disse que "à data 
de ontem, não tivemos 
qualquer alteração 
da planificação dos 
operadores aéreos no que 
toca aos compromissos 
que tinham firmado 
connosco. Portanto, 
continuamos a contar 
que teremos, até ao final 
de setembro, dois mil 
voos do Reino Unido". 
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Agências avisam que turismo não 
pode ajudar a recuperar economia 
ASSOCIAÇÃO  O presidente da Associação Portuguesa das 
Agências de Viagens e Turismo (APAVT) avisou que o tu-
rismo não pode apoiar a recuperação económica, face ao 
impacto da pandemia de covid-19, uma vez que está de-
pendente da retoma da mobilidade. "Sabemos que há 
duas preocupações nesta crise: a primeira é que esta é a 
maior que estamos a viver, a segunda é que o turismo 
não pode ajudar na recuperação. Só vai aparecer mais 
tarde, quando a mobilidade se recuperar", considerou 
Pedro Costa Ferreira. 
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FINLÂNDIA EXCLUI 
PORTUGAL 

A Finlândia anunciou a rea-
bertura de fronteiras para 
turismo a 17 estados euro-
peus com babas taxas de i n-
feção por covid-19, excluin-
do dessa lista países corno 
Portugal, Espanha, França 
ou Luxemburgo. O mesmo 
já tinha acontecido com o 
Reino Unida ■ 
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PAULO PIMENTA

São promovidas as paisagens, os sabores e as emoções do Norte

A Entidade Regional do Turismo do 

Porto e Norte de Portugal (TPNP) e a 

Associação do Turismo do Porto 

(ATP) uniram forças para seduzirem 

os portugueses a viajar pela região: o 

primeiro resultado à vista é a campa-

nha “Lá em cima”, lançada ontem no 

Porto, que abrange um site turístico. 

Ricardo Valente, presidente da 

ATP, e Luís Pedro Martins, presidente 

da TPNP, apresentaram a parceria e 

o projecto, dedicado a divulgar o que 

há de melhor na cidade e região, 

como um “momento especial”, refe-

rindo-se ao Norte como uma área 

turística “com orgulho”. Martins 

reforçou ainda que o Norte “não é 

apenas uma coordenada”, mas sim 

“uma maneira de ser, uma experiên-

cia à espera de ser vivida”, aprovei-

tando para citar Miguel Torga: “Entre 

quem é.” 

Já o presidente da Câmara do Porto 

enfatizou “a rapidez com que o pro-

jecto foi desenvolvido”, enaltecendo 

as características de resiliência e per-

severança tão típicas da gente do Nor-

te “que faz das tripas coração”. Rui 

Moreira comentou também que esta 

campanha será marcada pela “dife-

renciação” com que “a indústria do 

turismo ganhará um novo fôlego”. 

Na apresentação, que teve lugar no 

O Norte chama 
todos a passarem 
férias “lá em cima”

VIP Lounge do Hotel Porto Palácio, 

estiveram também presentes o presi-

dente da Comissão da Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Nor-

te, Fernando Freire de Sousa, e a 

secretária de Estado do Turismo, Rita 

Marques.  

A campanha “Lá em cima” apre-

senta ofertas em áreas temáticas 

como as City & Short Breaks (escapa-

delas, normalmente ns-de-semana), 

Turismo de Gastronomia e Vinhos, 

Natureza, a Saúde e Bem-estar, Reli-

gioso, Cultural e Paisagístico e o Turis-

mo Náutico. Munida de vídeos pro-

mocionais que expõem as paisagens, 

os sabores e as emoções do Norte, a 

campanha tem como pilar um novo 

site, onortelaemcima.pt, em que se 

poderão encontrar as mais diversas 

sugestões de passeios pela região — 

uma das mais-valias da página é per-

mitir chat em tempo real para escla-

recer dúvidas, pedir informações ou 

qualquer apoio em matéria de férias 

e actividades. 

Depois de conquistados os turistas 

nacionais, as próximas fases passam 

por atrair o mercado espanhol. Em 

seguida, com a reposição das ligações 

aéreas e a abertura das fronteiras na 

Europa, a aposta passará pela promo-

ção nos principais mercados emisso-

res de turistas. 

