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Covid-19. Voos de e para o Brasil e Reino Unido mantêm-se
suspensos até dia 31 de março
O Ministério da Administração Interna refere que as medidas restritivas do tráfego aéreo
vão continuar em vigor até ao último dia deste mês

Os voos, comerciais ou privados, com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido vão manter-se
suspensos até dia 31 de março, anunciou o Governo esta segunda-feira.

Numa nota, o Ministério da Administração Interna refere que as medidas restritivas do tráfego aéreo vão
continuar em vigor até ao último dia deste mês, devido à situação epidemiológica provocada pela covid-
19.

Tal como no anterior período de estado de emergência, continuam a ser permitidos apenas os voos de
natureza humanitária, para repatriamento de cidadãos nacionais, da União Europeia e de países
associados ao Espaço Schengen, e seus familiares, bem como de cidadãos nacionais de países terceiros
com residência legal em território nacional.

Contudo, estes cidadãos têm de apresentar comprovativo de realização de teste laboratorial (RT-PCR)
para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, efetuado nas 72 horas anteriores ao
momento do embarque, exceto crianças com menos de dois anos e têm de cumprir 14 dias de
isolamento profilático.

Os voos de ligação aos respetivos países têm de ser aguardados num local próprio no interior do
aeroporto.
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São ainda permitidos voos de repatriamento de cidadãos estrangeiros que se encontrem em Portugal
continental.

Os passageiros de países que tenham uma taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100.000
habitantes têm, além do teste de despistagem, de cumprir um período de isolamento profilático de 14
dias, exceto quando a permanência em território nacional não exceda as 48h.

Os passageiros que cheguem a Portugal sem o comprovativo de realização do teste para despiste da
infeção têm de o realizar no interior do aeroporto, a expensas próprias, e aguardar o resultado no
aeroporto.
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Turismo em crise
Turismo em crise

Turismo em crise
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Covid-19. Itália impulsiona turismo com comboios "Covid-free"
A medida inédita vai obrigar todos os funcionários e passageiros a ser testados antes do
embarque, com a ajuda da Cruz Vermelha.

No início de abril serão realizadas viagens de comboio “Covid-free” entre Roma e Milão. O anúncio foi
feito a semana passada por Gianfranco Battisti, administrador delegado e diretor geral do grupo Fs, no
decorrer da apresentação do novo comboio sanitário em Roma.

O diretor da operadora ferroviária afirma tratar-se de uma iniciativa “na ótica da confiança e do relance
do turismo. Todas as viagens serão feitas em segurança”, segundo o Il Messagero.

A Frecciarossa vai implementar esta medida inédita seguindo as normas de segurança necessárias: todos
os funcionários e passageiros serão testados antes do embarque, com a ajuda da Cruz Vermelha. Assim,
os passageiros deverão chegar à estação ferroviárias uma hora antes de viajar, como referido pela CNN.
Neste momento a lotação é de 50% e o uso de máscara é obrigatório, tendo os passageiros de manter-
se sentados no lugar designado nos comboios de alta velocidade.

A iniciativa pretende estimular o turismo no país, que tanto tem sido afetado pela pandemia de Covid-19,
e tem na ligação entre estas duas metrópoles a sua fase inicial de testes. O plano passa por depois
abranger outros pontos turísticos, como Florença e Veneza, sempre com “total segurança”, atendendo
às regras sanitárias impostas pelas autoridades de saúde.

Presentati oggi a #RomaTermini il treno sanitario e il primo hub vaccinale ferroviario. Il Gruppo #FS da
sempre impegnato per assicurare la #mobilità e tutelare la salute delle persone, realizzerà il primo treno
covid free per le mete #turistiche #InsiemePerLaRipartenzadelPaese — Ferrovie dello Stato Italiane
(@fsitaliane) March 8, 2021

Um dos setores mais prejudicados da economia italiana procura revitalizar-se após as consecutivas
vagas de Covid-19 que assolaram o país. O turismo representava, antes da pandemia, 14% do PIB
italiano.
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Alojamento turismo europeu sofre quebra de 50% em 2020
Chipre, Grécia e Malta foram os países mais afetados, com quedas superiores a 70%.

