
CORREIO DA MANHÃ

05/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

SEXTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 0

Promover o Algarve através de imagens
Um pouco por todo o Mundo as rotinas mudaram. Os esforços para conter a propagação
da Covid-19 alteraram os hábitos dos cidadãos e Portugal não foi exceção
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EXPRESSO

05/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 0

Passaporte verde do vírus? Estão a falar a sério ou é só
conversa?
Por: Henrique Monteiro
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EXPRESSO

05/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • SUSANA FREXES

FAV: 4

AVE: € 4889

REACH: 0

Passaporte para viajar levanta dúvidas
Nove perguntas e respostas para perceber melhor o que está a ser preparado para
permitir viagens na UE e não só
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EXPRESSO

05/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 0

Covid-19. Turistas britânicos vacinados vão ter a porta aberta
para Chipre a partir de 1 de maio
Os turistas terão de estar vacinados pelo menos há sete dias e com um dos fármacos
aprovados pela Agência Europeia do Medicamento.T urismo representa 13% do PIB
cipriota

Já não falta assim tanto tempo para o sol começar a aquecer e alguns países começam a limpar o pó
dos livros de reservas. Os turistas britânicos que tenham recebido as duas doses de uma vacina contra a
covid-19 vão poder viajar para Chipre a partir de 1 de maio.De acordo com a Sky News, esta opção
anula assim a necessidade de os turistas mostrarem um teste negativo ou de fazerem quarentena,
embora as autoridades tenham liberdade para exigir testes à chegada. Os planos foram dados a
conhecer pelo ministro-adjunto do Turismo daquele país, Savvas Perdios.Apesar da luz verde por parte
de Chipre, o Governo britânico está cauteloso e aponta abrir a porta do turismo aos seus compatriotas a
partir de 17 de maio, e só depois de percorridos alguns degraus de segurança: o programa de
distribuição da vacina deve continuar com sucesso, os dados devem mostrar que as vacinas são
suficientemente eficazes na redução de hospitalizações e as mortes e as taxas de infeção não devem
representar risco de colocar uma pressão insustentável sobre o SNS britânico. É isto que diz Downing
Street, conta este outro artigo da Sky News.Segundo a mesma estação televisiva, os turistas
interessados em viajar para Chipre terão de estar vacinados com um fármaco aprovado pela Agência
Europeia do Medicamento. Ou seja, Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca, sendo que na próxima
semana deverá ser tomada uma decisão sobre a vacina da Johnson & Johnson, produzida pela
farmacêutica Janssen. Na quinta-feira, a agência anunciou ainda que iniciou a análise da vacina russa
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Sputnik V.Há ainda outro pormenor: quem estiver vacinado com uma das vacinas aprovadas pela
Agência Europeia do Medicamento terá obrigatoriamente de ter recebido a segunda dose pelo menos
sete dias antes de viajar.O turismo representa 13% do PIB cipriota. Em 2020, as chegadas ao país e a
receita com turistas caíram em média 85%.
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PUBLITURIS

05/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 422

REACH: 0

Algarve com quebras perto dos 100% em fevereiro
No passado mês de fevereiro, a taxa de ocupação caiu 93,7% para um valor de
2,9%,segundo dados da AHETA.

Os meses negros para a hotelaria algarvia não têm fim à vista. No passado mês de fevereiro, a taxa de
ocupação caiu 93,7% para um valor de 2,9%, revelam os dados apresentados  pela  Associação Dos
Hotéis E Empreendimentos Turísticos Do Algarve (AHETA).Os mercados que mais contribuíram para a
descida verificada foram o britânico (-98,0%) seguido pelo alemão (-97,2%) e pelo holandês (-94,9%).
“Apesar de ter apresentado a menor descida homóloga, o mercado nacional desceu -71,6%”, esarece a
associação.Já o volume de vendas caiu 94,5% face a janeiro. Em valores acumulados dos últimos doze
meses a ocupação cama regista uma descida média de 60,5% e o volume de vendas uma descida de
66,2%.
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AMBITUR

05/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 200

REACH: 0

Algarve: taxa de ocupação baixa 93,7% em fevereiro | Ambitur
Os dados provisórios relativos ao mês de fevereiro de 2021 das unidades de alojamento
do Algarve, divulgados pela AHET A – Associação dos Hotéis e Empreendimentos
T urísticos do Algarve, apontam para uma taxa de ocupação global média/quarto de
2,9%, ou seja, 93,7% abaixo do valor registado em 2020. Os mercados que mais
contribuíram para a descida verificada foram o britânico (‑98,0%) seguido pelo alemão (-
97,2%) e pelo holandês (-94,9%). Apesar de ter apresentado a menor descida
homóloga, o mercado nacional desceu -71,6%

Os dados provisórios relativos ao mês de fevereiro de 2021 das unidades de alojamento do Algarve,
divulgados pela AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, apontam para
uma taxa de ocupação global média/quarto de 2,9%, ou seja, 93,7% abaixo do valor registado em
2020. Os mercados que mais contribuíram para a descida verificada foram o britânico (-98,0%) seguido
pelo alemão (-97,2%) e pelo holandês (-94,9%). Apesar de ter apresentado a menor descida
homóloga, o mercado nacional desceu -71,6%O volume de vendas apresentou uma descida face ao
mesmo mês do ano anterior de -94,5%.Em valores acumulados dos últimos 12 meses, a ocupação
cama regista uma descida média de -60,5% e o volume de vendas uma descida de -66,2%.
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SIC NOTÍCIAS

05/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DO MEIO-

DIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 164472

REACH: 0

Fórmula 1 regressa a Portimão
Fórmula 1 regressa a Portimão

Fórmula 1 regressa a Portimão
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TVI24

05/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 18945

REACH: 0

O Autódromo do Algarve vai receber a Fórmula 1 a 2 de Maio
O Autódromo do Algarve vai receber a Fórmula 1 a 2 de Maio

O Autódromo do Algarve vai receber a Fórmula 1 a 2 de Maio

12/49



EXECUTIVE DIGEST

05/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 confirmado para 2 de
maio
O Grande Prémio de Portugal vai voltar a integrar o Mundial de Fórmula 1, em 02 de maio,
pela 18.ª vez, a segunda consecutiva no Algarve, anunciou hoje a organização do
campeonato.

