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Não há memória de um ano turístico como este
Entrevistas a João Fernandes, Presidente do T urismo do Algarve, e a Elidérico Viegas,
Presidente dos Hoteleiros do Algarve
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Ryanair espera alcançar 60% a 70% do tráfego normal este
Verão
A Ryanair perspectiva transportar este Verão entre 60% a 70% do número de
passageiros que habitualmente transporta nesta altura do ano, disse o CEO do Grupo,
Michael O’Leary, que reconheceu serem as suas expectativas mais optimistas.

A Ryanair perspectiva transportar este Verão entre 60% a 70% do número de passageiros que
habitualmente transporta nesta altura do ano, disse o CEO do Grupo, Michael O’Leary, que reconheceu
serem as suas expectativas mais optimistas.O executivo, que falava num comité parlamentar britânico,
frisou que espera “poder voar talvez 60% ou 70% do nosso volume normal de tráfego durante os
meses de pico do Verão - Junho, Julho, Agosto e Setembro”.Para o Inverno, Michael O’Leary espera
acelerar o regresso à normalidade e alcançar entre 70% a 80% do tráfego normal de passageiros para
essa altura do ano.As expectativas do CEO do Grupo Ryanair devem-se à evolução do processo de
vacinação e ao aumento da realização de testes à covid-19.Além do aumento de pessoas vacinadas
contra a covid-19, Michael O'Leary espera que o preço dos testes de PCR possa baixar no Verão,
impulsionando o aumento da procura por viagens.As viagens internacionais de e para Inglaterra estão
suspensas até 17 de Maio, mas o governo britânico criou uma task force que deverá apresentar novas
informações sobre a retoma das viagens no dia 12 de Abril.Micheal O'Leary, contudo, pediu uma acção
mais rápida para tranquilizar os turistas. “Não precisamos de uma task force, precisamos apenas de
acção", disse o CEO da Ryanair, citado pela rádio irlandesa “RTÉ”, acrescentando que “o verdadeiro
desafio aqui é o tempo – precisamos dar clareza aos clientes para reservarem as férias de Verão”.
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Hotelaria e restauração insiste na revogação da proibição de
venda de bebidas
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) reiterou, esta
terça-feira, a necessidade de ser revogada a proibição de venda de bebidas em "take
away", considerando a medida "injustificada".

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) reiterou, esta terça-feira, a
necessidade de ser revogada a proibição de venda de bebidas em "take away", considerando a medida
"injustificada".

"A AHRESP reitera a necessidade de ser revogada a proibição da venda de bebidas em 'take-away', uma
vez que o objetivo é prevenir o consumo de produtos à porta do estabelecimento ou nas suas
imediações, o que já é proibido, e não a venda, que apenas prejudica a já difícil situação das nossas
empresas", refere a associação no seu boletim diário.

Para a associação, "não se entende a proibição dos estabelecimentos de restauração e bebidas
venderem qualquer tipo de bebida no âmbito do 'take-away', incluindo o café, o que é absolutamente
incompreensível".

"A venda de bebidas não representa qualquer risco acrescido", sublinha.

No atual estado de emergência que Portugal enfrenta no âmbito do combate da covid-19, o comércio
não essencial, cafés e restaurantes permanecem fechados ao público, sendo apenas autorizado o "take-
away".

A venda de qualquer tipo de bebidas à porta ou ao postigo de cafés ou restaurantes é, no entanto,
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proibida, bem como o consumo de refeições ou produtos à porta do estabelecimento ou na via pública,
sendo apenas permitida a venda de produtos embalados.

A venda de bebidas alcoólicas continua proibida nas áreas de serviço e nos supermercados depois das
20:00, não sendo também permitido o seu consumo na rua e é proibida a permanência em espaços
públicos de lazer, que podem, contudo, ser frequentados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.593.872 mortos no mundo, resultantes de mais de
116,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.565 pessoas dos 810.459 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan,
uma cidade do centro da China.
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Movimento de passageiros nos aeroportos agrava quebra para
76,6% no 4.º trimestre de 2020
Dados são divulgados pelo INE.

