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Empregos no Futuro: 
Quem serão os 

1 : profissionais do Turismo 
do amanhã? 

Um dos maiores desafios do setor do Turismo é 
indiscutivelmente os Recursos Humanos. Como captar e 
reter talento, formar e qualificar os jovens e profissionais 
no ativo, para que o negócio evolua e ofereça um serviço 
de excelência, e valorizar os profissionais que todos os dias 
trabalham arduamente para fazer de Portugal o Melhor 
Destino do Mundo são questões que se colocam cada vez 
mais ao setor. A Ambitur falou com vários empresários 
e profissionais, das mais variadas áreas do Turismo, 
da hotelaria a rent-a-cars, da aviação à distribuição, 
contando ainda com algumas análises de professores e 
investigadores. Todos nos apontam alguns dos principais 
problemas detetados, como podemos resolvê-los e tornar 
o setor mais atrativo para quem quer trabalhar nele e 
que tendências se perspetivam para que o Turismo se 
posicione como uma indústria que, mais do que apenas 
(e já é muito) vender sonhos a quem o experiencia, seja 
igualmente um modelo de referência para quem nela 
trabalha. 
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Ainda de forma a esclarecer a perceção 
acerca das profissões no turismo importa 
"criar um espaço para que a evolução natu-
ral que profissões vão ter se comunique", 
adianta a responsável do Turismo de Por-
tugal, isto através da maior divulgação dos 
vários casos de sucesso profissional, junto 
dos media e com as instituições ligadas ao 
setor, sugere Rui Sanches, CEO da Plate-

 

form. O fundador da Bolsa de Emprega-, 
bilidade, António Marto, adianta que este 
processo vai demorar algum tempo mas 
que "já esteve mais longe". 

Formação contínua e qualifi-

 

cação 
Com o crescimento exponencial do tu-
rismo, a procura tem sido superior à oferta 
de recursos humanos. Não apenas por falta 
de candidatos mas, sobretudo, por falta de 
qualificação: "O perfil e a maior exigên-
cia dos nossos turistas, a concorrência de 
destinos e a intenção de crescer junto de 
mercados emissores com maior poder de 

()
Turismo é hoje uma das maiores 
indústrias e "o maior gerador de 
empregos do mundo", assinala 

António Rodrigues, diretor financeiro da 
Newtour. Só a indústria global de cruzeiros, 
por exemplo, emprega anualmente mais 
de um milhão de pessoas, o que representa 
mais de 45 mil milhões de euros pagos em 
salários, e pretende recrutar 8o mil pessoas 
(por ano), ao longo dos próximos 1.0 anos, 
informa a MSC Cruzeiros. 
Com uma "componente económica fortís-
sima para Portugal", acresce Nuno Mateus, 
diretor geral da Solférias, o que é mais 
difícil é "não valorizarmos suficientemente 
oque temos". A diretora coordenadora 
do Turismo de Portugal, Ana Paula Pais, 
reitera que o turismo não é "imaterial" mas 
"feito pelas pessoas que o trabalham" e, 
por isso, é preciso dignificar as suas profis-
sões. Falamos de um setor que "tem ganho 
oseu reconhecimento e falta atribuí-lo aos 
seus profissionais", determina também 
Mafalda Patuleia, diretora do Departa-
mento de 
Turismo da Universidade Lusófona. 
Por sua vez, o Chief People Officer do 
SANA, John Antunes, garante que as pes-
soas são o "elemento central do desen-
volvimento estratégico" do grupo e o Grupo 
Pestana diz-se "empenhado" na valori-
zação das funções tradicionais, assim como 
na retenção de novos talentos em áreas 
inovadoras. Algo que sucede também com 
a Lusanova, que procura trazer experiên-
cia à empresa, o que nem sempre é fácil, 
mas também integra estagiários com os 
quais possa adquirir novas competências. 
Enquanto negócio familiar, há 6o anos, 
"acreditamos que a partilha de conheci-
mento entre várias gerações é sempre uma 
mais valia para o futuro", reflete o diretor 
operacional do operador turístico, Tiago 
Encarnação. 
Mas afinal o que atrai os jovens e profis-
sionais para o setor? O fundador da Bolsa 
de Empregabilidade, António Marto, 
avança que os "jovens estão cada vez mais 
conectados com aquilo que se passa à 
sua volta, com o mundo e as pessoas, e o 
Turismo corresponde a isso". Para muitos, 

Um elo entre a 
educação, a formação 
e as empresas é o toque 
para um bom 
funcionamento da 
atividade turística... 

Mafalda Patuleia, Diretora do 
Departamento de Turismo 
da Universidade Lusófona 

Algumas atividades 
profissionais inseridas 
no Turismo ainda não 
são 
merecidamente 
valorizadas... 

Flávio Ferreira, presidente da Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo 
(ESHT) do Politécnico do Porto 

as profissões turísticas são "fascinantes" 
e uma "oportunidade incrível de viajar e 
conhecer o mundo por um custo reduzido", 
adianta Eduardo Cabrita, diretor geral da 
MSC Cruzeiros. 
"Temos de ser inteligentes e criativos para 
cativar os jovens nesse sentido", frisa Ana 
Paula Pais. Na ótica do Turismo de Portu-
gal, as empresas revelam uma "predis-
posição" em desenvolver novos mecanis-
mos de atração e captação de talento assim 
como "novas abordagens à organização de 
trabalho" entre as quais: flexibilização de 
horários, criação de remunerações comple-
mentares e benefícios sociais, como o apoio 
à formação e experiências de mobilidade. 
Algo que já algumas empresas procuram 
implementar: o Discovery Hotel Manage-
ment promove uma "comunicação interna, 
clara e fluída", diz Francisco Moser, Man-
aging Diretor do Grupo DHM; e o Grupo 
PortoBay atribui seguro de saúde e bónus 
mensal com base na satisfação dos seus 
hóspedes. 
No setor da aviação, a TAP considera ser 
uma empresa "Top" em termos de Em-
ployer Branding e através da designada 
"Remuneração Psicológica", ou seja, um 
conjunto de fatores associados à satisfa-
ção e felicidade dos colaboradores com a 
possibilidade de enquadrar uma lógica de 
"agile thinking" e "diversidade cognitiva" 
nas equipas, explica o diretor de Recursos 
Humanos da companhia, Pedro Ramos. 
A companhia aérea reformulou, recente-
mente, as suas carreiras profissionais, 
alargando o conjunto de benefícios. 
Já Cláudio Santos, diretor geral da Ama-
deus Portugal, transmite que as empresas 
vão ter de aceitar ambientes de trabalho 
menos formais e repensar as suas es-
truturas hierárquicas porque: "As novas 
gerações vivenciam modelos de resolução 
de problemas ou execução de tarefas onde 
oque importa é quem tem competência 
para resolver o assunto e não uma posição 
hierárquica superior." Em suma, estruturas 
empresariais mais "versáteis e dinâmicas" 
permitem a "obtenção de outro tipo de re-
sultados e o aumento da satisfação pessoal 
dos recursos humanos", defende igual-
mente Pedro Gordon, diretor geral da GEA. 