O número de dormidas em estabelecimentos de alojamento turístico na União Europeia (UE) recuou para
metade em 2020, face ao ano anterior, devido à pandemia da covid-19, segundo dados do Eurostat,
divulgados esta seunda-feira.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, em 2020, o número de noites passadas em
estabelecimentos de alojamento turístico da União Europeia (UE) totalizou 1,4 mil milhões, o que
representa uma redução de 52% em relação a 2019.

O número de noites passadas em 2020 em comparação com o ano anterior diminuiu em todos os
Estados-membros da UE, tendo Chipre, Grécia e Malta sido os países mais afectados, com quedas
superiores a 70%.

No outro extremo da escala, a Holanda e a Dinamarca registaram quedas inferiores a 35%.

Em Portugal, os estabelecimentos de alojamento turístico registaram 10,5 milhões de hóspedes e 26
milhões de dormidas, quebras de 61,3% e 63%, respectivamente, segundo dados preliminares do
Instituto Nacional de Estatística (INE).

As dormidas de residentes no ano passado totalizaram 13,6 milhões, uma descida de 35,4%, o valor
mais baixo desde 2013, segundo o INE.

Já as dormidas de não residentes alcançaram apenas 12,3 milhões, uma descida de 74,9%
(aumentaram 3,8% em 2019), o valor mais baixo desde 1984.

Na UE, em 2020, em comparação com 2019, as noites passadas por não residentes do país (visitantes
estrangeiros) caíram 68%, enquanto as noites passadas por residentes (visitantes domésticos) caíram
38%.
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Entre os países da UE, apenas os residentes da Eslovénia (33%), seguidos por Malta e Chipre (ambos
15%) passaram mais noites de turismo dentro do seu próprio país em comparação com 2019.

Em contraste, a Espanha, Grécia e Roménia registaram as maiores quedas de mais de 40%.

O número de noites passadas por turistas estrangeiros em 2020 em comparação com o ano anterior
diminuiu em todos os Estados-membros da UE onde existem dados disponíveis, as maiores diminuições
de mais de 80% foram observadas em Chipre e na Roménia.
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Receitas do alojamento turístico com queda superior a 80%
T urismo rural resiste melhor, mas ainda a perder mais de metade dos proveitos face há
um ano.

As receitas de alojamentos turísticos recuavam em 81% em janeiro, ficando em 33 milhões de euros,
por comparação com o mesmo mês de 2020, aponta esta segunda-feira o Instituto Nacional de
Estatística. O maior afundamento ocorre na hotelaria, com o turismo rural a resistir um pouco mais, e a
Área Metropolitana de Lisboa a apresentar as quedas mais profundas.

Segundo as estatísticas divulgadas, em janeiro o alojamento turístico contabilizou 308,4 mil hóspedes,
menos 78% que um ano antes, com as dormidas a caírem em igual medida, ficando em 709,9 mil.

"Em janeiro, todas as regiões apresentaram decréscimo no número de dormidas de residentes, tendo as
menores reduções sido registadas no Alentejo (-54,9%) e RA Madeira (-56,1%)", assinala o INE. Na
Grande Lisboa, a quebra foi de 86,6%, com a taxa de ocupação das unidades disponíveis a ficar em
10,7%.

A quebra de receitas do sector foi mais expressiva também em Lisboa, num recuo próximo dos 87%,
com apenas nove milhões de euros de proveitos. Já o Alentejo viu a redução ficar pelos 65%, faturando
2,6 milhões de euros.

No segmento da hotelaria, a queda foi de 83%, para 26,5 milhões de euros, enquanto no alojamento
local os proveitos recuaram 69%, para 4,8 milhões de euros. A menor queda observa-se no alojamento
do turismo rural, com um recuo de 52%, para um valor de 1,7 milhões de euros.
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CTP considera positivos novos apoios e pede rapidez ao Governo
para que cheguem às empresas | Ambitur
A Confederação do T urismo de Portugal (CT P) considera positivos os novos apoios ao
emprego e à economia apresentados pelo Governo no âmbito do Plano de
Desconfinamento e entende que as novas medidas vão encontro das suas reivindicações
e das actuais circunstâncias da crise.

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) considera positivos os novos apoios ao emprego e à
economia apresentados pelo Governo no âmbito do Plano de Desconfinamento e entende que as novas
medidas vão encontro das suas reivindicações e das actuais circunstâncias da crise.