O Grande Prémio de Portugal vai voltar a integrar o Mundial de Fórmula 1, em 02 de maio, pela 18.ª vez,
a segunda consecutiva no Algarve, anunciou hoje a organização do campeonato.“Estamos muito
entusiasmados por anunciar que a Fórmula 1 voltará a correr em Portimão, após o enorme sucesso da
corrida no ano passado. Queremos agradecer ao promotor e ao Governo português pelo árduo trabalho
e dedicação para o regresso da prova a Portugal”, afirmou o presidente e diretor-executivo da Fórmula
1, Stefano Domenicali.O responsável pela competição salientou a ambição de voltar a contar com público
no recinto algarvio, tal como em 2020, quando o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu a
prova.“Estamos confiantes e animados com a temporada de 2021, pois conseguimos demonstrar o ano
passado que é possível realizar 17 corridas em segurança e promover juntos dos nossos milhões de
seguidores, corridas emocionantes mesmo em momentos difíceis. Esperamos poder receber novamente
este ano, espetadores em Portimão de forma segura e estamos a trabalhar com o promotor nos
detalhes desse plano”, frisou Stefano Domenicali.No mesmo comunicado, o Autódromo Internacional do
Algarve (AIA) disse esperar uma decisão “sobre a presença de espetadores nas próximas
semanas”.“Estamos a trabalhar em estreita colaboração com o promotor e o Governo português
relativamente à presença de espetadores também este ano. A nossa prioridade é a segurança de todos
os que nos acompanham assim como de todos os países que visitamos, tendo provado na temporada
passada que é possível realizar corridas com segurança, em plena pandemia”, acrescentou o
AIA.Igualmente citada no comunicado, a secretária de Estado do Turismo realçou a importância do
evento para a notoriedade do país.“A realização de grandes eventos no nosso país é muito importante
para a imagem e promoção internacional de Portugal como destino turístico e, por isso, é com enorme
agrado que vemos o retorno da Fórmula 1 ao Algarve, em 2021. Quero agradecer à FIA (Federação
Internacional do Automóvel) e à Fórmula 1 pela confiança demonstrada em Portugal, no Algarve e no
AIA, escolhendo o nosso país para receber mais uma ronda do calendário da Fórmula 1 e expressar o
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nosso total compromisso de tornar o evento num grande sucesso”, afirmou Rita Marques.O calendário
do Mundial de Fórmula 1 de 2021 prevê um recorde de 23 provas, entre 23 de março, no Bahrain, e 12
de dezembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.A Fórmula 1 regressou a Portugal em 25 de
outubro de 2020, ao Autódromo Internacional do Algarve, após 24 anos de ausência do Mundial, na
sequência da reorganização dos calendários devido à pandemia de covid-19.
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ECONOMIA ONLINE

05/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Maiores companhias aéreas europeias e norte-americanas com
prejuízos de 46,8 mil milhões de euros em 2020
Os prejuízos contabilizados no ano passado pelas companhias aéreas europeias e
americanas comparam com os lucros de 12.798 milhões de euros registados em 2019,
segundo cálculos da Efe.

As maiores companhias aéreas europeias e norte-americanas apresentaram prejuízos de 46.787
milhões de euros em 2020, o pior ano da história da aviação, devido às drásticas restrições de viagens
causadas pela luta contra a pandemia, foi divulgado esta sexta-feira.O montante dos prejuízos
contabilizados no ano passado por estas companhias aéreas compara com os lucros de 12.798 milhões
de euros registados em 2019, de acordo com dados calculados pela agência Efe.A paralisação da
atividade desde o final de fevereiro do ano passado, e que se tornou mais intensa com a declaração da
pandemia em março, levou em termos concretos ao encerramento dos corredores aéreos a nível
mundial, o que teve como consequência quedas drásticas nos voos e no número de passageiros
transportados, que se situaram em torno de um terço dos valores observados em de 2019. “Será
dramático não aproveitar pandemia” para novo aeroporto Ler Mais A queda acentuada e persistente do
tráfego aéreo afetou a demonstração de resultados de todas as grandes transportadoras aéreas, desde
as receitas – que tiveram cortes de cerca de dois terços na comparação com 2019 – ao resultado
líquido, que passou para números ‘vermelhos’ (prejuízos) em todos os casos.Assim, os três grandes
grupos de companhias aéreas europeias – IAG, Air France / KLM e Lufthansa – tiveram prejuízos de
20.726 milhões de euros em 2020, contra um lucro 3.218 milhões de euros em 2019.Por sua vez, as
quatro grandes companhias norte-americanas – American Airlines, Delta, United Airlines e Southwest –
acumulam prejuízos de mais de 26.000 milhões de euros no ano passado, quando um ano antes
declararam lucros no montante de quase 9.800 milhões de euros.Com os aviões parados, as
companhias aéreas utilizaram a liquidez disponível como nunca o haviam feito e tiveram que recorrer a
diversos instrumentos para garantir a sua solvência, quer sob a forma de empréstimos garantidos pelos
Estados, quer através de aumentos de capital ou usando medidas diferentes, nomeadamente a venda e
posterior ‘leasing’ de aeronaves.O resultado, entretanto foi um aumento substancial do endividamento,
que passou de 51.400 milhões de euros em 2019 para 100.000 milhões de euros em 2020.No ano
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passado, o número de passageiros transportados por estas companhias aéreas quase recuou 70% em
termos homólogos.As receitas do grupo IAG – ao qual pertencem a Iberia, British Airways, Aer Lingus,
Vueling e Level – diminuíram 75,5%, embora no setor de cargas o grupo tenha registado um aumento
de 16,9%, na comparação com o ano anterior.Entre as empresas do grupo, a Península Ibérica registou
uma redução de 69,7% no número de passageiros transportados (de 22,4 milhões em 2019 para 6,8
milhões em 2020) e no caso da Aer Lingus a queda foi superior a 90%. Lufthansa com prejuízo recorde
de 6,7 mil milhões de euros Ler Mais Por sua vez, o grupo franco holandês Air France-KLM, que também
inclui a companhia aérea de baixo custo Transavia, registou uma queda de 67,3% no número de
passageiros transportados, passando dos 104 milhões em 2019 para 34,06 milhões no ano passado,
segundo a agência Efe.O grupo Lufthansa – que inclui também SwissAir, Austrian, Brussels Airlines e
Eurowings – transportou apenas 36,4 milhões de passageiros, ou seja, 25% dos que transportou em
2019.Nos Estados Unidos, a Delta Airlnes, por seu lado, viu o número de passageiros cair 70% e sua
dívida quase duplicar, para 15.617 milhões de euros, enquanto a American Airlines contabilizou uma
redução drástica dos passageiros, que passaram dos 200 milhões em 2019 para os 76 milhões em
2020.A United Airlines, por sua vez, perdeu mais de 100 milhões de passageiros, enquanto a Southwest
Airlines teve prejuízos 2.550 milhões de euros, face ao lucro de 1.900 milhões em 2019, devido à queda
do número de passageiros transportados.O setor da aviação que tinha criado um grande número de
postos de trabalho, viu no ano passado os Estados a intervir, ao resgatar as companhias que estavam
muito fragilizadas.A Alemanha injetou 9.000 milhões de euros na Lufthansa, a França apoiou a Air France
com 7.000 milhões e a Holanda fez o mesmo na KLM ao apoiar com 3.400 milhões de euros.Nos
Estados Unidos, o governo federal injetou 23.000 milhões de euros nas transportadoras aéreas,
principalmente para ajudar a pagar os salários.
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JORNAL ECONÓMICO