A campanha inicial deverá custar 

entre “60 a 70 mil euros”, mas o pro-

jecto global está integrado numa can-

didatura ao programa Norte 2020, 

orçada em cerca de 2,5 milhões de 

euros. com Lusa. Texto editado por 
Luís J. Santos

Nova campanha lançada 
ontem inclui um site 
turístico e é dirigida ao 
mercado nacional

Turismo
Ana da Cunha

ana.cunha@publico.pt Página 51
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A cidade tem uma longa história, testemunhada 
em museus, castelos e muralhas. E também oferece praias, 
rio, bom vinho e gastronomia de mar. Um destino 
a descobrir em tempos de pandemia. André Rito 
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O concelho 
de Silves tem 
cinco praias: 
a Grande, da 
vila de Arma-
ção de Pêra, 
é a mais pro-
curada, mas 
a mais bonita 
é a do Olival 

• 

A Fábrica do 
Inglês foi 

recentemente 
renovada 

(esq.); a pon-
te romana so-
bre o Arade é 
outra atração 
da cidade de 

Silves (dir.) 

, 

SILVES FICA  a uns bons quiló-
metros do mar. Este não é o Al-
garve de olho azul e cabelo loi-
ro. É marcado pelo vermelho 
escuro das muralhas do castelo, 
o mais emblemático monu-
mento da cidade, bem visível a 
quem chega de longe. Em tem-
pos capital da região, Silves tem 
na herança cultural o seu maior 
bem turístico: um património 
que percorre praticamente toda 
a história da humanidade. 

É isso que nos surpreende ao 
entrarmos na Fábrica do Inglês, 
situada nas margens do rio Ara-
de: a imponência das muralhas 
no alto da colina, que datam do 
século V, e a cidade que se 
espraia até ao rio, recortada por 
igrejas e casas caiadas, com as 
suas listas amarelas pintadas 
nas entradas. Nascido original-
mente como uma fábrica de 
cortiça, há vários anos que este 
lugar estava abandonado. 

"O espaço estava assim há 20 
anos, degradado, cheio de lixo 
até ao teto", recorda Rita 
Soares, diretora da Garrafeira  

Soares, que em março passa-
do reabriu as portas da Fábri-
ca do Inglês para o Algarve 
Trade Experiente 2020. Já no 
ano anterior, a empresa tinha 
recuperado outro espaço 
icónico, a Fábrica da Cerveja, 
em Faro. Dedicado ao tema 
"Os Descobrimentos Portu-
gueses e a Rota das especia-
rias", foi o pretexto para juntar 
produtores de bebidas espiri-

 

Situada a 
cerca de 20 
minutos da 
costa, Silves 
tem na vila 
de Armação 
de Pêra uma 
das suas 
praias mais 
procuradas 

tuosas e mixologistas, que 
recorrem a velhos sabores 
para modernos cocktalts. 

O evento, que decorreu a 
poucas semanas de Portugal ter 
entrado em estado de emer-
gência, resume bem o espírito 
de quem visita Silves: uma ci-
dade antiga, de tradições e ves-
tígios da arquitetura árabe, que 
oferece experiências inovado-
ras, como concertos em espa-
ços improváveis. O festival jazz 
nas Adegas, por exemplo, orga-
nizado pelo município, vai já na 
sua quarta edição. 

CARAPAUS ALI MADOS 
Situada a cerca de 20 minutos 
da costa. Silves tem na vila de 
Armação de Pêra uma das suas 
praias mais procuradas, onde se 
diz que o mar é rico em atum e 
sardinha Talvez venha daí a 
fama dos carapaus alimados, 
tão procurados no Algarve, em-
bora por estes lados a tradição 
gastronómica, tal como quase 
toda a oferta turística, contem-
ple sabores que vão da serra ao 
oceano: o peixe fresco da costa 
algarvia costuma figurar nas 
ementas ao lado das papas de 
milho e do ensopado de javali. 

Há locais que são de visita 
obrigatória, sobretudo para os 
apaixonados da história e do 
legado islâmico deixado pelos 
muçulmanos no Algarve. O 
castelo é o ex-libris da cidade, 
localizado no ponto mais 
alto da colina, feito de uma O 

II - Ir' 

 

O castelo, 
com as suas 
muralhas do 
século V e 
construído 
em rocha 
avermelhada, 
destaca-se, 
no ponto mais 
alto da cidade 

-J0.401r" 
• 
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Lançada em 
fevereiro, 
a Rota da 
Laranja leva 
os visitantes a 
um passeio no 
Barroca), entre 
os pomares. 
Na serra, há 
medronheiros 

explorar: a pequena colina de 
Alcantarilha, com as suas ter-
ras de vinha, figueiras, olivei-
ras e alfarrobeiras, dispõe de 
um campo de golfe e, não fos-
se a pandemia, os miúdos 
também ali estariam bem feli-
zes. no parque aquático Aqua-
land Algarve, ainda encerrado 
este ano. devido ao coronavi-
rus. Em compensação, o verde 

. 