“Os novos apoios apresentados refletem as reivindicações que temos vindo a fazer em sede de
Concertação Social e nos sucessivos diálogos que temos mantido com o Governo. O plano de
desconfinamento mantém diversas restrições, que continuam a dificultar a atividade das empresas. Estas
novas medidas poderão contribuir para minimizar o impacto das limitações ainda existentes”, afirma
Francisco Calheiros, presidente da CTP.

Entre as várias medidas apresentadas pelo Governo, a CTP destaca a prorrogação do Apoio à Retoma
Progressiva até setembro de 2021 e constituição de um apoio contributivo adicional para Turismo; o
alargamento do lay off simplificado; o apoio simplificado às microempresas; o apoio à contratação nos
termos do ATIVAR.PT e o alargamento dos programas Apoiar Rendas e Apoiar + Simples.

Acrescem ainda a linha de crédito para o Turismo no montante de 300 milhões de euros, acessível as
empresas de média e grande dimensão com quebras de faturação superiores a 25%, bem como a
prorrogação por 9 meses dos períodos de carência das linhas de crédito com garantia de Estado.

“Apelamos ao Governo para que estes novos apoios cheguem rapidamente às empresas, que os
entraves legislativos e procedimentais sejam rapidamente ultrapassados, para que estas possam manter
a sua atividade e fazer face às inúmeras limitações com que ainda se deparam e vão continuar a
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deparar”, conclui o presidente da CTP.
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Algarve à espera de turistas britânicos
Algarve à espera de turistas britânicos

Algarve à espera de turistas britânicos
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Madeira espera retoma do turismo no segundo semestre e
pondera alívio das restrições na cultura depois da páscoa
O vice-presidente do executivo regional sublinhou que a segurança será um fator crítico
na determinação das medidas a tomar para a prevenção do contágio por covid-19 na
região autónoma.

O Governo da Madeira tem a expetativa que o turismo, e em particular a atividade hoteleira, possam
regressar a alguma normalidade no segundo semestre. A cultura pode beneficiar de um alívio das
restrições a partir da páscoa. A garantia é de Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, que
contudo alerta que a segurança será um fator crítico quando se ponderar quais as medidas que devem
ser implementadas para controlar a pandemia da covid-19 na região.No passado fim-de-semana, numa
visita à requalificação da Mata da Nazaré, o governante, questionado sobre uma notícia da Lusa, que
reportava que cerca de 20 unidades hoteleiras estavam à venda na região, disse que não conseguia
confirmar esses dados, mas sublinhou que “sempre tivemos unidades hoteleiras à venda e em
recuperação. Quando estivemos num período de grande crescimento da nossa economia tínhamos
unidades à venda. Numa situação de pandemia, em que existe retrocesso, existem sempre negócios que
se reequacionam. Mas como costumo dizer criam-se oportunidades no meio das dificuldades. Se há
requalificação de espaços hoteleiros, que não tinham a rentabilidade suficiente para se manterem
abertos, pode-se requalifica-los para outras unidades. Um dos projetos região vai ter muita falta, será
por exemplo a ampliação das rede de cuidados continuados”.Pedro Calado sublinhou ainda que tem a
expetativa que no segundo semestre a atividade hoteleira possa regressar à sua reprogramação normal,
lembrando as várias medidas que a região tem tomado no sentido de criar as devidas condições de
segurança no Destino Madeira.Cultura pode ter alívio de restrições depois da páscoaO governante disse
ainda que depois da páscoa pode existir algum alívio nas medidas de restrição impostas na cultura. Pedro
Calado contudo alertou que nesta fase é preciso criar condições de segurança e evitar grandes
contactos.“Estamos no bom caminho, aquilo que pedimos a população foi cumprido. Depois da páscoa
podem estar criadas as condições para algum retomar de atividade culturais. É preciso ter contenção
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porque ao mínimo deslize pode existir um aumento do número de casos”, sublinhou o governante. Ler
mais
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Certificado sanitário europeu deve estar em vigor antes do verão
| Ambitur
As autoridades europeias apresentam na quarta-feira o “passaporte verde”, um
certificado de saúde que visa facilitar as viagens dentro da União Europeia antes das
férias de verão, anunciou hoje o comissário europeu para o Mercado Interno, T hierry
Breton. “Estamos a trabalhar para que isto seja feito antes de junho”, disse T hierry
Breton no “Grand Rendez-vous” Europa 1-CNEWS-Les Echos, acrescentando ser
essencial fazer tudo o que for possível para “preservar a temporada turística”.

