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Comunicado de imprensa – 360/05/2020 

Calendário para abertura de comércio, 
gastronomia, hotelaria, turismo e feiras 
comerciais 

Pinkwart: Apostamos numa abertura do mercado responsável e 
cautelosa para que as empresas e respetivos empregados possam 
beneficiar da tendência ascendente 

O Ministério da Economia, Inovação, Digitalização e Energia informa: 

O governo regional propôs um plano para a abertura dos setores da gastronomia, 

hotelaria e turismo, os quais foram gravemente afetados pela crise. De acordo com 

o plano, restaurantes, casas de férias, parques de campismo e hotéis serão 

gradualmente abertos ao público em conformidade com rigorosos regulamentos de 

segurança a partir de 11 de maio. As restrições relacionadas com o coronavírus nos 

espaços comerciais deixarão de ser aplicáveis, e deverá ser novamente possível 

realizar feiras comerciais a partir do final de maio. Todas as aberturas estão sujeitas 

à condição de que a situação da infeção não piore. Esta informação foi comunicada 

pelo Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Ministro da Economia. 

Pinkwart: "A recuperação económica é urgentemente necessária. Isto porque 

enfrentamos a maior crise desde o fim da 2.ª Guerra Mundial. Muitos comerciantes 

têm sofrido enormes perdas. Estou, portanto, bastante satisfeito pelo facto de ser 

possível que todas as lojas, independentemente do tamanho, voltem a abrir a partir 

de 11 de maio. Isto impulsiona novamente a procura, permitindo a melhoria da 

lucratividade das empresas. 

Além disso, vamos aproveitar a margem de manobra que criámos para abrir os 

setores mais afetados da gastronomia e do turismo de forma responsável e 

cautelosa. Pouco a pouco, a restauração e os serviços hoteleiros deverão atingir o 

volume de negócios que conseguiam antes da crise – esta é a única forma de 

serem capazes de proporcionar uma perspetiva profissional aos seus 150 000 

colaboradores e colaboradoras. 
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Por fim, se a situação da infeção não piorar, poderão voltar a realizar-se feiras 

comerciais e congressos industriais sob condições rigorosas – o que tornará a 

Renânia do Norte-Vestefália no melhor local da Alemanha para a realização de 

feiras. O seguinte aplica-se a todas estas fases: devemos manter um equilíbrio 

entre a proteção da saúde e a abertura económica e social para não colocar em 

risco o sucesso alcançado." 

As particularidades que se seguem aplicam-se à reabertura da gastronomia no dia 

11 de maio: 

Poderão sentar-se à mesma mesa pessoas de dois agregados familiares. Não está 

previsto um limite do número de pessoas. As mesas devem estar dispostas a uma 

distância de 1,5 metros. 

A indicação dos assentos e o registo dos nomes permitem assegurar o 

cumprimento. Para normalizar o fluxo de visitantes, a Renânia do Norte-Vestefália 

não impõe restrições relacionadas com o coronavírus ao horário de abertura e ao 

tempo de permanência dos hóspedes nos restaurantes. Não são permitidos buffets. 

Aberturas adicionais no dia 11 de maio: 

Casas de férias/parques de campismo 

Parques temáticos/cruzeiros 

Aberturas no dia 18 de maio: 

Estadia turística por residentes da região em hotéis, incluindo o aproveitamento da 
oferta gastronómica 

Aberturas planeadas para 30 de maio: 

Feiras comerciais com conceito de higiene e número limitado de participantes 
correspondente à área do evento 

Visitas guiadas com número limitado de participantes 

Termas e piscinas. 

Todos os detalhes estão disponíveis na página do Ministério da Economia, 

Inovação, Digitalização e Energia da região da Renânia do Norte-Vestefália, em 

(www.wirtschaft.nrw). Poderá consultar as normas aplicáveis relacionadas 

com a higiene e proteção contra infeções através desta hiperligação. 
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Contacto de imprensa: Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de 
 
 

Em caso de dúvida, entre em contacto com o Gabinete de Imprensa do Ministério da 
Economia, Inovação, Digitalização e Energia através do número 0211 61772-204 (Matthias 
Kietzmann). 
Este comunicado de imprensa está também disponível online, no endereço 

Web do governo regional, em www.land.nrw 

Política de Privacidade em relação às redes sociais 
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