Os passageiros transportados nos aeroportos nacionais diminuíram 76,6% no quarto trimestre de 2020
face ao mesmo período de 2019, para 3,1 milhões, agravando a quebra face à descida de 71,5% do
trimestre anterior, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta terça-feira. Segundo o INE,
também o transporte de passageiros por comboio e por metropolitano registou, de outubro a
dezembro, maiores decréscimos face ao trimestre anterior (-42,3% e -54,7% face a -40,3% e -51,3%
no terceiro trimestre de 2020), com totais de 28,3 e de 33,5 milhões de passageiros movimentados,
respetivamente. Já o transporte de passageiros por via fluvial diminuiu 48,4% (-36,8% no terceiro
trimestre de 2020), atingindo 2,8 milhões de passageiros. No que se refere ao transporte de
mercadorias, por via aérea e ferroviária registou decréscimos menos acentuados comparativamente
com o trimestre anterior: descida de 26,1% no transporte aéreo (-39,0% no terceiro trimestre de
2020), queda de 3,3% no transporte por ferrovia (-5,3% de julho a setembro). Pelo contrário, o
transporte por rodovia registou um decréscimo mais acentuado (-11,7%; -4,1% no terceiro trimestre),
sendo que também por via marítima voltou a registar-se uma redução (-2,1%; +0,2% no terceiro
trimestre de 2020). De acordo com o INE, de outubro a dezembro, aterraram nos aeroportos nacionais
22,6 mil aeronaves em voos comerciais, o que representa uma queda homóloga de 56,4% (-52,9% no
terceiro trimestre e -91,1% no segundo trimestre). O volume de passageiros movimentados
(embarques, desembarques e trânsitos diretos) nos aeroportos nacionais totalizou 3,1 milhões de
passageiros, recuando 76,6% em relação ao trimestre homólogo (-71,5% no terceiro trimestre e -
97,4% no segundo trimestre). O movimento aéreo de carga e correio diminuiu 26,1%, totalizando 43,5
mil toneladas no último trimestre de 2020 (-39,0% no terceiro trimestre e -57,4% no segundo). No
quarto trimestre de 2020, o aeroporto de Lisboa foi responsável por 47,4% do movimento total de
passageiros (1,5 milhões), tendo diminuído a sua expressão em 7,5 pontos percentuais face ao
trimestre homólogo. O movimento de passageiros neste aeroporto decresceu 79,8% (-76,9% no
terceiro trimestre e -97,1% no segundo). O aeroporto do Porto registou o segundo maior volume de
passageiros movimentados do país (24,0%, +1,2 pontos percentuais face ao período homólogo),
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atingindo 752 mil passageiros e representando um decréscimo de 75,4% (-64,2% e -97,5% nos
terceiro e segundo trimestres de 2020). Já no aeroporto de Faro o movimento foi de 375 mil
passageiros (12,0% do total), menos 76,1% (-70,1% no terceiro trimestre e -98,8% no segundo), e
nos aeroportos de Ponta Delgada e do Funchal os decréscimos foram de -64,7% e -67,5%,
respetivamente (-65,1% e -69,4% no terceiro trimestre e -96,1% e -98,8% no segundo trimestre, pela
mesma ordem). De outubro a dezembro de 2020, o tráfego aéreo internacional diminuiu 78,9%, para
2,3 milhões passageiros (-73,2% no terceiro e -97,5% no segundo trimestre 2020), tendo concentrado
75,1% do tráfego total (83,0% no período homólogo). O peso do movimento internacional ascendeu a
90,2% em Faro, 84,9% no Porto e 84,0% em Lisboa. "Analisando o número de aeronaves aterradas e o
número de passageiros desembarcados diariamente no quarto trimestre de 2020, e comparando com o
período homólogo, mantém-se visível o impacto da pandemia covid-19 e das medidas adotadas ao nível
do espaço aéreo, com os valores diários no quarto trimestre de 2020 significativamente abaixo dos
registados no período homólogo", nota o INE. Analisando os países de origem e destino dos voos com
passageiros, e tendo como base o número total de passageiros embarcados e desembarcados no
trimestre em análise, verifica-se que, no último trimestre de 2020, a primeira posição coube à França,
seguida da Alemanha e do Reino Unido, que inverteram as posições quando países de destino. O Reino
Unido continuou a registar os maiores decréscimos (-84,1% e -83,8%, respetivamente, enquanto país
de origem e destino) e o Brasil surgiu como quarto principal país de destino dos passageiros embarcados
no quarto trimestre. No que respeita ao transporte ferroviário, acentuou também as quebras homólogas
no último trimestre de 2020, com o transporte de passageiros por comboio a cair 42,3% (-40,3% no
terceiro trimestre), para 28,3 milhões de passageiros movimentados. No quarto trimestre de 2020
foram transportadas 2,2 milhões de toneladas de mercadorias por ferrovia, menos 3,3% (-5,3% no
terceiro trimestre). Já no transporte de passageiros por metropolitano, a quebra de outubro a dezembro
foi de mais de metade: Com um total de 33,5 milhões de passageiros, o transporte por metropolitano
diminuiu 54,7% (-51,3% no terceiro trimestre), destacando-se a diminuição de 58,8% no metropolitano
de Lisboa, que transportou 20,5 milhões de passageiros (61,1% do total, -6,1 pontos percentuais). O
Metro do Porto foi utilizado por 10,2 milhões de passageiros e apresentou uma diminuição de 49,1%,
enquanto o metro Sul do Tejo registou a menor redução (-33,9%), com o transporte de 2,9 milhões de
passageiros. Durante o quarto trimestre de 2020 entraram nos portos nacionais 3009 embarcações de
comércio, o que corresponde a uma redução de 11,1% (-19,2% no terceiro trimestre, tendo a
dimensão das embarcações entradas diminuído 32,7% (-22,8% no trimestre anterior), atingindo 45,6
milhões de GT (arqueação bruta). O movimento de mercadorias nos portos registou 20,6 milhões de
toneladas, menos 2,1% face ao período homólogo (+0,2% no terceiro trimestre), com o porto de Sines
a registar o único aumento, de 10,0% face ao período homólogo (+20,9% no trimestre anterior), para
10,6 milhões de toneladas de mercadorias movimentadas (51,5% do total nacional). Os restantes
principais portos nacionais registaram reduções nas mercadorias movimentadas no quarto trimestre:
quedas de 19,8% em Leixões, de 17,0% em Lisboa e de 13,5% em Aveiro (-23,1%, -17,8% e -6,4%,
respetivamente, no terceiro trimestre). Em queda no quarto trimestre de 2020 esteve também o
transporte de passageiros por via fluvial, que diminuiu 48,4% (-36,8% no terceiro trimestre), para 2,8
milhões de passageiros, em "resultado das medidas tomadas no combate à pandemia covid-19". O
transporte de passageiros no rio Tejo decresceu 48,6%, movimentando 2,6 milhões de passageiros,
após as reduções registadas desde o início do ano (-12,2%, -73,4% e -41,7%, respetivamente no
primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2020, respetivamente). Também o transporte rodoviário de
mercadorias manteve de outubro a dezembro a tendência decrescente registada ao longo de 2020,
diminuindo 11,7%, para 33,8 milhões de toneladas (-4,1% no terceiro trimestre). No último trimestre do
ano passado assistiu-se ainda a uma "ligeira diminuição" da quantidade de gás transportada por
gasoduto, quer na entrada (-3,0%; +0,3% no terceiro trimestre de 2020), quer na saída (-3,0%;
+0,1% no terceiro trimestre de 2020). O transporte de mercadorias por oleoduto acentuou a
diminuição, recuando 32,4% (-28,8% no terceiro trimestre) e atingindo 516,4 mil toneladas.
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2020 com quebra de 70% nos passageiros aéreos a pisarem o
solo português
Em terra, o cenário foi semelhante. Os passageiros transportados no metropolitano de
Lisboa, do Porto e do Metro Sul do Tejo caíram 48% em 2020.