11 

ll 

- 

‹fr 

O rocha avermelhada que se 
encontra nas redondezas do 
concelho. Trata-se de um dos 
cinco monumentos nacionais 
que a cidade ostenta. permitin-
do aos seus visitantes caminhar 
pelas muralhas de areia e pe-
dra. A norte, um detalhe curio-
so: a porta da traição, por onde 
os traidores deixavam escapar 
os seus inimigos. 

Voltemos à praia. que é o 
tempo dela, este ano com 
distanciamento social imposto 
pela pandemia. Sào cinco as 
praias que o concelho oferece, 
com diferentes capacidades de 
ocupação. Uma dica: a praia 
do Olival, situada no extremo 
poente da baía arenosa de 
Armação de Pêra, numa zona 
tipicamente rochosa, em ravi-
na, merece um postal no frigo-
rífico, tal a sua beleza natural. 
Está limitada a uma ocupação 
de 700 pessoas. 

No caminho de regresso. o 
concelho tem muita terra para 

Dedicada à 
Senhora da 
Conceição, 
a igreja de 

Alcantarilha 
funde manue-

 

lino e barroco 
- é vizinha do 

resort de golfe 
Amendoeira 

É possível 
caminhar nas 
muralhas de 
areia e pedra 
do Castelo de 
Silves, um dos 
cinco monu-
mentos nacio-
nais da cida-
de - e o mais 
imponente 

dos laranjais ganhou novas ro-
tas, numa zona onde a natureza 
ainda permanece inexplorada e 
proporciona inúmeros passeios 
e caminhadas. 

Lançada em fevereiro deste 
ano. a Rota da Laranja leva os 
visitantes a um passeio no Bar-
roca! (encaixado entre a serra 
e o litoral), entre os pomares, 
oferecendo igualmente a pos-
sibilidade de uma degustação 
de pratos da gastronomia lo-
cal. Não é por acaso que Silves 
é considerada a capital da la-
ranja, tendo neste fruto um dos 
principais traços de identidade. 
Aliás, todo o património natu-
ral permanece bem preserva-
do. à espera de visitantes. A 
serra é o habitat natural do 
lince-ibérico e clo medronhei-
ro, e os céus são ideais para a 
observação de aves. 

Deixamos para o fim a visita 

ao Museu de Arqueologia, nas-
cido de uma descoberta oca-
sional, nos anos 80. quando a 
câmara preparava as funda-
ções para uma nova cantina 
municipal. Foi então descober-
to um poço cheio de entulho 
"com materiais do período is-
lâmico, até ao século XVI". Dez 
anos depois. em vez da cantina 
nascia um museu com carac-
terísticas únicas em Portugal —
uma viagem do paleolítico ao 
período moderno. Não é a 
mesma coisa que um parque 
aquático, mas vale bem unia 
visita com os miúdos. O 

o 
ONDE COMER? 

O Barradas, numa casa de 

campo convertida em res-

taurante, em Venda Nova, é 

tentador pelo peixe assado 

selvagem e pela carta de 

vinhos: o proprietário, Luís 

Pequeno, é colecionador. 

Vale a pena fazer uma visita 
à adega e provar os figos da 

figueira que dá sombra ao 
pátio. No Recanto dos 

Mouros, com esplanada 

e boa vista para o castelo, 
valem a pena ensopado de 

borrego, o javali ou o bife de 

atum. Na Marisqueira Rui, 

com 34 anos de experiência, 

é pedir uma mista de maris-

 

co: tem sapateira, lavagante, 

lagostins, percebes, búzios, 

amêijoas e camarão cozido 
e grelhado. 

ONDE DORMIR? 
A Quinta Do Rio, de estilo 

rural, oferece quarto duplo 

por €80. No Hotel Colina dos 

Mouros, em pleno castelo, há 

piscina e belas vistas, por 

€65. Já a Quinta da Joia, a 
€77, disponibiliza chalés 

com piscina numa proprieda-

 

de que permite explorar 

trilhos pela serra. Opções de 
luxo, fora da cidade, também 
há: o Tivoii do Carvoeiro, de 

vista incrível para o mar, o 
Amendoeira Golf Resort, em 
Alcantarilha, e o Vilalara Ma-

 

lassa Resort, em Armação de 

Pêra, com 11 hectares de 
jardins à beira-mar e seis 

piscinas exteriores. 