05/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANDRÉ CABRITA MENDES

FAV: 4

AVE: € 730

REACH: 0

Acionista acusa Pedro Nuno Santos de querer nacionalizar
Groundforce
Alfredo Casimiro critica duramente o ministro pela resposta dada à sua proposta para
tentar desbloquear a situação financeira da empresa
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A VOZ DO @LGARVE

05/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: 0

Ocupação por quarto no Algarve fica nos 2,9% e cai 93,7% em
fevereiro - associação
A ocupação média por quarto nas unidades de alojamento do Algarve foi em fevereiro de
2,9%, valor que representa uma quebra de 93,7% comparativamente ao período
homólogo do ano anterior, segundo a principal associação hoteleira da região.

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) divulgou os dados provisórios
das variações verificados nas unidades de alojamento da região no segundo mês de 2021, que revelam
um decréscimo relativamente aos 7,6% registados em janeiro. "A taxa de ocupação global média por
quarto foi de 2,9%, 93,7% abaixo do valor registado em 2020", quantificou a associação empresarial
em comunicado, situando acima de 90% as quebras na ocupação dos principais mercados emissores de
turistas para o Algarve, como o Reino Unido e a Alemanha. A AHETA precisou que foi o mercado britânico
o que mais desceu, com menos 98%, tendência que também foi sentida nos mercados alemão (-
97,2%) e holandês (-94,9%). O mercado nacional registou uma quebra menos acentuada, tendo-se
situado nos 71,6%, segundo os dados provisórios de fevereiro compilados pelo gabinete de estudos da
associação empresarial. "O volume de vendas apresentou uma descida face ao mesmo mês do ano
anterior de menos 94,5%", realçou a AHETA, salientando que nos "valores acumulados dos últimos 12
meses" foi registada "uma descida média de menos 66,2%". Já a ocupação por cama acabou por ser
também afetado ao longo do último ano, com "uma descida de menos 60,5%", referiu ainda a
associação.   Por: Lusa
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JORNAL ECONÓMICO

05/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • RODOLFO ALEXANDRE

REIS

FAV: 4

AVE: € 2780

REACH: 0

Portugueses apostam no arrendamento de luxo no Algarve
Desde que chegou a Portugal em 2008, a agência SandyBlue contabiliza 500 reservas de
clientes nacionais com “muito poder económico” e que optam pelo ‘triangulo dourado’:
Vale do Lobo, Quinta do Lago e Vilamoura
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JORNAL DE NOTÍCIAS

05/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Festival Rock in Rio adiado para 2022
A organização do festival de música anunciou esta quinta-feira que adiou a edição de
2021 para o próximo ano devido à incerteza gerada pelo estado de emergência e a
pandemia da covid-19.

A organização do festival de música anunciou esta quinta-feira que adiou a edição de 2021 para o
próximo ano devido à incerteza gerada pelo estado de emergência e a pandemia da covid-
19."Infelizmente, chegada a data limite para iniciarmos as montagens da Cidade do Rock, encontramo-
nos ainda em fase de Estado de Emergência e sem garantias de que, em junho, estejam reunidas as
condições para realizarmos o festival no seu modelo original", precisa o comunicado.A nona edição do
Rock in Rio Lisboa vai-se realizar assim nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022.Os bilhetes ficam
automaticamente validados para a edição do próximo ano. A organização adianta que serão prestadas
mais esclarecimentos em breve, nomeadamente as "novidades relativas ao cartaz".O cartaz de 2021
contava com nomes de artistas como Anitta, Black Eyed Peas, Jason Derulo e Xutos e Pontapés.Edição
do Brasil também foi adiadaA organização do Rock in Rio anunciou também o adiamento da edição do
Brasil para o próximo ano. O evento, inicialmente previsto para setembro de 2021 no Rio de Janeiro,
passará a realizar-se nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022."O Rock in Rio mobiliza
pessoas dentro e fora da Cidade do Rock. Recebemos turistas de absolutamente todos os Estados
brasileiros, além do Distrito Federal, e também de mais de 70 países. São 28 mil pessoas que trabalham
para levar festa e alegria para as 700 mil pessoas que nos visitam. Vamos preservar vidas neste
momento. Em setembro de 2022 estaremos juntos de novo e prontos para o melhor Rock in Rio de
todos os tempos, quando vamos celebrar a paz e a vida", afirma Roberto Medina, presidente e
idealizador do Rock in Rio, em comunicado.
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CORREIO DA MANHÃ