••• 

...as estratégias ... têm de 
ter em conta a valorização 
dos RH ou dificilmente o 
produto turístico português 
tem capacidade de manter 
uma boa posição... 

José Sancho Silva, Vice-Presidente da 
Escola Superior de Hotelaria e 

Turismo do Estoril (ESHTE) 
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PROFISSÕES DO FUTURO 

• Data Analytics - Responsável por recolher, compilar, analisar e interpretar dados utilizados 

para desenvolver o negócio. 

• Digital Influencer - Individuo capaz de influenciar as opiniões e comportamentos de milhares 

de pessoas, sobre viagens e lifestyle, por meio do conteúdo que publica nos seus canais de 

comunicação online, websites e redes sociais. 

• Criador de Software - Profissional, com formação em Turismo e Tecnologia, responsável por 

criar softwares e aplicações que possam "resolver a atividade turística", por exemplo em termos 

de gestão de destinos inteligentes. 

• Gestor de Inovação - As empresas passam a contar com um Departamento de Inovação, no 

qual o gestor esta plenamente dedicado à evolução do mercado e do setor, novas tendências e 

inovações que possibilitem um "refresh" no seu modelo de negócio. 

• Costumer Success - No contexto da desintermediação das agências, o agente de viagens é 

visto como um costumer success no sentido em que gere as expetativas dos clientes garantin-

do a sua satisfação. 

• Técnico de Planeamento Turístico - As Câmaras Municipais têm hoje um papel fulcral no 

parecer de projetos turísticos, não apenas de licenciamento, pelo que vão necessitar de quad-

ros competentes para analisar projetos e a sua ligação ambiental e cultural. 

• Restaurant Manager - O gerente de um restaurante desempenha um papel fundamental ao 

tratar do inventário e compras, organizar o calendário de trabalho e horários da equipa, planear 

eventos e até publicitar o espaço. 

• Coaching de Turismo - Profissional que ajuda outras pessoas a evoluírem em diversas áreas 

das suas vidas, mas principalmente, nas suas carreiras. 

419 

compra" faz com que seja "permanente-
mente necessário qualificar e atualizar" os 
recursos humanos, explica Cristina Siza 
Vieira, CEO da Associação da Hotelaria de 
Portugal (AHP). 
A solução é a "formação contínua", em 
particular dos profissionais que já estão no 
ativo, avança Flávio Ferreira, presidente 
da Escola Superior de Hotelaria e Turismo 
(ESHT) do Politécnico do Porto. E Ma-
falda Patuleia, da Lusófona, relembra que, 
em 2007, o Plano Estratégico Nacional de 
Turismo (PENT) referia a "importância 
da formação nos altos cargos da atividade 
turística", chefias e gestores de turismo, no 
sentido de se atualizarem e evoluírem. 
Por sua vez, Nuno Mateus, da Solférias, 
confirma que "quando trabalhamos da 
mesma forma, durante muitos anos, não 
conseguimos ver que há formas diferentes, 
mais rápidas e rentáveis de fazer a mesma 
ação" e Miguel Quintas, CEO do Consoli-
dador, adiciona que as empresas têm que 

A remuneração é o que 
mais peso tem para 
garantir que o setor 
seja a 
primeira escolha dos 
profissionais. 

Miguel Quintas, 

CEO do Consolidador 

ter a capacidade de se "reinventar" e isso 
só é possível através do "investimento per-
manente nas pessoas". A representante da 
Lusófona resume as ideias defendendo que 
"um elo entre a educação, a formação e as 
empresas é o toque para um bom funciona-
mento da atividade turística", ideia tam-
bém defendida por Isabel Heitor, diretora 
de RH da ANA - Aeroportos de Portugal, 
que se preocupa em "manter os melhores 
contactos possíveis com escolas profissio-
nais e universidades, de forma a facilitar o 
processo de identificação de talentos". 
Neste âmbito, são muitas as empresas 
hoteleiras que já contam com academias 
e programas de formação para colabo-
radores. Verónica Franco, membro da 
Comissão Executiva do Pestana com os 
pelouros de RH, Business Intelligence e 
Inovação, dá conta de que o grupo re-
aliza um roadshow de recrutamento por 
várias escolas e universidades nacionais 
e internacionais e tem um programa de 
desenvolvimento de carreiras, Growing Up 
Together, que permite a imersão dos colab-
oradores em múltiplas áreas, em geografias 
distintas, oferecendo uma visão 360° do 
negócio. Também a ANA - Aeroportos de 
Portugal mantém "programas de gestão 
de talentos" e o Grupo SANA aposta numa 
Academia que "assegura um programa de 
desenvolvimento de competências, criando 
valor e sustentabilidade nas equipas", 
refere John Antunes. 

Valorização social e salarial 
Para o presidente da Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo do Porto, "algumas 
atividades profissionais inseridas no Tu-
rismo ainda não são merecidamente valori-
zadas", tanto a nível social como salarial. 
E José Sancho Silva, vice-presidente da 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do 
Estoril (ESHTE), alerta que é "essencial" 
valorizar os recursos humanos sendo que 
"todas as estratégias que queiram delinear 
em termos do futuro do Turismo" têm que 
o ter em conta, ou "dificilmente o produto 
turístico português tem capacidade de 
manter uma boa posição ao nível da con-
corrência internacional". 
Cristina Siza Vieira, da AHP, admite que 
existe um estigma em relação a certos 
cargos do setor mas também "glamour" 
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associado a profissões como chef, barman 
e sommelier, fruto de uma certa "distorção 
da realidade". O estigma está relacionado 
com baixos salários, horários por turnos 
e trabalho intensivo, e deve-se à "pre-
cariedade do emprego" na área, causada 
pela "sazonalidade" e pela contratação de 
"mão-de-obra não qualificada", explica 
Nuno Barjona, Head of Marketing & New 
Mobility da Europcar. 
Nuno Mateus conta que a Solférias recebe 
currículos de Norte a Sul e que a "excessiva 
centralização" é um dos maiores prob-
lemas do país, já que o "custo de vida em 
Lisboa é incomportável", o que faz com que 
"acabemos por perder excelentes profis-
sionais devido a este desequilíbrio". Já 

Existe o estigma de que 
a restauração é um dos 
setores que pior paga, o 
que não corresponde 
na maioria dos casos à 
realidade. 