O QUE FAZER? 
A Barragem do Arade, com 
mais de 60 anos, oferece 

tranquilidade e beleza. Não 

pode nadar nela, mas pode 

pescar, andar de barco (se 

levar um) e passear nas mar-

gens. Para apreciadores de 

vinho, recomenda-se a Quin-

 

ta do Francês, em Odelouca, 

com provas (sob reserva) e 

vista fantástica sobre as coli-

 

nas de Silves e os vinhedos. 
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A55

 
Antena 1

 	Duração: 00:12:49

 	OCS: Antena 1 - Entrevistas Manhã 1

 
ID: 87468136

 
09-07-2020 10:19

Impacto da COVID-19 no turismo do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5a148696-f0d0-4231-b656-

6aa43266201e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A região atravessa o Verão mais complicado da história, com uma redução abrupta do número de
visitantes e com uma agravante, a exclusão de Portugal da lista de destinos seguros do Reino Unido.
Os turistas britânicos representam habitualmente um terço do total de turistas, nesta região do sul do
país.
Comentário de João Fernandes, Entidade Regional de Turismo do Algarve; António Pina, Comunidade
Intermunicipal do Algarve.
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Antena 1

 	Duração: 00:00:51

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87465900

 
09-07-2020 09:30

Turismo no Algarve: Elidérico Viegas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1aec99bc-70b0-498b-b26a-

0e92ef4a9043&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, defende que é
urgente concretizar um plano específico de apoio à região. Esse plano foi anunciado pelo ministro da
Economia no Parlamento esta semana, falta agora passar à prática.
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Antena 1

 	Duração: 00:02:13

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87465150

 
09-07-2020 09:04

Turismo no Algarve: Elidérico Viegas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2e017052-fff3-4d5c-af05-

cd7bb13b7038&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A chegada de turistas ao Algarve em pleno verão, está a ser pior do que na época baixa. É o que
adianta à Antena 1 o presidente da Associação de hotéis e empreendimentos turísticos da região
algarvia, Elidérico Viegas considera urgente a aprovação do plano específico de apoio ao Algarve.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-09 10:01
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TVI

 	Duração: 00:02:16

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 87464979

 
09-07-2020 08:56

1 1 1

Algarve sem turistas britânicos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6ef4d084-a744-4633-b731-

ad938c73e3f3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A estratégia do turismo no Algarve passa agora por reforçar as campanhas promocionais da região, ao
mesmo tempo que procura diversificar os mercados.
Declarações de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve; António Pina, pres.
Comunidade Intermunicipal do Algarve.

 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-09 08:57
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TSF

 	Duração: 00:02:48

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87462372

 
09-07-2020 07:09

Enoturismo não está enquadrado legalmente

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5b29ede8-a62f-4dee-b178-

0d60912dcce8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Enoturismo é uma vertente do turismo que envolve milhares de pessoas com um peso algo
significativo na economia, que tem muito potencial para o crescimento, mas que não está enquadrado
legalmente, pelo menos é o que diz Maria João Almeida, presidente da Associação Portuguesa de
Enoturismo.
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RTP 1

 	Duração: 00:01:03

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 87462133

 
09-07-2020 06:30

1 1 1

Pedro Nuno Santos sobre a TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8b7b0b6b-a68a-402e-a55b-

bf3ea7d3efdf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Ministro das Infraestruturas admite que a TAP pode precisar de mais do que uma única injeção de
capital. Na Grande Entrevista da RTP, o Ministro explica que essa situação pode ocorrer por causa das
incertezas no setor da aviação.
Declarações de Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas e da Habitação.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 06:46
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 07:00
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 07:37
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 08:00
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 08:37
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 09:00
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 09:42
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 06:30
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 06:46
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 07:00
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 07:37
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 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 08:00
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 08:37
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 09:00
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 09:43
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Antena 1

 	Duração: 00:01:42

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87463847

 
08-07-2020 21:05

Finlândia exclui Portugal da lista de países considerados seguros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=36685647-62b0-4614-a1b9-