Os aeroportos de Portugal viram aterrar menos 56% de aeronaves nas suas pistas ao longo de 2020,
comparando com o ano anterior. O total de passageiros caiu ainda mais a pique, perto de 70%.

O quarto trimestre de 2020 veio agravar as perdas na circulação nos aeroportos nacionais. O Instituto
Nacional de Estatística, no boletim Atividade dos Transportes, aponta um descida de 56,4% nas
aeronavais aterradas e de 76,6% no número de passageiros, que comparam com os 52,9% e os 71,5%
do trimestre anterior.

O aeroporto de Faro foi o mais castigado – recebeu menos 75% de passageiros, e foi seguido nas
perdas pelo de Lisboa (70,3%) e finalmente pelo do Porto (-66,2%).

Os aviões de transporte de carga e correio também diminuíram a sua presença, embora de forma
menos acentuada: no conjunto de 2020, resvalaram cerca de30%e, ao contrário do que aconteceu com
as naves de passageiros, tiveram no quarto trimestre uma descida menor, de 26,1%, que compara com
os 39% dos três meses anteriores.

Em terra, o cenário foi semelhante. Os passageiros transportados no metropolitano de Lisboa, do Porto
e do Metro Sul do Tejo caíram 48% em 2020, 10 pontos percentuais acima dos 38,4% que
correspondem à redução de passageiros do transporte ferroviário pesado.

Nas estradas, o transporte de mercadorias continuou o seu caminho sem percalços tão grandes como
os restantes. Foram transportadas menos 15% de toneladas por esta via.
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Hotelaria vive "momento dramático" e insiste que é urgente
isentar da TSU
A Associação da Hotelaria de Portugal insistiu hoje que o setor vive "um momento
dramático", com cada vez mais salários em atraso, insistindo ser urgente isentar o setor
das contribuições à Segurança Social (TSU) e criar linhas de crédito.

“Já há vários hotéis que têm salários em atraso porque não têm dinheiro para pagar a TSU”, a Taxa
Social Única (TSU) mensalmente descontada para a Segurança Social, afirmou a vice-presidente
executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Cristina Siza Vieira, em declarações à
Lusa.Como existe a obrigação de ter os impostos em dia, para receber apoio, nomeadamente para
salários de trabalhadores em regime de ‘lay-off’, Cristina Siza Vieira relata haver cada vez mais empresas
a perder capacidade financeira para pagar a TSU e lembra que, não sendo paga esta taxa, a Segurança
Social não paga ordenados e, no mês seguinte, retira o apoio.A AHP diz que a situação é dramática e
lembra que o problema da TSU só se colocou a partir do momento em que a hotelaria não foi encerrada
por decreto do Governo, como outros setores, e que motivou a apresentação ao executivo de um plano
‘SOS Hotelaria’, com apoios financeiro e fiscal como a isenção da TSU durante um ano, para os
trabalhadores em ‘lay-off’ de empresas com quebras de faturação de 75%, e a dedução do IVA nas
despesas com turismo e lazer em 2021/22, no IRS liquidado nos anos seguintes.“Há uma maior
sensibilização [do Governo] para a questão da TSU, como sendo um custo insuportável para as
empresas”, admitiu Cristina Siza Vieira à Lusa, apesar de não ter “ainda recebido resposta” do executivo
quanto ao plano apresentado e avisando que, quando chegar a retoma económica, findo o problema
gerado pela pandemia da covid-19, “o turismo não estará cá” se não for agora apoiado com medidas
como as sugeridas pela associação.No ano passado, 96% dos associados da AHP aderiram ao ‘lay off’
simplificado, 75% ao apoio à retoma progressiva e 31% à linha de apoio à covid-19, segundo um
inquérito da associação aos empreendimentos turísticos associados e aderentes.Um outro inquérito da
associação sobre balanço 2020 e perspetivas, realizado entre 04 e 28 de fevereiro e divulgado este
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mês, conclui que apenas 23% dos inquiridos tem reservas registadas para julho, 24% para agosto e
25% para setembro.Quanto a perspetivas, Cristina Siza Vieira destaca que o inquérito revelou que mais
de 30% dos hotéis não sabe se vai abrir este ano e a 40% dos inquiridos espera só conseguir regressar
aos níveis de 2019 dentro de dois anos, a partir de 2023.“São três anos perdidos para a hotelaria […] e
há muitas dúvidas no horizonte”, afirmou a representante da AHP, lembrando ainda que, sem transporte
aéreo, não há retoma de turismo em Portugal, e lamentando que o país continue com os aviões em
terra, uma medida de combate à pandemia.A pandemia provocada pela doença covid-19 provocou
quase 2,6 milhões de mortos em todo o mundo, dos quais 16.565 em Portugal segundo o último
boletim da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado em
dezembro de 2019, em Wuhan, cidade do centro da China. Ler mais
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Advogados preparam processo judicial contra quarentena em
hotéis no Reino Unido
Um escritório de advogados está a preparar um processo judicial contra a política
britânica de quarentena em hotéis, imposta a viajantes de 33 países, incluindo Portugal,
por causa da pandemia covid-19, confirmou hoje a empresa à agência Lusa.