05/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BREVES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 0

Novo CEO da TAP | Segredo de Justiça | Quebra de 94% em
hotéis
Novo CEO da TAP | Segredo de Justiça | Quebra de 94% em hotéis
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CORREIO DA MANHÃ

05/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Em risco de insolvência
Governo força acionista a aceitar proposta da TAP. Nacionalizar está fora da equação
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RTP MADEIRA

05/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

MADEIRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 9352

REACH: 0

Quase metade dos hotéis da Madeira não tem dinheiro para
pagar as despesas no final deste mês
Quase metade dos hotéis da Madeira não tem dinheiro para pagar as despesas no final
deste mês

Quase metade dos hotéis da Madeira não tem dinheiro para pagar as despesas no final deste mês
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CORREIO DA MANHÃ

05/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SOBE E DESCE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANDRÉ VERÍSSIMO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Aeroporto sem porto
Por: André Veríssimo
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ECONOMIA ONLINE

05/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

2021 será “muito melhor” para viajar, mas “serão precisos três
anos” para voltar à normalidade
Apesar de "algumas limitações", 2021 será um melhor ano para quem quer viajar,
acredita o diretor comercial da Agência Abreu. Ainda assim, Pedro Quintela prevê que a
normalidade só regresse em 2024.

Quando é que podemos voltar a … É a nova rubrica diária do ECO, numa altura em que se assinala um
ano desde que foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal. Com o confinamento, muitas
atividades fecharam portas e a nossa vida mudou. Com a descoberta e distribuição das vacinas, muitos
países e algumas atividades já começam a planear o desconfinamento. Em Portugal, quando é podemos
voltar ao nosso local do trabalho e às escolas? Quando é que poderemos voltar aos festivais de música
e viajar sem restrições? E ao cinema, aos museus e a uma discoteca? Quando é que poderemos voltar a
ver futebol nos estádios e ir ao ginásio? Nesta série de artigos fomos falar com responsáveis de cada um
desses setores.A pandemia abalou o turismo. Deixou aeroportos vazios, aviões no chão, malas
guardadas e planos adiados. Escolher um destino deixou de ser uma questão de preferência para ser
uma questão de escolha limitada. “Perdeu-se a liberdade” de viajar, diz o diretor comercial da Agência
Abreu, que nota ainda que 2020 foi, provavelmente, o pior ano de sempre em termos de faturação. Mas
2021 traz boas notícias para os viajantes — “muitas melhorias” e em 2022 será possível “encontrar o
equilíbrio”. Ainda assim, Pedro Quintela nota que só em 2024 será possível voltar à normalidade.“2020
foi muito mais condicionado em termos de férias. Houve uma limitação que nunca tivemos. As pessoas
não puderam escolher as viagens e escolheram apenas o que era possível“, diz ao ECO o diretor de
vendas e marketing da Agência Abreu. “Pudemos escolher, mas de forma limitada, sujeitando-nos à
disponibilidade que existia face a saúde publica e às limitações em termos de fronteira“, acrescenta. As
quebras de venda foram brutais, com meses quase sem faturação e a termos de vender o que já
tínhamos vendido. Não só não estávamos a vender como tínhamos de devolver o que tínhamos vendido
em janeiro e fevereiro. Pedro Quintela Diretor de Vendas e Marketing da Agência Abreu Pedro Quintela
nota mesmo que “2020 foi, provavelmente, o pior de sempre para as agências de viagens” e que a
Abreu não foi exceção, nos seus 181 anos de existência. E isso deveu-se a várias razões. “As quebras
de venda foram brutais, com meses quase sem faturação e a termos de vender o que já tínhamos
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vendido. Não só não estávamos a vender como tínhamos de devolver o que tínhamos vendido em
janeiro e fevereiro“, recorda.Desde então, “tem sido um processo evolutivo”, nota. Os aeroportos,
companhias aéreas e hotéis foram-se adaptando, criaram-se seguros de viagem e regras para viajar de
máscara, etc. “O próprio processo de testagem vai continuar a evoluir. Isto vai continuar a acontecer,
pelo menos até existir uma realidade mundial de controlo da pandemia”, diz Pedro Quintela.2021 com
“algumas limitações”, mas será “muito melhor”Contudo, apesar de acreditar que “algumas das limitações
de 2020 continuarão em 2021”, o responsável da Abreu acredita que este ano haverá mais facilidade em
termos de viagens, sobretudo devido ao processo de vacinação e às normas que estão a ser discutidas,
como o passaporte de vacinação. E prova disso é que a agência de viagens já nota alguma procura,
embora continue a ser residual.“Portugal é dos destinos que mais vendemos — Madeira, Açores e
Algarve — e já tem procura, porque em 2020 as pessoas já conseguiram viajar para esses destinos”,
detalha, referindo que destinos como as Maldivas, Dubai e Zanzibar também têm tido “alguma procura”,
especialmente para setembro e outubro, sobretudo devido a muitas luas-de-mel que foram adiadas
devido à pandemia. “As pessoas vão arriscando esse tipo de reservas, porque estão desejosas de
viajar”, diz Pedro Quintela, referindo-se ao mais recente fenómeno “travel revenge” [vingança do
turismo]. Disparam reservas para o Algarve, mas é “um boom relativo” Ler Mais E desengane-se se
pensa que os preços desceram. “Os preços vão-se mantendo estáveis e muito ao nível de 2019”, diz o
responsável, detalhando que “existe um nível de confiança e positivismo em viajar muito maior do que
em 2020”. E, por isso, “as empresas procuraram manter os preços de 2019. 2021 também não trará
uma grande variação. Não vão subir de forma muito significativa, mas também não vão descer para
atrair mais clientes”. Vamos precisar de, pelo menos, três anos para voltar ao que era e para podermos
ter o mesmo número de pessoas que tínhamos a comprar viagens em 2019. Pedro Quintela Diretor de
Vendas e Marketing da Agência Abreu Olhando para o futuro, o diretor comercial da Abreu acredita que
“2021 será muito melhor do que 2020, mas ainda longe do que foi 2019”. “Diria que em 2022 — sem
estar a dizer concretamente se é no início, meio ou final do ano –, de forma otimista e realista” haverá
uma certa normalidade.Mas será como antes? Essa é a one million dollars question. Pedro Quintela não
adivinha o futuro, mas aponta 2024 como a altura em que tudo regressará à normalidade. “Vamos
precisar de, pelo menos, três anos para voltar ao que era e para podermos ter o mesmo número de
pessoas que tínhamos a comprar viagens em 2019”, afirma, respondendo: “Vamos demorar algum
tempo a recuperar”.
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Groundforce. Sócio maioritário acusa Governo de tentativa de
‘roubo’
O i teve acesso à carta de Miguel Frasquilho para Alfredo Casimiro e sabe que Pedro Nuno
Santos admitiu ‘pulverizar’ posição de Humberto Pedrosa.
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Groundforce Todos os cenários em aberto. Até nacionalizar
Há várias soluções possíveis para a empresa, inclusive uma espécie de nacionalização
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TAP Pressão dos custos baixa, mas mantém-se elevada com
saídas na gestão
Lacerda Machado, o administrador que resgatou o controlo da T AP em 2017, saiu da
administração
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“Turismo e as feiras internacionais são condição necessária, mas
não são condição suficiente” para Lisboa, diz Moedas
Para o candidato do PSD à Câmara de Lisboa, a capital posicionou-se "no circuito das
feiras internacionais e do turismo, mas tal "não chega". Diz que é uma condição
"necessária, mas não suficiente".

