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Relativamente à situação na Espanha, ela difere de comunidade para
comunidade. 
Na comunidade valenciana existem várias restrições. No entanto os
hotéis e restaurantes, as esplanadas podem ser ocupadas a 100% da
sua capacidade mas no interior podem funcionar com 30%. O
encerramento é às 18h e são permitidas 6 pessoas por mesa. As lojas
(exceto lojas essenciais como supermercados, farmácias, etc.) têm de
encerrar até às 20h00. Dentro das instalações, centros desportivos,
academias e piscinas podem operar com capacidade de 30%. Os
grupos em espaços públicos são reduzidos a um máximo de 6
pessoas. Nas áreas privadas, esse número reduz-se a apenas pessoas
que moram juntas no mesmo domicílio.

Covid-19 Atualização da situação
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Espanha
por Lucía Toledo
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Portugal
por Alexandra Pestana

  Em Portugal, os alunos regressaram às aulas
presenciais por etapas. Na Escola Profissional
Cândido Guerreiro os professores já receberam a
primeira dose da vacina. Foi planeado pelo Governo
português um plano de reabertura gradual,
considerando que se verifica uma diminuição
gradual do número de infetados por 100.000
habitantes.
Em Portugal, as crianças de creches, bem como os
pré-escolares e os alunos do ensino básico, voltaram
às escolas no dia 15 de março. Paralelamente, o
comércio local de bens não essenciais e as atividades
de cabeleireiro abriram também as suas portas ao
público.
O dia 5 de abril marcou o regresso às escolas dos 2º e
3º ciclos (e ATLs para as mesmas idades). Também
poderam reabrir museus, monumentos, palácios,
galerias de arte e lojas semelhantes até 200 m2 com
porta para a rua. 

Restaurantes e bares podem ter mesas com um
máximo de 4 pessoas nos terraços. Os ginásios
também podem abrir, mas sem aulas em grupo.
 A 19 de abril, começa o ensino secundário e
superior presencial, que estão em regime de
ensino à distância desde janeiro. Também podem
abrir os cinemas, teatros, auditórios, salas de
concerto, lojas do cidadão com atendimento
presencial com hora marcada e todas as lojas e
centros comerciais. Também podem abrir
restaurantes, cafés e pastelarias, mas com um
número limitado de pessoas e apenas até às
22h00 durante a semana e às 13h00 aos fins-de-
semana e feriados.
  No dia 3 de maio, a previsão é de que
praticamente todas as restrições de horário de
encerramento venham a cessar, mantendo
apenas as restrições de número de pessoas.

diferente de

comunidade

para

comunidade

 As atividades educativas de lazer estão limitadas à capacidade de 30%
e a 10 pessoas por grupo no máximo. As cerimônias podem ser
celebradas com um terço da capacidade, com um máximo de 20
pessoas ao ar livre e 15 pessoas dentro de casa. O território valenciano
tem um perímetro de confinamento e recolher obrigatório entre as
22h00 e as 06h00 (a menos que os cidadãos tenham uma razão
justificada para estar fora).
Atualmente, a Comunidade Valenciana, com mais de 5 milhões de
habitantes, reduziu os casos diários de COVID na terceira onda (cerca de
50 casos positivos por dia) e está a tentar manter as restrições para que
a situação não se torne insustentável como aconteceu durante a
terceira onda.
 Em todo o país o uso de mascara é obrigatório sempre que estiver ao ar
livre e em áreas abertas, embora seja permitido fumar na rua (claro,
sem a máscara), e também é possível praticar desporto nas ruas sem
máscara. Além disso, escolas, colégios e universidades são uma
necessidade essencial, pois todas as instituições de ensino estão
abertas. Existem, sim, algumas medidas, como usar máscara em todos
os momentos, horários diferentes para entrar na escola ou para fazer
uma pausa, tendo também distâncias entre cadeiras. Além disso, o
sistema de saúde também sofreu algumas mudanças. Agora, tudo é
feito à distância (por telefone), a menos que seja algo urgente ou que
precise ser feito em uma clínica ou hospital.



por Zsuzsa Borbélyné Remes
 Mais de 3 milhões de pessoas já foram vacinadas
contra covid-19 na Hungria. O número total de
pessoas infetadas com o coronavírus agora
ultrapassa 700.000, enquanto cerca de 200 húngaros
sucumbiram ao vírus na terceira semana de abril.
 Atualmente, o ensino médio e o ensino fundamental
superior são realizados online. Na segunda semana
de abril, a creche e o ensino fundamental de nível
inferior puderam abrir as portas e reiniciar o
funcionamento presencial. Todos os professores
foram chamados para serem vacinados na segunda
semana de abril, na esperança de reabrir totalmente
as escolas em 10 de maio.
 Quanto a outras restrições, a Hungria vai abrandar
as restrições assim que mais pessoas forem
vacinadas. Por exemplo, terraços poderão funcionar.
Ainda assim, o público tem que aderir às regras de
uso de máscaras e distanciamento social. Como
regra geral, o distanciamento físico de um metro e
meio deve ser mantido, e as máscaras faciais são
obrigatórias tanto no exterior como no interior
(exceto crianças menores de seis anos). 