Um escritório de advogados está a preparar um processo judicial contra a política britânica de
quarentena em hotéis, imposta a viajantes de 33 países, incluindo Portugal, por causa da pandemia
covid-19, confirmou hoje a empresa à agência Lusa.

Os advogados do escritório internacional PGMBM entendem que a medida, em vigor desde 15 de
fevereiro, tem elementos de ilegalidade, nomeadamente a necessidade de pagamento de 1.750 libras
(2.040 euros), que pode estar a violar o direito internacional e os direitos humanos, em especial das
crianças.

“Esta medida extraordinária parece ter sido introduzida sem qualquer consideração adequada sobre
como a sua aplicação desproporcional e igual para todos penaliza cidadãos e residentes vulneráveis”,
afirmou Tom Goodhead, advogado e sócio do escritório, que tem presença no Reino Unido, Brasil e
Estados Unidos.

“Acreditamos que o regime de custos exorbitantes imposto pelo Governo é chocante e ilegal, sem
provisões adequadas para aqueles que têm uma necessidade urgente de viajar”, disse.

O Reino Unido proibiu as viagens de 33 países, maioritariamente africanos e sul-americanos, exceto para
nacionais ou residentes, para reduzir o risco de importação de variantes do coronavírus que sejam mais
infecciosas e resistentes às vacinas, como aquelas descobertas no Brasil e África do Sul.

Portugal é o único país europeu nesta “lista vermelha”, pelo que os viajantes que cheguem ao Reino
Unido provenientes de Portugal são obrigados a cumprir quarentena de 10 dias num hotel designado
pelas autoridades e pagar o custo de 1.750 libras (2.030 euros).

Embora os advogados reconheçam a importância de proteger a saúde pública, acreditam que estas
restrições são ilegais porque violam regras da Organização Mundial da Saúde, que proíbem custos sobre
a quarentena, e porque desrespeitam legislação britânica pois causa entraves aos residentes no Reino
Undo para entrarem no país.
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Questionam também a validade da medida no âmbito da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e
outras leis de proteção das liberdades fundamentais, alegando que “as crianças são
desproporcionalmente afetadas”.

O escritório disse que enviou uma carta urgindo o Governo a remover os custos e a anunciar alterações
à política até 15 de março, senão pretende pedir aos tribunais uma revisão judicial que possa abrir
caminho a um processo nos tribunais.

Um dos dois clientes que o PGMBM representa atualmente é uma jovem luso-britânica de 16 de anos,
que se encontra em Portugal e está impossibilitada de regressar ao Reino Unido e às aulas que
recomeçaram na segunda-feira, adiantou um porta-voz à Lusa.

Os advogados, que trabalham regularmente em processos civis contra grandes empresas multinacionais,
estão a angariar fundos numa plataforma de financiamento coletivo (crowndfunding), tendo já garantido
perto de metade das 20 mil libras (23,3 mil euros) estipuladas como necessárias para lançar o caso.

Entretanto, uma petição junto do Parlamento britânico para convencer o Governo britânico a retirar
Portugal da “lista vermelha” de países sujeitos ao regime de quarentena em hotéis designados lançada na
semana passada já conseguiu mais de 14 mil assinaturas, ultrapassando a barreira das 10 mil que implica
uma resposta do Executivo.

Embora admita que a composição da “lista vermelha” de países de risco possa ser alterada, o Governo
britânico afirmou anteriormente que não pretende alterar as regras atuais antes de 17 de maio, após
avaliar um estudo com recomendações para o restabelecimento seguro de viagens internacionais.
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Portugal ocupa o 8.º lugar como destino post-covid preferido
pelos viajantes de luxo
Portugal é o oitavo destino preferido pelos viajantes de luxo, depois dos Estados Unidos
(6.º) e das Caraíbas (7.ª posição), revela o último estudo da Condé Nast Johansens hoje
divulgado.

Portugal é o oitavo destino preferido pelos viajantes de luxo, depois dos Estados Unidos (6.º) e das
Caraíbas (7.ª posição), revela o último estudo da Condé Nast Johansens hoje divulgado.

No primeiro lugar da lista surge o Reino Unido, seguido da Itália e da Espanha, refere o estudo sobre os
hábitos de férias de luxo post-covid, realizado entre os mais de 95 mil assinantes da sua ‘newsletter’.

O inquérito da Condé Nast Johansens realizou-se entre 19 de janeiro e 01 de fevereiro deste ano e
mostra que no que diz respeito à melhor altura para ir de férias, a grande maioria aponta Setembro,
seguido de Junho e Maio.

Quanto às principais prioridades antes de fazer a reserva do destino turístico,  os viajantes de luxo
apontam para a necessidade de ser totalmente reembolsável, bem como flexível em termos de
marcações e alterações de estadia. Outros fatores importantes são a gastronomia e a qualidade do
serviço prestado.

A pesquisa mostra ainda uma grande preocupação como a higiene, sobretudo em tempos de pandemia,
com 71% dos inquiridos a exigir uma «declaração formal da unidade hoteleira no seu website, que
confirme o cumprimento das regras de higiene e distanciamento social». Por sua vez, os mesmos 71%
pedem «dispensadores de álcool-gel nas zonas públicas do hotel».