Rui Sanches, CEO 
da Plateform 

Miguel Quintas, do Consolidador, defende 
que a remuneração é o que "mais peso tem 
para garantir que o setor seja a primeira es-
colha dos profissionais". Para a Solférias o 
problema vai além do setor que, "sozinho, 
não consegue avançar numa trajetória". 
Nuno Mateus observa que existe um 
"desequilíbrio" no ordenado mínimo em 
Portugal face ao resto da Europa e elevada 
carga fiscal, pelo que apenas a redução de 
impostos permitirá aumentos com "algu-
ma importância para os colaboradores". 
A realidade é que o turismo necessita de 
colaboradores em áreas muito diversas e 
"nem todas exigem tecnicidade elevada", 
atenta Mário Azevedo Ferreira, diretor do 
Grupo NAU. Os diretores de hotel, diretores 
comerciais, revenue managers e chefs de 
cozinha ganham salários elevados ao passo 
que funções menos técnicas (ex. limpeza, 
sala e copa) auferem salários mais baixos, 
no entanto, são as que "mais têm evoluído 
nos últimos anos". 
Há também que distinguir os salários 
praticados na hotelaria e os salários da 
restauração, pois Cristina Siza Vieira 
argumenta que são "realidades completa-
mente diferentes". Segundo a AHP, em 
2018 os salários mensais praticados pelos 
hoteleiros rondaram os 1150 euros brutos 
enquanto na restauração verifica-se uma 
maior incidência de salários mínimos, 
"pelo nível de qualificação dos profissio-
nais" acrescenta. Contudo, na perceção de 
Rui Sanches, da Plateform, esta realidade 

O investimento previsto 
para o Turismo em 
Portugal vai gerar mais 
postos de trabalho e 
fomentar a necessidade de 
procurar mão-de-obra 
extremamente qualificada 

Nuno Barjona, 
Head of Marketing & New Mobility da 

Europcar 

está a mudar: "Existe o estigma de que a 
restauração é um dos setores que pior paga, 
oque não corresponde na maioria dos casos 
à realidade." 
Pedro Gordon, da GEA, considera que a 
remuneração deve ser "encarada, calcu-
lada e estabelecida na proporção direta da 
produtividade e mais-valias obtidas com 
odesempenho profissional" e que devem 
existir "contrapartidas para equilibrar 
a balança". Já o presidente da Escola de 
Hotelaria e Turismo do Estoril confia que as 
escolas devem contribuir para que "aquilo 
que os alunos ofereçam ao mercado per-
mita que ganhem muito mais". 
Por sua vez, Nuno Barjona, da Europcar, 
assegura que o investimento previsto para 
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Ana Paula Pais 
Diretora Coordenadora 
do Turismo de Portugal 

André Caldeira 
Administrador com o 

pelouro dos 
Recursos Humanos do 

PortoBay 

António Marto 
Fundador da Bolsa 
de Empregabilidade 

António Rodrigues 
CF0 da Newtour 

Cláudio Santos 
Diretor Geral da 
Amadeus Portugal 

Cristina Siza Vieira 
CE0 da AHP 

Eduardo Cabrita 
Diretor Geral da 
MSC Cruzeiros 

Flávio Ferreira 
Presidente da Escola 

Superior de 
Hotelaria e Turismo 

(ESHT) do 
Politécnico do Porto dr 

oTurismo em Portugal vai gerar mais pos-
tos de trabalho e "fomentar a necessidade 
de procurar mão-de-obra extremamente 
qualificada", melhorando as condições 
salariais. 

Importar mão-de-obra 
Para combater a falta de candidatos e/ou 
de qualificação, muito se debate a pos-
sibilidade de importar mão-de-obra es-
trangeira. No caso da Vila Galé, mantêm-
se vagas em aberto, a "grande maioria 
delas tem a ver com funções operacionais 
e continuamos a sentir muita dificuldade 
por falta de candidatos", revela Gon-
çalo Rebelo de Almeida, administrador 
do Grupo. Já o Pestana Hotel Group tem 
necessidades de RH nas "regiões de maior 
sazonalidade sobretudo na época alta" 
como o caso do Algarve, Tróia e Porto 
Santo, e conta atualmente com 300 vagas 
por preencher em áreas operacionais. A 
DHM abre, a partir de abril, cerca de 400 
vagas no Continente e Açores. 
André Caldeira, administrador com o 
pelouro dos Recursos Humanos do Por-
toBay, reflete que talvez o maior desafio 
seja "diminuir o nível de rotação de quad-

 

Se importar mão-de-
obra resulta de não 
sermos capazes de 
tornar o nosso 
setor atrativo, temos 
um problema. 

André Caldeira, Administrador 
com o pelouro dos Recursos Humanos 

do PortoBay 

Mantêm-se vagas em 
aberto, a grande maioria 
delas tem a ver com funções 
operacionais e continuamos 
a sentir muita dificuldade 
por falta de 
candidatos. 