Carlos Moedas apresentou esta quinta-feira a sua candidatura à Câmara de Lisboa (CML) no átrio do
Pavilhão Central do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Para o candidato do PSD, Lisboa
posicionou-se num circuito das feiras internacionais e é uma referência a nível de turismo, mas alerta que
“não chega”. Na sua ótica, “os novos tempos que se avizinham vão exigir construção”. “Lisboa
posicionou-se num circuito das feiras internacionais, do turismo e eu diria muito bem ao turismo, as
feiras internacionais, mas não chega. O turismo e as feiras internacionais são condição necessária, mas
não são condição suficiente”, disse Carlos Moedas, em frente de um fundo azul com o ‘slogan’ Novos
TemposO candidato do PSD considera que é necessário ter esse turismo, essa atração de feiras
internacionais, mas alerta para a necessidade de “não nos concentrarmos apenas em atrair, mas em
construir. Em construir aquilo que é a inovação, construir o talento, ter o futuro à nossa frente na criação
desse talento. Não apenas atrai-lo e é isso que Lisboa tem que fazer“, refere o candidato à autarquia de
Lisboa. Carlos Moedas confirmado como candidato do PSD a Lisboa Ler Mais Para o antigo comissário
europeu, Lisboa tem que apostar em “criar emprego sustentável, que é o que vai proporcionar melhor
qualidade de vida e deve ser feito através de talento, através da criação de inovação”, refere na
apresentação da sua candidatura que decorreu onde se formou em engenharia.Carlos Moedas diz que
esta candidatura “foi uma decisão de vida, refletida e pensada”. Para o administrador da Fundação
Gulbenkian, Lisboa “perdeu uma certa ligação, uma certa conexão entre a cidade e as pessoas”.
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Nacionalização da Groundforce é cenário afastado
Ministro assume, no entanto, que “T AP tem de ter controlo da empresa” caso o acionista
não cumpra o pagamento
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Antigo CEO da Star Alliance a caminho da TAP
Jaan Albrecht Binderberger está a caminho de ser o próximo CEO da T AP. Nomeação
poderá acontecer na assembleia-geral de abril
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Apoio à TAP não é equitativo e desvirtua concorrência com
privados, diz CEO da euroAtlantic Airways
O presidente executivo da euroAtlantic Airways nota que na Europa os países estão a dar
apoio ao setor, mas que em Portugal apenas as empresas do Estado estão a receber
ajuda.