Também há cerca de 68% dos viajantes que exigem uma limpeza e desinfeção exemplar dos armários,
portas, interruptores, cartões de acesso ao quarto e comandos de televisão. Adicionalmente, cerca de
47% aprecia aplicações que possibilitem a redução do contacto físico no check-in.

Veja agora o ranking dos oito países preferidos dos viajantes de luxo

1.Reino Unido

2.Itália
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3.Espanha

4.França

5.Grécia

6.Estados Unidos

7.Caraíbas

8.Portugal
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POSTAL

09/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • CADERNO ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: 0

Praia da Falésia está na lista das 25 melhores do mundo
É conhecida pela sua beleza natural e propriedades benéficas à saúde
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PUBLITURIS

09/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 5

AVE: € 422

REACH: 0

Google abre API de reservas de hotéis
Depois das atualizações ao Google Flights ou a abertura do separador “Shopping”, a
Google anuncia, agora, o Hotel Ads de forma gratuíta.

A gigante tecnológica Google passa, a partir desta semana, a disponibilizar, gratuitamente, o Hotel Ads
para hotéis e para as agências de viagens de todo o mundo para aparecerem nos links de reserva de
hotéis em google.com/travel.

Os utilizadores passam, assim, a ter acesso a uma ampla gama de preços de hotel, bem como a um
conjunto mais abrangente de opções à medida que pesquisam a sua viagem e decidem onde reservar.

Para hotéis e agências de viagens, esta mudança traz uma maneira nova e gratuita de alcançar
potenciais clientes, salientando a Google, em comunicado, que, “para os anunciantes, os links de reserva
gratuita podem estender o alcance das campanhas existentes no Hotel ads”.

“Os testes que temos vindo a desenvolver deste novo recurso mostram que todos os tipos de parceiros
– desde hotéis individuais a agentes de viagens online – beneficiam dos links de reserva gratuitos através
do aumento do tráfego de reservas e envolvimento do utilizador”, destaca a Google.

Para os parceiros que já participam na API do Hotel Prices e Hotel Ads não será necessário realizar
nenhuma ação adicional para aparecerem nos links de reserva gratuita, e qualquer hotel ou agência de
viagens está qualificado para participar através da sua conta no Hotel Center.

As novidades, no entanto, não se ficam por aqui, com os responsáveis da Google a anunciar que “nos
próximos meses, também vamos continuar a melhorar o processo de integração para novos parceiros
no Hotel Center e a apresentar ferramentas que permitem que hotéis individuais forneçam as suas tarifas
e disponibilidade diretamente, sem requisitos técnicos complexos”.

A atualização agora anunciada vem na sequência de outras realizadas pela Google, nomeadamente, a
participação dos parceiros no Google Flights ou a abertura do separador “Shopping” para apresentar
listas gratuitas para o retalho online.

A Google assegura que, ao longo do tempo, irá “continuar a desenvolver esta plataforma aberta, para
que todos os parceiros tenham ainda mais oportunidades de destacar as suas informações e ajudar as
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pessoas a reservar um voo, encontrar um lugar para ficar ou explorar um novo destino”.
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MARKETEER

09/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 4790

REACH: 0

Governo espera reabrir o Turismo em Maio
«T udo vai estar pronto em meados de Maio», garantiu Rita Marques, secretária de
Estado do Turismo, em entrevista à BBC.

O Governo prevê poder abrir novamente as fronteiras e o sector do Turismo em Maio, permitindo assim
a entrada no País de turistas que apresentem certificados de vacinação ou tenham testado negativo à
Covid-19. O anúncio foi feito pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, em entrevista à BBC.
«Por enquanto, as viagens não essenciais precisam de ser restritas, mas acreditamos que Portugal vai
poder permitir viagens sem restrições em breve, não só para pessoas vacinadas, mas também para
pessoas imunes ou que testem negativo», afirmou Rita Marques, garantindo que «tudo vai estar pronto
em meados de Maio» para que o País possa voltar a receber turistas britânicos. A secretária de Estado
do Turismo disse ainda à estação pública britânica que o Governo está a «trabalhar no sentido de reabrir
o Turismo o mais rápido possível de uma forma segura» e mostrou confiança no chamado “passe verde”
a emitir pelos países da União Europeia, que permitiria retomar as viagens em altura de pandemia,
comprovando a vacinação ou a recuperação dos cidadãos. O passe pode incluir não só um certificado de
vacinação contra a Covid-19, mas também de resultados de teste ou informação de imunidade para
pessoas que tenham recuperado da doença. Recorde-se que as viagens entre Portugal e o Reino Unido
estão interditas e não existem voos directos, embora seja permitida a circulação de nacionais ou
residentes dos dois países que apresentem uma justificação válida e testes à Covid-19 com resultado
negativo.
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OPÇÃO TURISMO

09/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: 0

OMT: ainda são muitos os destinos turísticos totalmente
fechados
De acordo com um recente relatório sobre restrições a viagens agora divulgado pela
Organização Mundial do T urismo (OMT ), um em cada três destinos turísticos no mundo
estava totalmente fechado ao turismo internacional no início de Fevereiro devido à
pandemia de covid-19.

De acordo com um recente relatório sobre restrições a viagens agora divulgado pela Organização
Mundial do Turismo (OMT), um em cada três destinos turísticos no mundo estava totalmente fechado ao
turismo internacional no início de Fevereiro devido à pandemia de covid-19.