Gonçalo Rebelo de Almeida, 
Administrador da Vila Galé 

ros" , que revela uma "oferta que não é, 
na totalidade, preenchida". Muito se tem 
debatido a importação de mão-de-obra 
para fazer face às necessidades do setor e 
o Grupo Pestana considera a flexibilização 
da legislação um "tema incontornável" 
nesse aspeto, visto que "as novas ger-
ações estão disponíveis para trabalhar 
por turnos e/ou durante apenas parte do 
ano" sem, contudo, a legislação atual ter a 
"flexibilidade desejada" para o efeito. 
Os hoteleiros ambicionam melhorias nas 
políticas de acolhimento de mão-de-obra 
estrangeira e temporária, sobretudo, para 
a época alta. Há que "simplificar os res-
petivos processos tornando-os mais ágeis 
e célebres", atenta o Pestana, e garantem 
não ser suficiente importar mão-de-obra 
se não houver "facilidades de alojamento 
e transporte além de formação", esclarece 
Mário Ferreira, da NAU. 
André Caldeira, do PortoBay, consid-
era "benéfico" contratar mão-de-obra 
estrangeira, pelas "diferentes experiências 
e partilha de conhecimento". Todavia, 
"se importar mão-de-obra resulta de não 
sermos capazes de tornar o nosso setor 
atrativo, temos um problema". 13 

• 
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Os profissionais do setor acreditam que 
novas profissões possam surgir e que outras 
serão "reinventadas", com a valorização 
de novas competências, para dar resposta 
ao desenvolvimento turístico. Segundo um 
relatório do Grupo Sommet Education, o 
ensino superior está cada vez mais "focado 
na experiência" indo ao encontro da 
"personalidade" das novas gerações que têm 
maior autonomia, flexibilidade e expectativas 
de internacionalização. De acordo com a 
Bolsa de Empregabilidade, as instituições de 
ensino devem ser encaradas como "locais de 
aprendizagem comportamental, relacional 
e de desenvolvimento de inteligência 
emocional". Assim, as principais tendências 
do ensino no futuro são a personalização, 
tecnologia e formação contínua, informa 
Pedro Martins, diretor de Escolas do Grupo 
Sommet Education, Glion e Les Roches. 
Raúl Filipe, presidente da Escola de 
Hotelaria e Turismo do Estoril, adianta 
que os profissionais têm, cada vez mais, 
a noção que "o seu currículo não é uma 
linha contínua" mas algo que vai buscar 
experiências bastante diferentes. "Há uma 
diferença substancial entre o saber fazer e o  

saber o porquê das coisas", adiciona. António 
Rodrigues, da Newtour, considera que o 
setor necessita de talentos com o "mind set" 
dos dias que o Turismo vive atualmente: 
"Rápida mutação, exigente capacidade de 
adaptação, versatilidade e flexibilidade." 
A tecnologia irá contribui para a 
"transformação das profissões e estruturas 
organizacionais", em todos os setores de 
atividade, relata Nuno Barjona, da Europcar. 
Deste modo, competências digitais e 
conhecimentos nas áreas da tecnologia, 
sistemas de informação, programação, 
data analytics, e-commerce e Inteligência 
Artificial (IA) serão valorizados. 
Por outro lado, o diretor de recursos humanos 
da TAP comenta que "as máquinas apenas 
vêm terminar com funções rotineiras 
e sem acréscimo de valor humano" e a 
Lusanova acredita que "a tecnologia está a 
contribuir para que as empresas procurem 
cada vez mais soft skills" pelo que, prevê 
Miguel Quintas, do Consolidador, as 
profissões do futuro vão ser "todas as que 
estejam ligadas à relação humana". 
Ana Paula Pais, do Turismo de Portugal, 
revela que "caminhamos para profissões  

em que as componentes comunicacional, 
relacional e cultural são muito mais 
expressivas" vocacionadas, acresce Pedro 
Gordon, da GEA, para a "personalização 
do serviço" e "enriquecimento da 
experiência". Profissões que "lidem com 
informação que possa suscitar a criação 
de imagens, memórias e desejos na mente 
do turista, acrescentando valor ao produto 
transacionado", descreve o responsável. 
Na mesma ordem de ideias, prossegue John 
Antunes, do SANA, pois "a digitalização da 
oferta turística exigirá uma permanente 
inovação do produto e experiências únicas 
e inesquecíveis" pelo que "pessoas que 
desenvolvam essas valências serão mais 
requisitadas no futuro". No fundo, "é o fator 
humano que possibilita a transformação 
de uma viagem em experiência", conclui 
António Rodrigues, Newtour. 
Gonçalo Rebelo de Almeida, da Vila 
Galé, relembra que já têm surgido novas 
profissões no setor (ex. revenue manager, 
data analytics, guest relations) e que 
onde se poderá registar uma redução nos 
postos de trabalho é na restauração, com a 
proliferação de conceitos de self service. 
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1 DESTAQUE 

Empregos no Futuro: Quem serão os 
profissionais do Turismo do amanhã? 

Um dos maiores desafios do setor do Turismo é indiscuti-. 
velmente os Recursos Humanos. Como captar e reter talen-
to, formar e qualificar os jovens e profissionais no ativo... 
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ENTREVISTA 
"O nosso plano de 
crescimento não é 
por vaidade, mas por 
necessidade" 
JOSÉ THEOTÓNIO 
CEO GRUPO PESTANA 

414 
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EMPREGOS NO FUTURO 
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traça o panorama do 
emprego no turismo em 
Portugal e as tendências 
do amanhã. 
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 	OCS: Antena 1 - Notícias
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20-03-2020 07:07

Coronavírus no mundo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2607d050-edc6-4368-ae35-

3e4f0640a450&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Cabo verde regista o primeiro caso de infeção por Coronavírus. Trata-se de um cidadão inglês de 62
anos. Também Macau só tem registado casos importados da doença. A Califórnia decretou a obrigação
de isolamento social. Espanha começa a partir de hoje a encerrar os hotéis e alojamentos turísticos do
país.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-03-20 08:08
 Antena 1 - Notícias , 2020-03-20 09:08
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 	Duração: 00:01:13

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 85524210

 
20-03-2020 06:37

1 1 1

Covid 19: Medidas de apoio às empresas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3ffe89a4-d645-4648-bef7-

3f388a285a36&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ministro da Economia explicou na RTP de que forma os empresários podem aceder às linhas de
crédito já aprovadas.
Comentários de Pedro Siza Vieira, Ministro de Estado, Economia e Transição Digital.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-20 07:07
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-20 08:13
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Hotéis do Algarve 
vivem "pesadelo" 
e pedem apoios 
13 Os empresários hoteleiros 
do Algarve estão a viver um 
"pesadelo" com a Covid-19 e 
pedem ao Governo urgência 
nos apoios, prazos mais alar-
gados e ajustes nas medidas 
para apoiar a economia. A As-
sociação dos Hotéis e Em-
preendimentos Turísticos do 
Algarve pede a suspensão dos 
pagamentos de contribuições, 
impostos e despesas de água, 
luz e gás durante seis meses. 
E exigem "prazos alargados e 
outros ajustes" nas medidas 
anunciadas pelo Governo. o 

skr 

Elidérico Viegas, presidente da 
Associação dos Hotéis do Algarve 
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Pretende
cancelar

uma viagem
organizada?