4e8aebe92261&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há mais um país que decidiu excluir Portugal da lista de países considerados seguros neste contexto
de pandemia, a Finlândia anunciou a reabertura de fronteiras para turismo a 17 Estados europeus,
com baixas taxas de infeção excluindo dessa lista países como Portugal, Espanha, França e também
Luxemburgo, também a Bélgica e Escócia tinham seguido o mesmo caminho decretando a necessidade
de quarentena para chegadas de Portugal e de outros países, o ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Santos Silva lembra que a pandemia não acabou para ninguém e que deve prevalecer o
espírito de humildade.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-08 22:07
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TSF

 	Duração: 00:01:46

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87465200

 
08-07-2020 21:04

Finlândia exclui Portugal da lista de países considerados seguros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=edea8750-a599-4344-9f9d-

caa134b42f12&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Finlândia anunciou hoje a reabertura de fronteiras para turismo a 17 estados europeus excluindo
dessa lista países como Portugal, Espanha, França ou Luxemburgo.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-07-08 22:03
 TSF - Notícias , 2020-07-08 23:03
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TVI

 	Duração: 00:02:31

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87457336

 
08-07-2020 20:24

1 1 1

Bélgica vai incluir Portugal na lista de países de risco

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e17f9f24-e225-4355-9d85-

45d50a27e659&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Depois do Reino Unido, mais países anunciaram hoje restrições às viagens com Portugal. A Bélgica
decidiu que os viajantes que façam turismo em Portugal terão de ser testados a COVID-19 ou
obrigados a cumprir um período de quarentena no regresso ao país.
Declarações de Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-08 20:25
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-08 21:59
 TVI - Diário da Manhã , 2020-07-09 08:08
 TVI - Jornal das 8 , 2020-07-08 01:23
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-08 00:09
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-09 08:08

Página 64



A65

 
SIC

 	Duração: 00:01:32

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 87457324

 
08-07-2020 20:22

1 1 1

Portugal continua na lista de países não seguros para os britânicos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b3c3a986-3d8c-4ffc-b0c7-

b0de159b4a79&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal continua na lista de países não seguros para os britânicos, o primeiro-ministro garante que o
Governo está em contacto permanente com o Governo do Reino Unido.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-07-08 20:23
 SIC Notícias - Edição da Noite , 2020-07-08 21:54
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-07-08 00:48
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TVI

 	Duração: 00:04:49

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87457319

 
08-07-2020 20:03

1 1 1

Confusão durante a noite no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=40a786f3-ef7c-47ba-ae27-

b156a0750375&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve não há britânicos mas há centenas de jovens holandeses. O cenário na verdade é
semelhante, sobretudo à noite na rua dos bares de Albufeira. A GNR foi chamada a intervir já por
diversas vezes porque o comportamento geral é igual ao do tempo em que não havia pandemia.
Direto de Albufeira.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-08 20:03
 TVI - Jornal das 8 , 2020-07-08 01:01
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RTP 3

 	Duração: 00:08:59

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 87457276

 
08-07-2020 19:33

1 1 1

Corredor turístico com o Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f188fc7b-a78f-4e3e-a1ca-

868e8764be0a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ministro dos Negócios Estrangeiros voltou a dizer que é absurda a decisão de Londres em relação às
viagens a Portugal.
Comentários de Vasco Peixoto, investigador da Escola Nacional de Saúde Pública.
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RTP 3

 	Duração: 00:00:54

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 87457264

 
08-07-2020 19:32

1 1 1

Corredor turístico com o Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=efc0228b-3bd3-41d3-9aa1-

e302b7f3f0e6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ministro dos Negócios Estrangeiros voltou a dizer que é absurda a decisão de Londres em relação às
viagens a Portugal.
Declarações de Augusto Santos Silva.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 06:40
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 07:11
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 08:11
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 09:14
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 08:11
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 09:15
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 06:41
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-09 07:11
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Antena 1

 	Duração: 00:02:44

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87457265

 
08-07-2020 19:04

Reino Unido decidiu excluir Portugal da lista de países considerados seguros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bbf04be2-4cca-4242-a03d-

9695ccf58900&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Foi também com base nos números de Lisboa, que o Reino Unido decidiu na semana passada excluir
Portugal da lista de países considerados seguros. Os turistas britânicos que passem por território
português, estão obrigados a cumprir um período de quarentena no regresso a casa, uma medida
recebida com grande preocupação pelo setor do turismo, em particular no Algarve. O ministro dos
Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que já tinha classificado a decisão como errada e
absurda, anunciou esta tarde no Parlamento que os dois países vão sentar-se à mesa nos próximos
dias para conversar sobre esta questão.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-08 20:01
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RTP 1