As autoridades europeias apresentam na quarta-feira o “passaporte verde”, um certificado de saúde que
visa facilitar as viagens dentro da União Europeia antes das férias de verão, anunciou hoje o comissário
europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton. “Estamos a trabalhar para que isto seja feito antes de
junho”, disse Thierry Breton no “Grand Rendez-vous” Europa 1-CNEWS-Les Echos, acrescentando ser
essencial fazer tudo o que for possível para “preservar a temporada turística”.

Segundo o comissário europeu, “o passaporte verde” será “em formato eletrónico ou em papel”, para
respeitar as pessoas que “não querem” colocar essas informações no seu smartphone, defendendo que
“é um direito delas”, indica a Lusa.

O projeto de certificado, que será apresentado na quarta-feira, conterá informação “que indicará se uma
pessoa foi vacinada contra a covid-19, se já recuperou, ou se teve resultado negativo no teste”,
adiantou Thierry Breton, citado pela agência France Press.

A iniciativa já tinha sido apresentada no início do mês pela Comissão Europeia para permitir retomar as
viagens em altura de pandemia de covid-19, comprovando a vacinação ou a recuperação da doença. A
informação foi avançada pela presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, que garantiu,
na altura, que o certificado “respeitará a proteção de dados, segurança e privacidade”.

A ideia de criar um certificado digital para permitir a retoma do setor das viagens e do turismo começou
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a ser abordada no início do ano.
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Ainda o impasse na Groundforce, o Sindicato dos Trabalhadores
da Aviação Civil considera que a solução da TAP de aumento de
capital na empresa de handling em quase sete milhões de euros
é a única solução
Ainda o impasse na Groundforce, o Sindicato dos T rabalhadores da Aviação Civil
considera que a solução da T AP de aumento de capital na empresa de handling em quase
sete milhões de euros é a única solução

Ainda o impasse na Groundforce, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação Civil considera que a solução
da TAP de aumento de capital na empresa de handling em quase sete milhões de euros é a única solução
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Algarve à espera de turistas britânicos
Algarve à espera de turistas britânicos

Algarve à espera de turistas britânicos
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Já a pensar em férias? Blogger Rita Ferro Alvim aconselha a
escolher o Algarve
O Turismo do Algarve está a apostar em peso no online

O Turismo do Algarve está a apostar em peso no online, numa altura em que a Internet ganha
preponderância em tempos de isolamento social. A entidade regional convidou a criadora de
conteúdos Rita Ferro Alvim para visitar a região ainda antes do novo confinamento. O resultado
da viagem é revelado agora aos milhares de seguidores de Facebook e Instagram desta
embaixadora digital, para que não se esqueça que o Algarve continua a ser «o melhor destino
turístico para famílias no momento de reservarem as suas próximas férias», já livres de
restrições de circulação.

A acção de Marketing Digital começou a ser desenhada no final de 2020, mas chega hoje (dia 12) a
público para manter o Algarve no pensamento das famílias portuguesas.

«Apesar de a força das circunstâncias nos obrigar a ficar ainda em casa, sonhamos com o tempo em
que voltará a ser possível viajar e circular livremente. Com o plano de vacinação em curso, a situação
pandémica a melhorar gradualmente no país, a criação de um documento de livre-circulação e as
restrições às viagens entre Portugal e o Reino Unido a serem levantadas antes do Verão, a esperança
renasce. Mas sabemos que será o mercado interno o primeiro impulsionador do turismo. Por isso
relembramos os portugueses de que o Algarve é um destino seguro e acolhedor, com muito para fazer
em família ao ar livre, estimulando-os a regressar à região», explica o Presidente do Turismo do Algarve,
João Fernandes.