Viagem organizada...
Viagem que combina, pelo

menos, dois tipos diferentes
de serviços (transporte, aloja-
mento, aluguer de veículos a
motor ou outro) adquirida em
agência de viagens ou num
ponto de venda único. Para
mais informações, consulte
o Decreto-Lei no 17/2018 de
8 de março.

Condições em que poderá
cancelar a viagem...

Sem qualquer penalização
quando se verifiquem cir-
cunstâncias inevitáveis e ex-
cecionais, no local de desti-
no, ou nas suas proximidades,
que afete claramente a via-
gem ou transporte.

COVID-19...
A situação de risco para a

saúde humana decorrente do
COVID-19, objeto de deci-
sões oficiais restritivas publi-
cadas no Portal das Comuni-
dades Portuguesas, pode
enquadrar-se no conceito
“circunstâncias inevitáveis
e excecionais”

Importante...
- Consulte a sua agência de

viagens e negoceie propostas
alternativas que sejam da sua
conveniência.

Em caso de conflito:
Reclame no CIAB – Tri-

bunal Arbitral do Consu-
mo. Face à contingência atual
apresente a sua reclamação
através de e-mail para: ge-
ral@ciab.pt e siga as indica-
ções deste Centro de Arbitra-
gem, ou ligue 253617604.

Seja prudente e responsá-
vel... 

Caro Munícipe Consumidor
FIQUE EM CASA!

Fonte: DGC – Direção-Geral

do Consumidor 

CARLOS MALHEIRO
Conselheiro de Consumo do Centro

de Informação Autárquico ao Consumidor
de Braga - CIAC de Braga

Voz ao Consumidor
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O Turismo Centro de Portugal
acaba de lançar uma campa-
nha já a pensar no “pós-pan-
demia COVID-19”. Em “Haverá
Tempo!” é apelado aos portu-
gueses para que fiquem em
casa, dando nota de que a re-
gião estará de braços abertos
para receber visitantes no final
deste período negro. “Haverá
tempo para conhecer ou re-
gressar ao Centro de Portugal,
que estará à sua espera quando
a doença for debelada”, diz a
instituição sediada em Aveiro.

A campanha tem como pla-
taformas principais um vídeo

e imagens nas redes sociais,
acompanhados da hashtag
#haveratempo. O texto que
acompanha o vídeo transmite
uma “mensagem de esperan -
ça”: “São tempos como os que
vivemos que nos obrigam a
pa rar, para depois recomeçar.
Tempos que nos tiram a liber-
dade, mas que também nos fa-
zem acreditar. Acreditar que
podemos, que venceremos”.

O vídeo abre com a imagem
de uma pessoa com máscara
protectora e segue por algu-
mas das maiores atracções tu-
rísticas da região. “Haverá tem -

po para recomeçar, para viajar,
para correr, para voar. Voltar a
sentir e vibrar, ao sabor do ven -
to, do sol, da chuva. Haverá
tem po para navegar e para vol-
tarmos a estar juntos. Até lá, fi-
caremos em casa. E como um
todo, um só, venceremos”.

Pedro Machado, presidente
do Turismo Centro de Portu-
gal, que agrupa um total de 100
municípios, realça a importân-
cia de se passarem mensa gens
positivas numa situação de
emergência. “Com esta cam-
panha, associamo-nos ao e -
nor me esforço do país na sen-

sibilização de todos. E também
na criação de esperança, tão
necessária nos dias que vive-
mos”, refere.

O responsável sublinha os
“desafios extremamente duros”
que pessoas e empresas terão
de enfrentar e garante que o
Turismo do Centro “continua,
como sempre, disponível para
apoiar empresas e empresários
e todos os que necessitem, em
particular num momento tão
delicado como este”.

Pedro Machado reconhece
que a situação na região “está
complicada, mas previsível”,
notando que o Turismo do
Centro está a preparar-se para
a retoma, que deverá ser em
Junho, dependendo da evolu-
ção da doença. 

No âmbito do seu Plano de
Contingência para lidar com o
surto, a instituição com sede
em Aveiro criou uma “amos-
tra” de 1.030 pontos turísticos,
unidades hoteleiras, restauran-
tes e atracções que monitoriza
de perto”. O objectivo é seguir
a evolução da pandemia, ava-
liar quase ao minuto o seu im-
pacto no sector e ajudar a en-
contrar soluções. |

“Haverá Tempo!”, 
lembra Turismo do
Centro em campanha
Região Campanha apela aos portugueses para que fiquem em casa. Centro
de Portugal estará à espera dos visitantes quando a epidemia for debelada

Turismo do Centro tem a sua sede na cidade de Aveiro

D.R.
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras
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Turismo já pensa
no “pós-pandemia”
Campanha | P11

Detido por queimada 
que causou incêndio
Santa Maria da Feira | P28

Godinho com cúmulo
jurídico de 12 anos
Face Oculta | P28

Hoquistas Marc Torra
e Jordi Bargalló
revelam preocupações
Oliveirense | P26

Ventiladores serão
oferecidos ao Hospital
da Misericórdia
Mealhada | P10

Câmara de Aveiro e Veolia combatem a pandemia  Páginas 3 a 12 e 17 a 19 

Ü Isolamento só
é obrigatório
para os doentes 

Ü Estarreja cria
rede de apoio
aos mais velhos

Ü Profissionais
vão descansar
no Seminário

Ü Infectados
sobem 22 por
cento no país

Ü É preciso
proteger quem
fica em casa

COVID-19 PROVOCA UMA
VÍTIMA MORTAL EM OVAR

EDUARDO PINA
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iEspaços públicos estãoi

ia ser desinfectadosi
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O santuário de 
Fátima encerrou a 

quase totalidade 
dos espaços 

litúrgicos e a 
maioria das lojas 

também fecharam 

Perante uma cidade-fantasma, hoteleiros e comerciantes já dão o período da Páscoa 
como perdido. Como em todo o país, está quase tudo fechado há uma semana 

Falta de turistas e de 
peregrinos arruína 
negócios em Fátima 

Francisco Pedro 
locais@jn.pt 

CRISE  Lojas encerradas "por 
tempo indeterminado", hotéis 
de portas fechadas, recinto de 
oração praticamente vazio e 
ruas desertas. Fátima transfor-
mou-se por estes dias, e muito 
antes de ser declarado o estado 
de emergência nacional, numa 
cidade-fantasma. 