 	Duração: 00:02:52

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 87463570

 
08-07-2020 18:50

1 1 1

Parques aquáticos no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f429a4c9-e73d-49a0-a71c-

fff4286887d8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, apenas um parque aquático não zoológico abriu portas este Verão. Fica localizada em
Lagoa e reduziu para metade a lotação. Sem esperar lucros, os proprietários dizem ter aberto para
pagar despesas e manter postos de trabalho.
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Antena 1

 	Duração: 00:02:36

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87455877

 
08-07-2020 18:11

Portugal e o Reino Unido vão voltar a conversar em breve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=12902df4-044d-454f-9c09-

5b1a446ab79d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal e o Reino Unido vão voltar a conversar em breve. O ministro dos Negócios Estrangeiros está
nesta tarde no Parlamento, para explicar algumas decisões que têm sido tomadas por alguns países
quanto a Portugal, em particular a decisão de Londres de excluir Portugal do corredor turístico seguro,
uma medida que pode fazer com que os turistas britânicos que visitem Portugal tenham de cumprir
um período de quarentena no regresso a casa.
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TSF

 	Duração: 00:02:41

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87455492

 
08-07-2020 18:01

Escócia mantém a quarentena obrigatória para quem chegar de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4b846e6e-a1a6-42ce-acd1-

334fc30c660e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
À semelhança do Reino Unido, a Escócia mantém a quarentena obrigatória para quem chegar de
Portugal. A lista de 39 países com a via verde exclui Portugal e Espanha.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-07-08 20:03
 TSF - Notícias , 2020-07-08 19:03
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Aviões rasgam os céus do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/07/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/avioes-rasgam-os-ceus-do-algarve/

 
Início Opinião/Crónica Aviões rasgam os céus do Algarve
 
Aviões rasgam os céus do Algarve
 
Julho 9, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O Algarve está e viver momentos do sufoco porque Portugal, e consequentemente, a região, foi
banido, pelo menos até hoje, do corredor aéreo do Reino Unido. Uma decisão unilateral tomada pelo
governo britânico, apesar de ter havido contactos diplomáticos entre os dois países. O aís e as
entidades do turismo não se conformam com esta decisão e prometem continuar a manter a
diplomacia como regra de base.
 
É que os turistas ingleses são só o principal mercado para o Algarve, não apenas no Verão, com
predominância para o sol e praia, mas também nas épocas intermédias, com o segmento golfe.
 
A Opção Turismo esteve no último fim-de-semana no Algarve e confirmou, sem ter estado
presencialmente no Aeroporto de Faro, que os céus da região continuam a estar rasgados pelos
aviões.
 
Em dois dias, na Quinta do Lago, e a próximos minutos do aeroporto, vimos aterrar e levantar um sem
número de aviões. Vinham vazios, não acreditamos! De onde traziam os turistas, também não
sabemos. O que sabemos é que, para além de o Algarve poder contar este Verão com o mercado
nacional, que representa pouco - todos nós sabemos -, há turistas internacionais a chegar à região, e
toda a imprensa portuguesa tem-se referido a isso, embora nem sempre pelo melhor lado.
 
Não temos nada, nem contra, nem a favor da low cost Ryanair. Todavia, mas são os que mais
aterraram e descolaram do Algarve.
 
Vimos outras, não conseguimos identificar, mas constatámos que o Algarve não está só. Há turistas
europeus a chegar, aos poucos, neste início de Julho, permitindo que, paulatinamente os hotéis
reabram, bem como outras actividades turísticas, de portas fechadas desde Março, num ano em que
tudo indicava ia dar certo.
 
O Algarve considera-se um destino turístico seguro, tem vindo a reforçar todos os protocolos de
segurança com protocolos e certificações de nível nacional e internacional.
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Não podemos esquecer que várias companhias aéreas europeias anunciaram o regresso ao Algarve,
com intensificação de operações.
 
Para além da Ryanair, constam a Transavia, a Eurowings, a Air France, a British Airways, a Jet2.com,
sem esquecer a Edelweiss, a Luxair, a Brussels Airlines, a TUI Belgium, a Volotea , a Wizzair, a
easyJet, a TUI Germany , a Lufthansa e a SWISS.
 
Como dizia alguém, se os turistas não chegarem de um lado, chegam de outro.
 
É preciso que o Algarve e o seu turismo se concentrem agora pelo lado melhor com campanhas
dirigidas aos mercados que se sintam mais seguros na região do que no próprio país.
 