O presidente executivo da euroAtlantic Airways, Eugénio Fernandes, disse esta quinta-feira à Lusa que a
falta de equidade entre os apoios que o Estado está a dar à TAP e às companhias privadas desvirtua a
concorrência no setor.“Em qualquer setor, em qualquer situação, se os players que estão a ser apoiados
concorrem com aqueles que não estão a ser apoiados, naturalmente – e parece-me obvio – há uma
clara afetação do que é uma concorrência sã”, afirmou o presidente executivo (CEO) da euroAtlantic
Airways, companhia fundada em 1993 na Madeira e que concorre diretamente com a TAP nas rotas de
São Tomé e de Bissau.“Se temos um concorrente nosso que está a ser apoiado e nós não estamos a
ser apoiados, indiretamente isto está a desvirtuar a concorrência, isto a nós deixa-nos extremamente
preocupados”, sublinhou o responsável.Eugénio Fernandes ressalvou que a companhia que dirige não se
opõe à ajuda que o Governo está a dar à TAP, que, em 2020, voltou a ser controlada maioritariamente
pelo Estado, porém não entende “a falta de equidade para com o setor privado”.“Nos restantes países
da Comunidade Europeia os Estados estão a dar apoio a este setor, que é dito estratégico e que é
fundamental que esteja em posição de iniciar a sua operação quando houver a tal retoma do mercado e
do turismo, e o que nós assistimos em Portugal é exatamente o contrário, o apoio é apenas direcionado
às empresas do Estado e isso é que nos deixa muito preocupados e desagradados”, explicou. TAP:
Acordo de emergência era “passo essencial” que faltava Ler Mais Na semana passada, o Jornal
Económico avançou que o Governo estaria a negociar com a Comissão Europeia uma injeção estatal
imediata na TAP, que pode ser superior a 200 milhões de euros, para fazer face às necessidades de
tesouraria da companhia área, que só estão asseguradas até ao fim de março.Para a euroAtlantic
Airways, trata-se de “mais uma ajuda que ainda vem aumentar mais o fosso entre o apoio que está a
ser dado às empresas públicas e não está a ser dado de uma forma equitativa às empresas
privadas”.“Eu diria que, se dão 200 milhões nesta fase à TAP, deviam dar, proporcionalmente à dimensão
do setor privado, o apoio ao setor privado”, defendeu Eugénio Fernandes, salientando que as
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companhias aéreas que não estão a ser ajudadas também estão há um ano a sofrer os efeitos da
pandemia no setor.O CEO da transportadora que atua em nichos de mercado como transporte de carga
e voos charter lamentou ainda que a TAP consiga ajudas adicionais que as transportadoras privadas não
conseguem, nomeadamente no que diz respeito a garantias de extensão já anunciada por mais um ano
e meio das moratórias de crédito bancárias.Companhia pode dispensar 20 a 30 dos 200
trabalhadoresPerante a crise provocada pela pandemia, a empresa poderá não renovar os contratos a
prazo de 20 a 30 dos seus 200 trabalhadores, depois de ter dispensado 150 no ano passado, admitiu à
Lusa o CEO.“Nós acreditamos que, continuando o mercado a não recuperar e com estes sucessivos
fechos da economia, proibições de voos, etc, é natural que – não por despedimentos nem por acordos –
tenhamos ainda mais uma redução de 10% a 15% dos quadros, por não renovações contratuais”, disse
o responsável, em declarações à Lusa.No ano passado, a companhia aérea reduziu o número de
trabalhadores de 350 para 200, sobretudo através da não renovação de contratos a prazo.“Está a fazer
agora um ano que fizemos muitos contratos válidos por um ano, para fazer face ao verão de 2020,
esses contratos que estão a acabar agora, não havendo expectativa que o mercado vá recuperar, é
natural que não sejam renovados”, acrescentou.Esta é uma das medidas adotadas pela transportadora
aérea para reduzir os custos em 70%, face à queda de 70% nas receitas, devido aos efeitos da
pandemia de Covid-19.“Nós neste momento ainda estamos a ter uma perda líquida todos os meses, ou
seja, estamos a ‘queimar’ caixa mensalmente, mas eu diria que, em valor absoluto, já conseguimos
fazer uma redução de custo mensal de mais de dois milhões de euros. Para a nossa dimensão é
bastante”, disse Eugénio Fernandes. TAP: EuroAtlantic acusa Governo de “distorcer concorrência” Ler
Mais A transportadora com quase 30 anos de atividade pediu ao Governo, no ano passado, apoios para
fazer face à crise causada pela pandemia, além dos apoios transversais acessíveis a todo o setor, mas
não obteve ainda resposta. “Tivemos uma reunião [no Ministério das Infraestruturas], mas até agora
não tivemos qualquer ação, nem temos qualquer evolução nos contactos. Continuamos a tentar falar
com o Ministério da Economia, [mas] não somos recebidos e, pura e simplesmente, fomos deixados
sozinhos e isto leva-nos a perguntar se, realmente, o setor privado é importante ou não para o nosso
país”, apontou o responsável.De acordo com Eugénio Fernandes, quando a euroAtlantic pediu ajuda ao
Governo, há um ano, o objetivo não se prendia com a obtenção de apoios a fundo perdido, mas antes
um apoio para os dois anos seguintes que rondaria os 40 a 50 milhões de euros em isenções e
majorações.“Precisávamos de isenções da taxa social única [TSU], precisávamos de isenções do
pagamento do IRC por conta, precisávamos que os custos relevantes para as companhias de aviação,
que têm a ver com a manutenção, com as aeronaves, fossem majorados, alargado o prazo para a
recuperação dos prejuízos fiscais, etc., toda uma série de medidas que estão ao alcance do poder
executivo, no fundo, para aliviar a saída de dinheiro da tesouraria das empresas”, explicou.“Enquanto nós
nos formos aguentando, não nos vão ajudar, quando nós já estivermos prontos para morrer é que nos
vão ajudar. Temos de ir para a rua dizer que não temos dinheiro para pagar salários, para sermos
ajudados? É isso que o nosso Governo espera das empresas?”, questionou.Novo aeroporto: “não há luz
ao fundo do túnel”Na mesma entrevista, o presidente da euroAtlantic disse estar “muito preocupado”
com o projeto de expansão aeroportuária de Lisboa e considerou importante que haja “uma decisão
rápida”. “Isto deixa-nos muito preocupados, não a interrupção na decisão, mas é não haver prazos, não
haver timings, não haver uma luz ao fundo do túnel e, por isso, custa-nos muito assistir a esta situação
toda, em que, mais uma vez, vamos entrar num prazo de anos de discussão, de estudos disto, estudos
daquilo”, disse.Em causa está a decisão da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) de se recusar
emitir um parecer prévio de viabilidade do aeroporto do Montijo, devido ao parecer negativo de duas das
cinco câmaras municipais envolvidas, seguida do anúncio do Governo de que vai avançar para uma
Avaliação Ambiental Estratégica e estudar três soluções, incluindo a construção no campo de tiro de
Alcochete. Governo não desiste do Montijo mas admite opção de Alcochete Ler Mais Eugénio Fernandes
admitiu que para a companhia que dirige é importante que haja uma decisão rápida, uma vez que há
alguns anos foram “quase expulsos” da sua base, o aeroporto de Lisboa, devido ao crescimento das
companhias de baixo custo e do aumento da frota da TAP. “Temos uma necessidade urgente de ter
instalações e vemos que andamos há 52 anos com esta discussão do aeroporto”, lamentou o
responsável.“Eu não sou especialista em aeroportos, nem tão pouco em custos desse tipo de
infraestrutura, mas, pelo que eu tenho ouvido e lido, o Montijo seria a opção mais rápida e
economicamente mais em conta para termos uma segunda infraestrutura [na região de Lisboa], por
forma a estarmos preparados para a tal recuperação que toda a gente espera no prazo de três a quatro
anos”, acrescentou.(Notícia atualizada às 17h36 com mais informação)
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Grupo Vila Galé abriu quatro hotéis em plena pandemia e tem um
projeto para crianças
Nem a pandemia impediu o Grupo Vila Galé de manter os investimentos previstos. Abriu
quatro hotéis: três em Portugal e um no Brasil. O  Vila Galé Nep Kids, no Alentejo, ainda
aguarda aprovação.