O período pascal, que era o ar-
ranque do ano económico e reli-
gioso na Cova da Iria, está trans-
formado num jejum forçado, 
não da Quaresma, mas de falta 
de turistas e de peregrinos. 

Assim que soou o sinal de aler-
ta em relação ao perigo de disse-
minação do novo coronavírus,  

começaram a chover os cancela-
mentos de dormidas nos estabe-
lecimentos hoteleiros, uma si-
tuação que se foi agravando nos 
últimos dias, depois de terem 
sido decretadas medidas mais 
duras em relação à mobilidade 
nacional e internacional, e de 
terem sido suspensas as celebra-
ções religiosas e atos de culto 
por parte da Conferência Epis-
copal Portuguesa. 

A nível económico, os hotelei-
ros e comerciantes de Fátima já 
dão a Páscoa como perdida, e as 
estimativas menos otimistas 
apontam também para uma 
quebra significativa, senão pró-
xima da totalidade, para a pri-
meira grande peregrinação in-
ternacional de maio. 

SEIS MILHÕES DE VISITAS 

"Esta é uma guerra a que não es-
távamos habituados e nesta al-
tura ninguém consegue ter no-
ção do impacto" que vai ter no 
tecido económico de Fátima, 
tendo em conta que a cidade to-
dos os anos é visitada por cerca 
de seis milhões de pessoas e 70% 
das dormidas são asseguradas 
por estrangeiros, confessa Puri-
ficação Reis, presidente da Asso-
ciação Empresarial Ourem-Fáti-
ma (ACISO). 

Segundo a empresária, "mais 
de 50% dos hotéis já decidiram 
encerrar portas" por tempo in-
determinado, e os que estão 
abertos aguardam apenas que os 
últimos clientes abandonem as 
instalações para fecharem tam-

  

bém, tendo em conta o encerra-
mento de fronteiras com Espa-
nha e as restrições ao tráfego aé-
reo internacional. 

O mesmo aconteceu com a 
maioria das lojas de artigos reli-
giosos e estabelecimentos de 
restauração. 
"Nós decidimos encerrar no 

início da semana, pela nossa se-
gurança e dos nossos colabora-
dores. O ano está estava a come-
çar bem, havia boas perspetivas 
para este 2020, agora não vai ser 
fácil a recuperação. Vamos ver 
como é que muitas empresas 
vão conseguir dar a volta a esta 
crise, depois dos investimentos 
feitos em 2017", disse ao JN o 
proprietário do restaurante Lu-
sitânia, Carlos Vieira. • 

CRISE 

Recurso ao lay-off 
Muitos dos mais de 50 
hotéis existentes em 
Fátima estão a recorrer 
ao lay-off simplificado 
para interromperem 
atividade. E alguns dos 
trabalhadores estão em 
casa ao abrigo da lei 
para guarda de filhos 
menores. 

Capelinha aberta 
A capelinha das Apari-
ções continua aberta aos 
fiéis, mas o acesso está 
condicionado. 

Missas online 
O santuário de Fátima 
transmite diariamente, 
através da Internet, 
duas missas: às 11 e às 
19.15 horas. A transmis-
são do terço decorre às 
18.30 e às 21.30 horas. 
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Se há área em que uma pandemia vai inevitavelmente mudar a forma como se olha para o futuro,
essa atividade é o turismo. A Covid-19 promete trazer consequências graves a curto prazo. Jorge
Loureiro, vice-presidente da Associação da Hotelaria, restauração e similares de Portugal /AHRESP), é
a voz de um setor que teme a incerteza dos próximos tempos. "Sabemos quando começou, mas não
sabemos quando vai terminar. Neste momento, não há um horizonte temporal que permita perceber
se o melhor é encerrar as portas e pedir aos trabalhadores para irem para casa, ou optar por um
cenário de arrastamento relativamente às indecisões", descreve o responsável.
 
No caso concreto do Hotel Avenida, em Viseu, os efeitos do novo coronavírus já se fazem notar.
"Vemos com preocupação o que se está a passar. Nos últimos dias temos recebido pedidos de
cancelamento e de reembolso. É a nossa realidade, agora. Criou-se um ambiente de insegurança nas
deslocações entre cidades. Tivemos também várias empresas, com vários quartos reservados, que
acabaram por cancelar", refere Carla Ferreira, rececionista da unidade hoteleira.
 
Estes negócios vivem exatamente de reservas e a insegurança popular está a diminuir, para já, o
número de interessados em pernoitar num hotel. "Tivemos alguns congressos e reuniões que foram
adiados para setembro já com esse intuito de esta situação não se propagar por mais tempo",
exemplifica Carla Ferreira. É esta a realidade de hóteis, mas também de restaurantes.
 
Numa altura em que o Governo decretou que a capacidade dos restaurantes deve ser reduzida a um
terço, há uma natural preocupação por parte do setor. "É uma travagem muito significativa no setor
da restauração. Havia reservas nos restaurantes que começam a ser canceladas. Nota-se apreensão e
menos afluência aos espaços de restauração. Estamos perante um cenário de grande abrandamento
económico que está a ter um impacto muito preocupante nas empresas", descreve Jorge Loureiro.
 
Se em hóteis e restaurantes há abrandamento, no Douro há já preocupação com os efeitos da Covid-
19 e os cruzeiros que se fazem neste rio.
 
Douro sem barcos
 
As empresas decidiram, na última segunda-feira (16 de março), suspender voluntariamente todas as
atividades turísticas na região para ajudar a combater a pandemia e só solicitaram a suspensão da
cobrança das taxas de navegação e acostagem. A Associação das Atividades Marítimo-Turísticas do
Douro (AAMTD), reunida em plenário, deliberou suspender toda a atividade turística. Decidiu ainda
solicitar à Autoridade dos Portos do Douro e Leixões (APDL), gestora da via navegável do Douro, a
suspensão imediata da cobrança de todas as taxas sobre a atividade marítimo-turística por "tempo
indeterminado, até que a atual situação extraordinária de emergência se mantiver".
 