Carolina Morgado
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Rita Marques reafirma segurança do destino Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/07/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/rita-marques-reafirma-seguranca-do-destino-portugal/

 
Início B3 Rita Marques reafirma segurança do destino Portugal
 
Rita Marques reafirma segurança do destino Portugal
 
Julho 9, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, tem sido incansável em reafirmar aos mercados
emissores que Portugal é um destino turístico seguro.
 
Foi o que fez esta quarta-feira (08) uma vez mais, ressalvando a importância de cumprir as regras de
segurança e higiene para que tal se mantenha, durante uma webinar do Instituto para a Promoção da
América Latina e Caraíbas (IPDAL).
 
- Portugal, Espanha, todos somos países seguros, mas depende de todos nós que assim aconteça e
possa ser. As regras são conhecidas, o protocolo é conhecido, o distanciamento é exigido e a higiene
respiratória também. Cabe a todos nós garantir que podemos interagir, cumprindo as regras, para
fazer de Portugal um destino turístico seguro, disse a governante.
 
Durante a sua intervenção, a governante lembrou que, em 2019, Portugal registou um crescimento de
hóspedes com origem em Espanha na ordem dos 10% e de 8% no caso das dormidas, e realçou que
Espanha tem sido um mercado emissor importante. Além de Espanha, todos os que aterram neste
país também são um mercado emissor importante para nós. Temos vindo a trabalhar fortemente para
construir a oferta turística ibérica.
 
Rita Marques sublinhou ainda que mais de 70% dos turistas internacionais que visitam Portugal viajam
por via aérea, por isso, o Governo tem vindo a reforçar o programa de estímulo para a angariação de
novas rotas.
 
Por outro lado, a secretária de Estado do Turismo considerou que o turismo religioso pode ser um
excelente motivo para motivar a procura" turística em Portugal, uma vez que é uma imagem de marca
nacional, com grande representatividade ao longo do território.
 
Presente na mesma sessão, a secretária de Estado do Turismo de Espanha, Isabel Oliver, notou que a
Península Ibérica é uma potência turística, sublinhando que Portugal é muito importante para Espanha
pela proximidade, gastronomia e riqueza histórica e paisagística e, por isso, os dois governos estão a
trabalhar com muito rigor para ultrapassar o impacto causado pela pandemia da Covid-19.
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Turismo pede ao Governo lay-off prolongado a agosto, Algarve quer que seja até ao
verão de 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/07/2020

Meio: Expresso Online Autores: Conceição Antunes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9d666cec

 
Confederação do Turismo de Portugal reúne-se com Costa para propor a extensão do regime
simplificado para dispensa de trabalhadores por mais um mês, pela situação difícil que o sector
enfrenta este verão
 
O impacto dos cancelamentos gerados por o país ter ficado fora dos corredores aéreos com o Reino
Unido, em plena época alta, vai levar a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) a pedir ao
Governo o prolongamento até agosto do regime simplificado de lay-off na reunião que vai ter esta
quinta-feira com o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.
 
"O Governo decidiu levar o lay-off até final de julho, mas consideramos que há necessidade para o
turismo que o regime seja prolongado por mais um mês com toda esta situação dos britânicos e do
regresso do confinamento em Lisboa", considera Raul Martins, presidente da Associação da Hotelaria
de Portugal (AHP), frisando ter havido "um agravamento" da situação do turismo português para o
período mais forte da época turística - "e o Governo tem de considerar isso".
 
O presidente da associação hoteleira ressalva ainda que o prolongamento do lay-off até agosto para as
empresas turísticas decorre "sem prejuízo do facto de haver hotéis a reabrir", uma vez que o regime
simplificado de dispensa de trabalhadores pode ser feito em diversas modalidades "e os hoteleiros o
que querem é reabrir as suas unidades".
 
Pandemia fez subir o desemprego no Algarve 192% em abril e 202% em maio
 
No Algarve, o sector vai mais longe, propondo que o regime de lay-off seja prolongado na região até
ao verão de 2021.
 
"Defendemos que tem de haver medidas de discriminação positiva para o Algarve, entre eles o projeto
de apoio ao turismo apresentado pelo Governo esta semana, mas também o prolongamento do lay-
off, moratórias ou linhas de crédito até ao verão do próximo ano", sustenta Elidérico Viegas,
presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
"Tem de haver um plano específico para a que é a maior e mais importante região de turismo. Sem
isto a situação no Algarve é dramática", salienta Elidérico Viegas.
 