O relatório, que inclui regulamentações em vigor em 217 destinos em todo mundo, refere que no início
de Fevereiro 32% dos destinos mundiais (69, dos quais 15 na Europa) estavam totalmente fechados ao
turismo internacional, acrescentando que entre eles, mais de metade (38 destinos) estava fechado há
pelo menos 40 semanas. Mas a estes dados há a juntar um outro: 34% dos destinos estavam
parcialmente fechados para turistas internacionais.

Numa análise aos 10 principais mercados turísticos, que em 2018 geraram 44% do total das chegadas
internacionais, a OMT salienta que estes desaconselham viagens não essenciais ao estrangeiro.

Também a não esquecer que existe ainda um número crescente de destinos em todo o mundo exige que
os turistas internacionais apresentem um teste de PCR ou antigénio negativo na chegada e fornecimento
de dados de contacto para rastreamento.

O relatório realça ainda que a OMT acredita que as recomendações feitas pelos governos terão um papel
crucial na retoma e recuperação do turismo nas próximas semanas e meses.
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OBSERVADOR

09/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: 0

China lança certificado digital de vacinação para facilitar viagens
internacionais
O objetivo é ajudar a promover a recuperação económica e facilitar as viagens
internacionais, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.
Utilização não será obrigatória.

A China lançou esta semana um certificado digital de vacinação. O documento, que ficará também
disponível em formato físico, está apenas acessível a pessoas de nacionalidade chinesa através da rede
social WeChat.

De acordo com a agência de notícias France-Presse, o certificado irá incluir informação sobre vacinação e
os resultados de testes feitos à Covid-19. Para já, não é de uso obrigatório.

O objetivo do certificado de vacinas é ajudar a promover a recuperação económica e facilitar as viagens
internacionais, contribuindo para uma interação segura e ordeira de pessoas, afirmou o porta-voz do
Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. Não foi, no entanto, adiantada informação sobre que países
irão reconhecer o certificado digital de vacinação chinês.

A criação de um certificado de vacinação tem sido discutida por vários países e alguns estados-membros
da União Europeia (UE), como a Grécia, tem feito pressão no sentido de tornar o documento real. A ideia
é, tal como na China, garantir uma circulação segura de pessoas e revitalizar o turismo.

Nesse sentido, a Comissão Europeia vai apresentar este mês de março uma proposta legislativa para
criar um livre-trânsito digital que comprove a vacinação ou a recuperação dos cidadãos, permitindo
assim a livre circulação dentro do espaço europeu.

“O objetivo é fornecer provas de que uma pessoa foi vacinada, resultados dos testes para aqueles que
ainda não conseguiram obter uma vacina e informação sobre a recuperação da Covid-19”, anunciou na
semana passada a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen.
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PUBLITURIS

09/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: 0

Inovação e economia digital dominam reunião dos Diretores
Gerais dos Estados Membros da UE
Encontro decorreu esta segunda-feira e foi a terceira de quatro iniciativas da área de
Turismo da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.

A  inovação e a economia digital, como pilares para o futuro do ecossistema turístico, foram os principais
temas em debate na reunião dos Diretores Gerais dos Estados-membros da União Europeia, que
decorreu esta segunda-feira, 8 de março, através de videoconferência.

O encontro, que contou com a participação de Rita Marques, secretária de Estado do Turismo de
Portugal, foi a terceira de quatro iniciativas da área de Turismo da Presidência Portuguesa do Conselho da
União Europeia e centrou-se na forma como “a União Europeia pode promover uma abordagem mais
eficiente para ações sobre digital e inovação”.

“A reunião dos Diretores, responsáveis por implementarem políticas e medidas, focou-se na inovação e
na economia digital, como pilares para o futuro do ecossistema turístico, ao projetarem a oportunidade
para melhorar metodologias de trabalho, redes de cooperação e fortalecimento de uma posição global”,
revela um comunicado do gabinete do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

Logo na abertura da reunião, Rita Marques afirmou o “compromisso e a determinação para impulsionar a
recuperação do Turismo e fazer deste setor, deste ecossistema, um líder do desenvolvimento e da
prosperidade da Europa”.

“A grande ênfase está na recuperação sustentável. A sustentabilidade ambiental, social e económica deve
ser nosso objetivo comum, desde Governos a operadores, passando por organizações de base
comunitária e turistas. Esta é uma responsabilidade compartilhada e devemos trabalhar juntos”,
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sublinhou.

Para a governante portuguesa, no quadro da transição digital, é ainda “imprescindível pensar promover
negócios inovadores, desenvolvendo competências digitais e incentivando o uso da tecnologia na gestão
estratégica e operacional”.

Antes desta reunião, decorreu também um encontro virtual de especialistas para debater o papel dos
dados no restabelecimento da competitividade do setor do turismo, em especial no que se refere ao
potencial dos recursos de Big Data.

Esta foi a terceira de quatro iniciativas da área de Turismo da Presidência Portuguesa do Conselho da
União Europeia, depois do Fórum Internacional da Educação, Emprego e Formação no setor do Turismo
e a Reunião Informal dos Ministros do Turismo. Em maio, decorre ainda o Fórum de alto nível relativo à
Sustentabilidade e Turismo.

Recorde-se que, na área do Turismo, a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia fixou três
objetivos principais: Qualificações; Transição Digital e Sustentabilidade.
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JORNAL I

09/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 0

Groundforce. Acordo falha por acionista maioritário ter ações
penhoradas
O maior acionista não pode dar como garantia as ações à T AP em troca de um
adiantamento que lhe permitisse pagar os salários em atraso.
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PÚBLICO

09/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 0

Plano de adesão voluntária da TAP é “opaco”
Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) fala de “propostas prepotentes da T AP” e
defende prorrogação do prazo
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OBSERVADOR

09/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: 0

Luz verde para o turismo já!
Olhemos para o caso de Israel. A partir do download de uma aplicação, é possível
demonstrar que já se foi vacinado ou que se recuperou da doença.