A economia voltou a fechar para travar os efeitos da pandemia. Para quando a retoma? O ECO foi falar
com vários empresários sobre as perspetivas de retoma nos seus respetivos setores e o que é
necessário para ultrapassar as dificuldades.O setor do turismo foi brutalmente afetado pela pandemia,
mas nem a crise impediu o Grupo Vila Galé de manter os investimentos previstos e continuar com o seu
plano de expansão. Em ano de pandemia, o Grupo Vila Galé, um dos maiores grupos hoteleiros em
Portugal, abriu três novos hotéis em território nacional, o Vila Galé Serra da Estrela, localizado em
Manteigas, o Vila Galé Collection Alter Real, em Alter do Chão e conseguiu concluir a segunda fase de
expansão do Vila Galé Douro Vineyards. Atualmente o grupo tem 27 unidades hoteleiras em Portugal.No
Brasil, o grupo tem dez hotéis e todos eles estão abertos. Jorge Rebelo de Almeida conta que,
inclusivamente, abriram uma unidade hoteleira em plena pandemia, o Vila Galé Paulista, em São Paulo.
Focados no plano de expansão, o presidente do grupo adianta que iniciaram, em outubro do ano
passado, a construção de um resort de luxo no Brasil, o Vila Galé Alagoas.Jorge Rebelo de Almeida
explica ao ECO que a realidade nos dois países é completamente diferente e que o “impacto é maior em
Portugal”. No Brasil tem sido “possível conciliar o controlo da pandemia com o desenvolvimento e
manutenção da atividade económica na medida do possível“, refere. Vila Galé investe nove milhões e
abre hotel no Brasil Ler Mais Em Portugal, dos 27 hotéis que o Grupo Vila Galé tem de Norte a Sul,
apenas quatro estão abertos. “Neste momento estamos abertos no Porto, Lisboa, Algarve e na Madeira,
em Santa Cruz”, adianta o presidente do Grupo.As novidades não ficam por aqui e Jorge Rebelo de
Almeida conta que têm um projeto em fase de aprovação direcionado para crianças. Chama-se hotel Vila
Galé Nep Kids, vai nascer no Alentejo, em Beja, e promete fazer a delícia dos mais miúdos. “É um sonho
muito antigo nosso e vai ser um paraíso para as crianças”, adianta.Apesar de estarem focados no plano
de expansão, presidente do Grupo Vila Galé salienta que “a situação é dramática para setor do turismo”
e adianta que o Grupo perdeu 75 milhões de euros de faturação em Portugal e 136 milhões de reais
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(cerca de 20 milhões de euros) no Brasil. Grupo Vila Galé perdeu 30 milhões com a pandemia Ler Mais
Portugal liderou a tabela dos países a nível mundial com maior número de mortes de infetados por
Covid-19. Jorge Rebelo de Almeida deixa um apelo e destaca que é “imprescindível limpar a má imagem
de Portugal e voltar a transmitir a confiança dos turistas que somos um país seguro e confiável”.
Todavia, não tem dúvidas, que o turismo vai voltar a ser o que era até porque é premente a necessidade
de férias e escape.
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6,7. A Lufthansa, maior grupo europeu de transporte aéreo, teve
um prejuízo recorde de 6,7 mil milhões de euros em 2020.
6,7. A Lufthansa, maior grupo europeu de transporte aéreo, teve um prejuízo recorde de
6,7 mil milhões de euros em 2020.
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Movimento 'A Pão e Água' sai hoje à rua em protesto. "Estamos
no fim de linha, é impossível aguentarmo-nos muito mais neste
registo"
O movimento ‘A Pão e Água’ realiza esta sexta-feira uma nova manifestação no Porto,
em representação de alguns dos setores mais afetados pela pandemia. Querem,
sobretudo, que o Governo apresente um plano de desconfinamento.