Lembrando que o impacto da pandemia de covid-19 "está a ter, em todos os indicadores, um impacto
enormíssimo no Algarve, maior que no resto do país", e que na região o desemprego aumentou 42%
em março, 192% em abril e 202% em maio", o presidente da associação hoteleira enfatiza que "o país
compreenderá que o Algarve merece uma atenção especial".
 
[Additional Text]:
Conceição Antunes
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Portugal é destino seguro mas cumprimento de regras depende de todos, diz Governo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2ffa01ed

 
A secretária de Estado do Turismo garantiu que Portugal é um destino turístico seguro, mas que é
necessário cumprir as regras de segurança e higiene para que tal se mantenha.
 
A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, defendeu esta quarta-feira que Portugal é um
destino turístico seguro, ressalvando a importância de cumprir as regras de segurança e higiene para
que tal se mantenha.
 
"Portugal, Espanha, todos somos países seguros, mas depende de todos nós que assim aconteça e
possa ser. As regras são conhecidas, o protocolo é conhecido, o distanciamento é exigido e a higiene
respiratória também. Cabe a todos nós garantir que podemos interagir, cumprindo as regras, para
fazer de Portugal um destino turístico seguro", afirmou Rita Marques, que falava num webinar do
Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas (IPDAL).
 
Durante a sua intervenção, a governante lembrou que, em 2019, Portugal registou um crescimento de
hóspedes com origem em Espanha na ordem dos 10% e de 8% no caso das dormidas.
 
"Espanha tem sido um mercado emissor importante. Além de Espanha, todos os que aterram [neste
país] também são um mercado emissor importante para nós. Temos vindo a trabalhar fortemente
para construir a oferta turística ibérica", acrescentou.
 
Rita Marques sublinhou ainda que mais de 70% dos turistas internacionais que visitam Portugal viajam
por via aérea, por isso, o Governo "tem vindo a reforçar o programa de estímulo para a angariação de
novas rotas".
 
Por outro lado, a secretária de Estado do Turismo considerou que o turismo religioso pode ser "um
excelente motivo para motivar a procura" turística em Portugal, uma vez que é "uma imagem de
marca nacional", com grande representatividade ao longo do território.
 
Presente na mesma sessão, a secretária de Estado do Turismo de Espanha, Isabel Oliver, notou que a
Península Ibérica é "uma potência turística", sublinhando que Portugal "é muito importante para
Espanha" pela proximidade, gastronomia e riqueza histórica e paisagística e, por isso, os dois
governos estão a trabalhar "com muito rigor" para ultrapassar o impacto causado pela pandemia de
Covid-19.
 
Já o vice-ministro do turismo do Peru, Guillermo Cortes, destacou a importância da melhoria da
ligação entre Portugal e aquele país, acrescentando que a pandemia, além de ter gerado um grande
impacto, "pode ser também uma oportunidade para repensar algumas coisas".
 
A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 544 mil mortos e infetou mais de 11,85 milhões de
pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.
 
Em Portugal, morreram 1.631 pessoas das 44.859 confirmadas como infetadas, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.
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A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma
cidade do centro da China.
 
Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente
americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.
 
Agência Lusa
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Corredores aéreos: "Seria interessante ver para onde foram os turistas que viriam
para Portugal"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=956cdced

 
Jorge Coelho esteve, esta quarta-feira, no Jornal das 8 a analisar a exclusão de Portugal dos
corredores aéreos de vários países europeus. O comentador da Circulatura do Quadrado defende que
deveria existir uma regra uniformizadora na União Europeia para a reabertura das fronteiras. Jorge
Coelho avança ainda que esta exclusão portuguesa pode ter outro tipo de interesses socioeconómicos
ocultos, de modo a canalizar o fluxo turísticos para outros países.
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"Há uma guerra de vida ou morte entre os países que disputam o turismo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=481d816e

 
Manuela Ferreira Leite analisou a crise económica que se instalou na Europa devido à pandemia de
Covid-19. A comentadora da TVI realçou que existem aspetos que não foram tidos em conta na
elaboração do orçamento suplementar, já aprovado no Parlamento, que podem dificultar a
estabilização da economia nacional. Ferreira Leite comentou ainda a situação da exclusão portuguesa
dos corredores aéreos de vários países europeus. A comentadora considera o turismo é um elemento
decisivo para países como Portugal, Espanha, Itália ou Grécia e desconhece
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