"Entendemos ser da mais elementar justiça esta solicitação e acreditamos que a APDL, dada a sua
postura construtiva, estará disponível para aceder à mesma porque compreende, tão bem como nós, o
impacto desta situação no setor e as ramificações económicas e sociais que isso significa", referiu, em
comunicado, o comandante Hugo Bastos, porta-voz da associação. O responsável acrescentou que se
está a "falar de centenas de postos de trabalho, da perda de dezenas de milhões de euros para a
economia local".
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"Há um impacto direto e muito real neste momento, mas importa tomar medidas preventivas para que
esse impacto não se prolongue a médio- -prazo e seja possível manter as empresas ativas e garantir a
manutenção dos postos de trabalho", frisou.
 
A atual "situação extraordinária em que o país se encontra envolvido", leva a que a AAMTD entenda
ser "fundamental criar mecanismos de suporte às empresas do setor, começando desde logo pela
suspensão da cobrança de taxas inerentes à atividade que permitirá reduzir os prejuízos sentidos
pelas empresas marítimo-turísticas do Douro e, desta forma, ajudar o setor a melhor navegar esta
crise".
 
Nesse sentido, a AAMTD solicitou que até ao final do mês de maio, os operadores marítimos-turísticos
do Douro sejam isentos do pagamento de taxas como a eclusagem, a recolha de resíduos, cais de
acostagem, a tarifa de uso do porto, adiante (TUP), entre outras. A associação referiu que a atividade
marítimo-turística no Douro é responsável direta e indiretamente por milhares de postos de trabalho,
contribuindo anualmente com dezenas de milhões de euros para a economia da região.
 
Em 2018, segundo os dados mais recentes disponibilizados no site da APDL - Douro, foram à volta de
1,2 milhões os passageiros que navegaram no rio Douro em embarcações na mesma albufeira, em
cruzeiros de um dia, navios hotel ou barcos de recreio.
 
Transportes em queda
 
No caso dos autocarros turísticos, o presidente da ARP - Associação Rodoviária de Transportadores
Pesados de Passageiros, José Luís Carreira, acrescenta que "as empresas de transportes de
passageiros afetas ao turismo estão já a enfrentar graves dificuldades financeiras devido aos
cancelamentos de serviços de transporte, provocados pelo coronavírus". O universo da Associação
Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros representa mais de 2500 trabalhadores, 2000
veículos e um volume de faturação que em 2019 foi superior a 150 milhões de euros. Há nesta altura
receio de estar em risco o pagamento de salários e compromissos com a Banca e o Estado. Assim, a
associação e as empresas por si representadas reclamam "medidas urgentes, adequadas ao setor,
para minimizar o impacto desta paragem forçada".
 
Linha aérea mantém-se
 
O Aeródromo de Viseu vai ser encerrado ao espaço aéreo, mas a carreira da linha regional e os voos
de emergência mantém-se. Segundo a autarquia viseense, o Aeródromo Municipal Gonçalves Lobato
só estará aberto para voos de emergência médica, voos de proteção civil, voos militares ou de Estado,
e voos da linha regional Bragança-Portimão. A operadora da carreira aérea anunciou também que
foram tomadas todas as medidas de prevenção e de higienização e oferece o transporte gratuita aos
profissionais de saúde. Hoje, a própria carreira é já servida para transporte de algum material médico.
Além deste voos, estão também autorizadas outras operações aéreas no espaço, como voos de treino
e qualificação das tripulações dos aviões anfíbios de combate a incêndios, realizados sem qualquer
contato físico com os serviços do Aeródromo, e voos de aeronave com vista à calibração das ajudas
rádio à navegação do sistema nacional de navegação aérea a cargo da NAV Portugal.
 
Termas encerradas
 
As termas da região de Viseu estão todas de portas fechadas por causa do surto da Covid-19. As
estâncias que estavam em funcionamento suspenderam a atividade na última segunda-feira (16 de
março), como medida de prevenção. Vítor Leal, presidente da Associação das Termas de Portugal e
das Termas de S. Pedro do Sul, admite ao Jornal do Centro que não estão previstas datas para a
reabertura das mesmas.
 
"As termas foram encerrando uma a uma, em função da articulação com as autoridades de saúde. Não
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temos indicações nem certeza sobre qual vai ser a evolução ou a situação futura. Teremos de
aguardar, ver a evolução, e não há previsão de quando podemos estar em condições para reabrir",
explica.
 
Vítor Leal assume mesmo que 2020 vai ser um ano complicado para o setor termal.
 
"É um ano mau para o turismo e para a economia. As termas vão passar por um período
extremamente complicado, mas neste momento não é a situação que está em cima da mesa. Neste
momento, o que nos une a todos é procurar encontrar condições que permitam ajudar os setores a
conter o surto. Se o conseguirmos o mais cedo possível, voltaremos à economia e a lutar por um novo
termalismo", remata o presidente da Associação das Termas de Portugal.
 
Redação
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Início B3 AHETA pede medidas imediatas para a hotelaria no Algarve
 
AHETA pede medidas imediatas para a hotelaria no Algarve
 
Março 20, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A AHETA considera que, no âmbito da pandemia de Coronavírus (Covid-19), as medidas excepcionais
anunciadas pelo Governo para estimular a economia vão no sentido correcto e respondem às
necessidades das empresas, mas exigem prazos mais alargados e outros ajustes.
 
Esta realidade é ainda mais evidente no caso dos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve,
confrontados com uma crise sem precedentes, jamais vista em toda a nossa existência e cujo fim não
é previsível.
 
Neste sentido, a AHETA apela ao Governo que as medidas aprovadas sejam urgentemente
implementadas, de forma a permitir as empresas e os empreendimentos turísticos esbaterem as
enormes fragilidades económicas e financeiras que atravessam.
 
Assim sendo, sem prejuízo de outras medidas que se venham a revelar imprescindíveis no
curto/médio prazo, a AHETA propõe o seguinte:
 
A suspensão do pagamento de contribuições e impostos deve ser estendida por um período de seis
meses;
As contribuições sociais, taxas e impostos devem ser abolidos durante seis meses;
Suspensão do pagamento das despesas de água, luz e gás durante um período de seis meses;
O governo e o sistema financeiro devem aprovar/implementar de imediato uma moratória
suspendendo a obrigatoriedade das empresas amortizarem dívidas e respectivos juros nos próximos
seis meses;
Abolir a condicionante de 20% para acesso à linha de crédito de 900 milhões de euros, na medida em
que, pelo menos no caso do Algarve, os dois primeiros meses do ano tiveram comportamentos
melhores do que em 2019;
O montante da linha de crédito deve ser aumentado para valores mais elevados;
Estes créditos devem ser de médio prazo (6 anos), não devendo a taxa de juro exceder os 1% e ter
uma carência de dois anos;
Os trabalhadores forçados a faltar ao trabalho para assistir familiares, devem beneficiar de baixa
médica, conforme estipulado no Código do Trabalho, isentando as empresas de encargos salariais de
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trabalhadores que não exercem qualquer actividade;
Abolir a exigência da queda abrupta e acentuada de 40% da facturação homóloga das empresas nos
últimos dois meses para efeitos de declaração de situação de crise empresarial, possibilitando às
empresas o encerramento temporário;
O layoff simplificado deve ser clarificado, ser mais flexível e menos penalizador para as empresas,
atendendo ao elevado número de estabelecimentos encerrados temporariamente, tendo em vista
evitar o recurso à figura da extinção dos postos de trabalho.
 