A partir de 7 de abril, as lojas podem estar abertas
a partir das 5h30 às 21h30 e tem de definir o limite
de um cliente por cada 10 metros quadrados
(exceto para menores de 14 anos e pessoas com
mais de 65 anos). A partir de 7 de abril poderão
ser abertos todos os serviços, como salões de
cabeleireiro, salões de beleza e outros serviços.
Restaurantes, cafés, bares e clubes estão
fechados. Apenas o serviço de take-away e
entrega é permitido. Os hotéis só podem receber
hóspedes em viagem de negócios, não de
turismo. As instalações de lazer estão fechadas,
incluindo museus, teatros, ginásios, piscinas,
cinemas e zoológicos. As visitas a instituições de
saúde e assistência social são proibidas. Todas as
reuniões e eventos são proibidos. No entanto,
atividades desportivas individuais são permitidas.
  Não mais do que 10 pessoas podem estar num
evento familiar ou privado. Os funerais podem ser
assistidos, no máximo por 50 pessoas de cada
vez. Nos casamentos, apenas as testemunhas,
pais e irmãos podem comparecer à cerimônia e as
receções são proibidas.

Hungria



Seminário de divulgação na Hungria

por Zsuzsa Borbélyné Remes

 A Escola Secundária MMSZ Károly Róbert organizou um evento multiplicador para os
interessados com o objetivo de partilhar a produção intelectual do projeto com um público
mais amplo no dia 18 de fevereiro. Entre os participantes estavam professores universitários,
conferencistas e estudantes de turismo da universidade local, professores do ensino
secundário, representantes da administração pública local, agências de turismo, empresários
e câmaras de comércio. Embora o evento tenha que ser organizado online devido às restrições
covid-19 em todo o mundo, o evento foi um encontro de divulgação de sucesso.

A diretora da escola deu início ao seminário,
seguida por Zsuzsa Borbélyné Remes que
resumiu os objetivos do projeto VETinSET.
Em seguida, a apresentação do Dr. Zoltán
Bujdosó, Diretor-Geral da Universidade
Húngara de Agricultura e Ciências da Vida,
Campus Károly Róbert, sobre os resultados
intelectuais alcançados até agora no projeto.
  
  A próxima apresentadora, Dra. Rita
Domjánné Nyizsalovszki (Professora
Associada), apresentou o tema das
mudanças climáticas e turismo. Béla Benkő
(gerente da Associação Pública de Turismo
local) falou sobre o covid-19 e o turismo na
região. István Kárpáti (vice-prefeito de
Gyöngyös) apresentou a visão de
desenvolvimento do turismo do conselho
municipal local.

  O Dr. Gyöngyi Kovács (‘juiz de queijo’ - Associação dos Fabricantes de Queijo da Hungria) fez
uma apresentação com o título de ‘Seleção de Queijo Artesanal na Oferta de Agroturismo
Doméstico’. Béla Sándor explicou seu papel e responsabilidade na sustentabilidade sendo um
empresário e dono de um restaurante local. O último apresentador foi a professora de turismo
da nossa escola, Klára Patrovics, falando sobre sustentabilidade na formação profissional.
As apresentações foram seguidas por uma conversa com os participantes sobre o que foi
apresentado.
 



 ClassroomVETinSET Online e Grátis

por Lucía Toledo

 No mês passado, o curso sobre Turismo
Europeu Sustentável foi finalmente aberto ao
público, após algumas modificações após a
versão experimental .

O que pode encontrar neste curso?
   O curso está dividido em quatro módulos
principais, sendo eles:
1) Enquadramentos gerais do turismo
sustentável;
2) Mercado de trabalho e perfil profissional;
3) Estudo de casos / experiências de sucesso;
4) Instrumentos pedagógicos.
  
Com exceção do último módulo, todos os
outros módulos são sobre turismo
sustentável. Módulo 4 foi adicionado para
professores que desejam saber sobre outras
pedagogias que são mais práticas ou
dinâmicas do que as pedagogias tradicionais.
Por fim, após testar a versão experimental, na
versão piloto foi adicionado um módulo Extra
no qual são apresentadas sugestões de
atividades, debates e questões para trabalhar
em aula com os alunos. Além disso, inclui
também um documento com diversas
respostas dos professores que participaram
na versão experimental.



Isso pode ser muito útil em sala de aula para criar discussões e aumentar a participação dos alunos,
tendo as respostas como um ponto de vista diferente ou exemplos.

Como se pode registrar?

  Para obter uma plataforma amigável, a parceria utilizou o Google Classroom, para dar o máximo de
liberdade possível aos usuários. Existem duas opções para se registrar no VETinSET Google Classroom.
O primeiro é fazer login numa conta de e-mail do Google (pode ser uma conta do Gmail ou outra conta
que você tenha vinculado anteriormente ao Gmail) e adicionar o seguinte código: 6tt3naw. A outra
opção é clicar no link a seguir https://classroom.google.com/c/MjcyMzI2NzkyOTYx?hl=es&cjc=6tt3naw
e será solicitado que você faça login num e-mail de conta vinculada ao Google, e já está!

Quanto tempo tem para concluir o curso?

  Não há limite de tempo para você terminar o curso VETinSET. Pode-se registar e ler os materiais ao seu
próprio ritmo. Embora o curso demore 20 horas para ser concluído, você também encontrará muito
material extra como links, referências, outros casos de formas positivas e negativas de turismo
sustentável, etc.

Recebe um certificado oficial?

  Estamos a trabalhar com algumas certificações Nacionais, mas por enquanto a certificação é apenas
um certificado gratuito que enviamos como prova de que os participantes concluíram o curso após
passar no exame final (pelo menos 60% para obtê-lo).

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete
apenas as opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso
que possa ser feito das informações nela contidas.
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