A pandemia mudou a vida de todos, mas teve especial impacto em alguns setores, como o do turismo.
Agora é momento de olhar para o futuro e pensar em medidas que podem ter um contributo efetivo
para ajudar a uma recuperação mais rápida. E, numa altura em que as vacinas assumem uma
importância fundamental, a existência de um passaporte de vacinação assume-se, cada vez mais, como
uma ideia eficaz para salvar o turismo.

Depois de momentos difíceis nos sistemas de saúde e períodos de confinamento, precisamos de pensar
já no que se segue e o que é possível fazer para regressarmos à normalidade, bem como à retoma
empresarial. As vacinas têm mostrado que são uma arma eficaz contra o vírus, agora com provas dadas
não apenas em ensaios clínicos, mas em contexto de mundo real.

Olhemos, por exemplo, para o caso de Israel. O país lidera na aplicação de vacinas e já tem mais da
maioria da população vacinada. Devido à rápida campanha de vacinação, Israel começa agora a
desconfinar e lançou, a 21 de fevereiro, um passaporte de vacinação, que dá acesso exclusivo a locais
como ginásios, hotéis ou também de âmbito cultural, como cinemas e concertos. A partir do download
de uma aplicação, é possível demonstrar que já se foi vacinado ou que se recuperou da doença. Além de
encorajar as pessoas a vacinarem-se, o passaporte poderá contribuir para que as pessoas se sintam
mais seguras a voltar aos restaurantes, centros comerciais, ginásios, espetáculos, etc.

A Comissão Europeia vai propor a criação de um passaporte digital de vacinação. Seria importante que
esta medida fosse também adotada em Portugal. Os setores da restauração e do turismo foram
duramente afetados pela pandemia e são, justamente, dois setores com uma elevada atividade e que
contribuem, em grande medida, para o PIB nacional. Mais do que falar sobre o tema, é importante agir –
e rapidamente, não esperando pelo verão. Caso o passaporte seja aplicado nas próximas semanas, a
recuperação será muito mais rápida e efetiva.

Portugal é reconhecido no mundo pela sua gastronomia, a sua diversidade natural e um turismo
acolhedor que estava em franco crescimento antes do início da pandemia. E este é um caminho que
temos de retomar o quanto antes.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

09/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 0

Sindicato de Pilotos acusa TAP de “arrogância”
SPAC aponta falhas ao programa de reestruturação
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JORNAL DE NOTÍCIAS

09/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 0

Acordo na Groundforce falha e futuro é incerto
Acionista da empresa não pode dar ações para obter um empréstimo e pagar salários
porque estão penhoradas
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DN

09/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PAULO RIBEIRO PINTO

FAV: 4

AVE: € 822.50

REACH: 0

Vetos. Governo pede urgência à AR
O governo pediu “prioridade e urgência” à Assembleia da República (AR) na apreciação
da proposta de lei que retira às autarquias o poder de veto na localização de aeroportos
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DN

09/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 0

Acordo na Groundforce volta a falhar. Futuro ainda é incerto |
SPAC quer mais tempo para adesão a medidas voluntárias
Acordo na Groundforce volta a falhar. Futuro ainda é incerto | SPAC quer mais tempo
para adesão a medidas voluntárias
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DN

09/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANTÓNIO PEDRO

PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 0

Memórias do pré-pandemia e planos virados do avesso
A partir de uma foto guardada no telemóvel antes de a pandemia se abater sobre o país,
conversas com quatro profissionais da cultura, restauração, eventos e viagens sobre o
antes e o depois
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JORNAL DE NEGÓCIOS

09/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 0

Governo procura terceira via para a Groundforce
Falhado o acordo com Alfredo Casimiro, que assumiu não poder dar as ações como
garantia ao adiantamento da T AP por terem já sido dadas como penhor de outro
empréstimo, a Groundforce fica entre a nacionalização e a insolvência, mas os donos
desses créditos ainda podem ser vir a ser a solução
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JORNAL DE NEGÓCIOS

09/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Plataforma contra aeroporto no Montijo acusa Governo de
ignorar 1.170 pareceres negativos
No comunicado, que surge na sequência da recusa liminar da Autoridade Nacional da
Aviação Civil (ANAC) de apreciação prévia à localização do aeroporto complementar do
Montijo, a 'Plataforma Cívica Aeroporto BA6-Montijo Não', pronuncia-se também contra o
que diz ser uma 'autêntica Lei da Rolha que o Governo e aqueles que o apoiarem tentam
impor aos portugueses'.
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EXPRESSO

09/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 0

Covid-19 Grupo Tui prepara mais duas inaugurações em Cabo
Verde
Retoma da procura no arquipélago começa antes de abril, com os franceses a liderarem,
avança