A AHETA refere que período que se atravessa constitui um verdadeiro pesadelo para os empresários
hoteleiros e turísticos do Algarve, o que torna ainda mais urgente a aprovação destas e outras
medidas, sem as quais o sector corre o risco de afundar rapidamente, provocando efeitos nefastos,
incalculáveis e imprevisíveis na economia regional e nacional.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Turismo do Algarve está 'Cá para ajudar'
 
Março 20, 2020
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'Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar' é o lema de uma campanha de divulgação lançada pela
Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Associação Turismo do Algarve (ATA).
 
Activada esta quarta-feira (18), esta é uma campanha de divulgação e esclarecimento das medidas de
apoio do Governo e do Turismo de Portugal junto das empresas do sector turístico na região, em
particular das Pequenas e Médias Empresas (PME).
 
A campanha, em português e inglês, incentiva os empresários a contactarem o Gabinete de Apoio ao
Empresário da RTA para melhor conhecerem o pacote de medidas anunciadas para mitigar as
consequências económicas do novo coronavírus em Portugal.
 
Às empresas turísticas são disponibilizados contactos telefónicos e de correio electrónico, com uma
equipa de profissionais associada, para que possam informar-se de forma personalizada sobre linhas
de crédito, medidas de flexibilização em matéria fiscal e contributiva, legislação laboral extraordinária
e aceleração do pagamento de incentivos PT 2020.
 
Os interessados podem ainda descarregar o Guia das Medidas de Apoio às Empresas, um boletim
informativo que resume a informação mais recente e em permanente actualização.
 
Em comunicado, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, garante que ajudar as
empresas do sector do turismo na região é uma prioridade, para lembrar que são elas que geram
riqueza e emprego.
 
- Neste árduo período que temos pela frente, sabemos todos da especial vulnerabilidade de uma
região que depende do turismo e em que a sazonalidade é um factor adicional de adversidade. Tudo
faremos para responder às necessidades das empresas e dos trabalhadores do sector, indica ainda o
dirigente regional.
 
Estamos sempre a actualizar notícias em www.opcaoturisms.pt
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REVISTA PORT.COM
 
O Turismo de Portugal lançou um conjunto de medidas para minimizar o impacto da redução da
procura na atividade turística devido à Covid-19, incluindo uma linha de apoio financeiro de 60
milhões de euros para microempresas.
 
"Uma linha de apoio financeiro para microempresas, reforço das equipas de apoio às empresas,
serviço de consultoria 'online' e suspensão dos reembolsos no âmbito dos apoios concedidos pelo
Turismo de Portugal com recurso a verbas próprias, são algumas das primeiras medidas de apoio ao
setor que o Turismo de Portugal está a implementar para minimizar o impacto da redução temporária
dos níveis de procura na atividade turística", indicou, em comunicado, a autoridade turística nacional.
 
A linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo tem uma dotação de 60 milhões de
euros e dirige-se a empresas ou empresários em nome individual, com menos de 10 postos de
trabalho e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não exceda os dois milhões de euros.
 
O apoio financeiro é calculado tendo em conta o número de trabalhadores existentes na empresa em
fevereiro deste ano, multiplicando por 750 euros por cada trabalhador e pelo período de três mês, até
ao montante máximo de 20 mil euros por cada empresa.
 
Conforme explicou o Turismo de Portugal este apoio não vence juros e é reembolsado em três anos,
incluindo um período de carência de um ano.
 
Esta linha de apoio vai estar em vigor até ser alcançada a dotação orçamental, sendo que as
candidaturas são submetidas através de um formulário que vai ser disponibilizado no portal 'Business'
do Turismo de Portugal.
 
Por outro lado, é disponibilizada, também no portal 'Business' e no 'Escolas', uma equipa de apoio
técnico às empresas, num programa de consultoria 'online', uma iniciativa que envolve 60 formadores.
 
Adicionalmente, são suspensos, por um ano, os reembolsos de projetos apoiados pelo Turismo de
Portugal, com recurso a verbas próprias, no âmbito dos programas JESSICA, linha de apoio à
qualificação da oferta e Valorizar.
 
O Turismo de Portugal está integrado no Ministério da Economia e é responsável pela promoção e
valorização da atividade turística.
 
SEEdesign
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Milhares de portugueses estão retidos um pouco por todo o Mundo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fccfa22d-bee5-450f-9aee-

58c3a81bcaeb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Milhares de portugueses estão retidos um pouco por todo o Mundo. Turistas, estudantes de Erasmus e
até emigrantes que querem regressar para junto das famílias aqui em Portugal mas não têm voo nem
apoio financeiro.
Declarações de Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros.

 
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2020-03-19 00:18
 RTP 3 - 360 , 2020-03-19 22:46
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-20 07:52
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-20 09:15
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Isolamento social começa a ter efeitos nas principais cidades do país

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cdca6685-96dc-428d-ae08-

772960d7b76f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O isolamento social pedido pelas autoridades de saúde começa a ter efeitos nas principais cidades do
país.

 
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2020-03-19 00:42
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Dispositivo policial na fronteira de Galegos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6bdf574d-6e5b-428f-b7ef-

857506adbfaf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O dispositivo policial está garantido também na fronteira de Galegos, no Alto Alentejo. De um lado, as
autoridades espanholas, do outro, as portuguesas. O trabalho de controlo e fiscalização é escasso,
mas há uma certeza: ainda são muitos os turistas estrangeiros que se mantêm pela região,
aguardando com calma e serenidade o evoluir dos acontecimentos em relação ao coronavírus.
Comentários de António Nunes Farias, RTP.
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