O movimento ‘A Pão e Água’ realiza esta sexta-feira uma nova manifestação no Porto, em
representação de alguns dos setores mais afetados pela pandemia. Querem, sobretudo, que o Governo
apresente um plano de desconfinamento.A última manifestação ocorreu em dezembro, só que desde
então “as coisas não mudaram muito de figura”, explica um dos porta-vozes do ‘A Pão e Água’, Miguel
Camões, à Executive Digest. “O Governo avançou com algumas medidas de apoio, mas neste
momento, e com o demorar do controlo da pandemia, tornam-se mais uma vez insuficientes”,
acrescentou.Assim, vários trabalhadores da restauração, bares, discotecas, cabeleireiros e comércio de
rua vão protestar, reivindicando, sobretudo, um plano de desconfinamento “que já devia ter sido
avançado pelo Governo”.Os trabalhadores dos diferentes setores precisam de “fazer um planeamento a
curto, médio prazo da vida empresarial”. “Não podemos estar nesta indefinição, sem saber quando é que
podemos abrir, e continuamos com despesas e os estabelecimentos encerrados”, sublinha Miguel
Camões.O movimento ‘A Pão e Água’ pede também a abertura imediata de algum pequeno comércio de
rua, como é o caso dos cabeleireiros, barbeiros, salões de beleza e livrarias, “cumprindo naturalmente as
orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS)”. “Também a restauração e similares têm todas as
condições para abrir de uma forma gradual”, considera o porta-voz.Os profissionais dos setores querem
também a permissão imediata de venda de bebidas em regime take-away, bem como a atribuição de
lay-off simplificado a 100% aos invés dos 80%, com efeitos retroativos desde março de 2020.Além
disso, pedem a aceleração do apoio das rendas e a atribuição de linhas de crédito sem juros, pelo recém
criado Banco do Fomento, semelhantes ao mecanismo que o Turismo de Portugal já utiliza para apoiar
as tesourarias das empresas em dificuldades, entre outras medidas.“A situação está a agravar-se mês
atrás de mês. Neste momento, estamos no fim de linha, é impossível aguentarmo-nos muito mais neste
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registo”, constata Miguel Camões. Por isso, a manifestação “é uma chamada de atenção ao Governo de
que as coisas não estão bem”.O protesto vai realizar-se hoje pelas 15h30 em frente à Câmara Municipal
do Porto.
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Passaporte sanitário: só nos faltava mais esta!
Em matéria de passaporte sanitário há, portanto, um antes e um depois. Antes de todos
estarem vacinados, a ideia é discriminatória e perigosa. Depois de todos estarem
vacinados, não serve para nada.

O combate à pandemia tem gerado um sem fim de ideias. Umas boas, outras más. Quando todos
julgávamos que já tínhamos tido a nossa conta de ideias más – como a “stayaway covid” ou manter os
idosos confinados sine die –, eis que surge esta do passaporte sanitário.Num dia dizia-se que era urgente
discutir o assunto e no dia seguinte a decisão parece estar tomada. Segundo se ouve de Bruxelas, falta
decidir o nome a dar à coisa – “certificado de vacinação” parece mais suave –, bem como a informação
que deve conter. Só o registo de que a pessoa foi vacinada ou outros dados sobre o seu estado de
saúde?Tal como falta determinar para que serve ao certo. Só para viajar ou também para aceder a
outras vantagens? Só viagens entre países da UE, de e para a UE, ou igualmente dentro de cada país? E
podemos utilizar o dito passaporte para aceder a edifícios públicos, eventos desportivos e culturais,
hotéis, ginásios e restaurantes?Não são propriamente minudências, mas a proposta legislativa vai sair
em março e deve ser implementada até ao verão. O grande desígnio estratégico é, portanto, o
turismo.É importante dizer que este passaporte sanitário não é igual ao nosso velho boletim de vacinas –
e à necessidade de ter as vacinas em dia para certos fins –, dado que as “picas” carimbadas nesse
caderninho de papel amarelo e azul são de acesso universal. Infelizmente, não é o que sucede ainda – e
continuará a não a suceder por muitos e bons meses – com as vacinas contra a Covid-19. Se houvesse
para todos, não havia fura-filas. Faz toda a diferença.Por isso, o dito passaporte discrimina os cidadãos
em função da sua condição de saúde. Divide os cidadãos em duas categorias – criando dois estatutos
jurídicos diferentes –, com base num critério que (não sendo arbitrário, se a ordem da vacinação o não
for) é alheio à vontade e à conduta das pessoas. Pior do que isso, penaliza duplamente aqueles que
ainda não tiveram acesso à vacina: além do risco de saúde que correm, por exemplo para irem trabalhar
todos os dias – sim, nem todos podem estar em teletrabalho! –, ficam ainda privados de um direito
básico, como a liberdade de circulação (assim reservada aos “maiores e vacinados”).Tem-se dito que o
objetivo é também incentivar as pessoas a vacinar-se. Acontece que as pessoas não precisam assim
tanto de ser incentivadas. Precisam é de paciência para esperar. E se, no final do processo, ficarem
alguns negacionistas de fora, o problema vai ser para eles. A imunidade de grupo não precisará da sua
boa vontade e as doses que lhes estariam destinadas podem, com proveito, ser reencaminhadas para
países ondem fazem falta. Aliás, ou bem que a vacina é obrigatória ou bem que não é.De resto, a vacina
contra a Covid-19 protege as pessoas contra a doença (ou as formas mais severas da doença), mas
não as impede de apanhar o vírus e até, porventura, de o transmitir. E, como sublinha a OMS, há ainda
muitas dúvidas sobre a eficácia das vacinas, em particular sobre a duração dos seus efeitos e sobre o
nível de proteção contra as variantes. Por isso, os vacinados devem continuar a proteger-se com
máscara, manter distanciamento social e afins.Neste sentido, o passaporte sanitário, ao dar ordem de
soltura aos vacinados passa a pior das mensagens: liberta uma população que, embora vacinada, não
deixa de ser frágil e de constituir algum risco para terceiros, ao mesmo tempo que dá a todos uma
sensação de falsa segurança.Em matéria de passaporte sanitário há, portanto, um antes e um depois.
Antes de todos estarem vacinados, a ideia é discriminatória e perigosa. Depois de todos estarem
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vacinados, não serve para nada.
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