O grupo TUI, um dos maiores operadores turísticos mundiais, confirmou à Lusa que vai abrir mais dois
megaempreendimentos em Cabo Verde, no Sal e na Boa Vista, com 1.600 quartos, além dos sete que
funcionavam antes da pandemia. Um desses empreendimentos será o primeiro clube Magic Life em Cabo
Verde, com 575 quartos parque aquático e cinco piscinas, distribuído por 108.000 metros quadrados de
praia na ilha da Boa Vista, num investimento de 78,4 milhões de euros que criará 431 postos de trabalho
diretos. Trata-se de um tipo de empreendimento turístico de quatro estrelas, com todo os serviços
incluídos, como programas desportivos e de entretimento, cuja abertura chegou a estar programada
para este inverno, mas agora sem data oficial devido à evolução da pandemia de covid-19. "O TUI Magic
Life Boa Vista adiou sua inauguração e a nova data ainda não foi definida", afirmou à Lusa Evangelos
Georgiou, diretor de comunicação do grupo TUI para os mercados internacionais. Aquele grupo turístico
multinacional com sede na Alemanha é o maior operador turístico em Cabo Verde, setor que garante
25% do Produto Interno Bruto do arquipélago, mas que está parado, devido à pandemia, há
praticamente um ano. Este resort, construído na praia de Chaves, ilha da Boa Vista, será também o
primeiro deste género na África ocidental, juntando-se a outros 16 clubes Magic Life da TUI em Espanha,
Grécia, Turquia e Norte de África. Quatro restaurantes, cinco bares, uma área de lazer de 1.600 metros
quadrados, um parque aquático para crianças, cinco piscinas, um campo de futebol e oito campos de
ténis e voleibol são alguns dos equipamentos incluídos no empreendimento, um dos maiores do género
em Cabo Verde. A este empreendimento soma-se outro já concluído na ilha do Sal, através da marca
RIU, com 1.001 quartos e um investimento superior a 100 milhões de euros para criar mais de 600
empregos, cuja abertura chegou a estar prevista para fevereiro e o arranque das vendas para este mês.
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De acordo com Evangelos Georgiou, a inauguração do RIU Palace Santa Maria, de cinco estrelas e que
funcionará em regime de "tudo incluído 24 horas por dia" e que além de cinco piscinas terá um parque
aquático, está agora programada para a "primavera" deste ano. O portfólio do grupo TUI em Cabo Verde
é composto por sete empreendimentos hoteleiros, dos quais cinco hotéis RIU, um Robinson Club e um
TUI Blue, que funcionava antes da pandemia de covid-19.Depois de um recorde de 819 mil turistas em
2019, Cabo Verde perdeu, segundo estimativas do Governo, mais de meio milhão de turistas em 2020,
devido à pandemia, estimando iniciar a recuperação da atração turística, setor que garante 25% do
Produto Interno Bruto (PIB) cabo-verdiano, ao longo de 2021.Quanto à retoma da procura dos turistas
pelo arquipélago, o grupo prevê que arranque antes de abril, começando pelo mercado francês.

"As pessoas querem viajar" De acordo com informação prestada à Lusa pelo diretor de comunicação do
grupo TUI para os mercados internacionais, Evangelos Georgiou, há uma "demanda e as pessoas
querem viajar em geral", logo que esteja ultrapassada a atual fase da pandemia de covid-19. "Para Cabo
Verde, estamos a planear reiniciar no final de abril em alguns mercados de origem europeus", explicou,
apontando que a partir de França a retoma dos turistas para o arquipélago, através do grupo TUI,
acontecerá "possivelmente antes". "E em alguns outros em meados de maio. Mas isso não depende do
grupo TUI, mas sim dos regulamentos oficiais. Queremos estar prontos para reiniciar as nossas
operações em qualquer destino onde e quando isso for viável", sustentou Evangelos Georgiou. Sublinha,
contudo, que tudo ficará dependente dos regulamentos das autoridades de cada país, como a
obrigatoriedade de testes de PCR ou quarentenas no regresso: "Acreditamos que, uma vez vacinados os
grupos de pessoas de alto risco, as restrições de viagem podem ser levantadas. Acreditamos que os
testes de antigénio [mais rápidos e mais baratos do que os PCR] também sejam uma forma eficaz. No
estado atual, no grupo TUI, a vacinação não é condição para viajar".. "As incertezas da pandemia
continuam e os requisitos de viagens estão em constante mudança, com um impacto sobre o momento
das reservas. Como já aconteceu no verão passado e no outono, os clientes estão a reservar com um
prazo mais curto e, portanto, mais tarde ao longo do ano", admitiu o diretor de comunicação do grupo
TUI para os mercados internacionais. Acrescentou que "em geral" há uma procura para férias já este
verão nos principais mercados de origem europeus do grupo TUI: "As pessoas querem viajar. Claro,
ainda estamos na difícil situação com a pandemia e a restrição de viagens". Para a concretização desse
objetivo de retoma, o grupo TUI acredita "que quanto mais pessoas" forem vacinadas contra a covid-19
na Europa, "especialmente os grupos de alto risco", mais restrições de viagens serão levantadas.
"Queremos estar prontos para iniciar imediatamente as operações em Cabo Verde, e noutros destinos,
assim que possível. Cabo Verde é um destino especial para o grupo TUI, pois temos contribuído para o
desenvolvimento do turismo no país e estamos presentes com marcas próprias de hotéis e voos
próprios", assumiu ainda Evangelos Georgiou. Segundo dados do Governo cabo-verdiano, através do
grupo alemão, instalado no país desde 2015, chegam todos os anos a Cabo Verde cerca de 350.000
turistas, essencialmente para as ilhas do Sal e da Boa Vista.
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09/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PATRÍCIA GASPAR

FAV: 4

AVE: € 1980

REACH: 0

Páscoa 'a zero', verão com charters
Baixos níveis de procura levaram os operadores a descartar operações para a Páscoa na
Madeira. T odas as esperanças concentram-se no verão: já há charters previstos para o
Porto Santo e de Espanha para a Madeira.
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