Com um programa de dois dias para completarem algumas das 16 missões propostas pelo «Guia de
Turismo de Natureza Júnior», lançado pelo Turismo do Algarve no ano passado para os mais novos, a
influencer e os seus três filhos vestiram a camisola de exploradores do mundo natural algarvio. Aprender
a fazer surf na Costa Vicentina, passear entre árvores na companhia de burros, meter as mãos no barro
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como um mestre oleiro ou procurar pegadas de dinossauro foram os desafios ultrapassados com êxito
pela família portuguesa que promete voltar à região muitas vezes para concluir as restantes missões do
guia.

«Os miúdos adoraram tudo o que fizemos no Algarve, onde nos sentimos livres e felizes. O contacto
com a natureza soube-nos pela vida, por isso dizemos às famílias portuguesas que rumem a Sul quando
o confinamento terminar – o ar livre e o sol do Algarve são realmente terapêuticos!», partilha Rita Ferro
Alvim.

O mote do convite foi nada mais do que dar a conhecer à família a região turística mais famosa de
Portugal com a ajuda do «Guia de Turismo de Natureza Júnior», que «é o livro para mini-exploradores
mais bonito e útil que já vi», confessa a blogger nas suas redes sociais.

A acção de Marketing Digital estará activa em Março e passará pelo Facebook, Instagram, blogue e pelo
podcast semanal N’A Caravana, onde a criadora de conteúdos partilhará as experiências na região com a
sua legião de seguidores.

«Esperamos que o alcance digital desta iniciativa, que é apenas uma de muitas que temos previstas para
Março, contribua para amplificar a mensagem de que o Algarve é o destino ideal para espairecer em
família no fim do confinamento. Este reforço é essencial para prepararmos a retoma do sector do
Turismo na região, sobretudo no período pré Páscoa», afirma João Fernandes.
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Algarve à espera de turistas britânicos
Algarve à espera de turistas britânicos

Algarve à espera de turistas britânicos
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Algarve à espera de turistas britânicos
Algarve à espera de turistas britânicos

Algarve à espera de turistas britânicos
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Os hoteleiros do Algarve já não esperam turistas ingleses antes
do final do Verão
Os hoteleiros do Algarve já não esperam turistas ingleses antes do final do Verão

Os hoteleiros do Algarve já não esperam turistas ingleses antes do final do Verão
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“OCUPAÇÃO DE 2019 SÓ DAQUI A QUATRO ANOS”
Elidérico Viegas, da Associação de Hotelaria do Algarve, sobre plano de desconfinamento
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TAP propõe aumento de capital de 6,9 milhões na Groundforce
Solução para impasse na empresa foi revelada em carta mas depende da aceitação do
acionista maioritário
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TAP propõe aumento de capital de 6,9 milhões na Groundforce
Esta solução, que permitirá pagar os 2400 salários em atraso, daria à T AP o controlo da
empresa, reduzindo a participação de Alfredo Casimiro.
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JORNAL I

15/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 0

Apoios à economia. Insuficientes, inflexíveis ou positivos? As
diferentes reações
Aos poucos as reações aos novos apoios à economia vão surgindo. Apesar dos diferentes
entendimentos, uma coisa é certa: devem ser aplicados às empresas o mais rápido
possível.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

15/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 0

“Passaporte verde” vai ser apresentado quarta-feira
O comissário europeu T hierry Breton diz que o ceritificado de sáude estará operacional
antes das férias
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JORNAL DE NEGÓCIOS

15/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 0

Governo pede auxílio intercalar para a TAP de até 463 milhões
Com a T AP em risco de não ter tesouraria no final deste mês e a aprovação do plano de
reestruturação da companhia já ter derrapado para abril, o Governo notificou a Comissão
Europeia para a concessão de um auxílio intercalar à transportadora num montante
máximo de 463 milhões de euros
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JORNAL DE NEGÓCIOS

15/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • CONVERSA CAPITAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 0

O que já se sabe sobre os apoios que aí vêm
Extensão das carências nas linhas de crédito, um alargamento do programa Apoiar, mais
apoios para a cultura, para o desporto, para o turismo, para o emprego em geral
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SIC NOTÍCIAS

14/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Algarve à espera dos turistas britânicos
Portugal poderá sair da lista vermelha britânica.

O Governo britânico deverá anunciar esta segunda-feira se Portugal sai ou mantém-se na lista vermelha
de destinos.

Mas, mesmo sem exigência de quarentena, os hoteleiros do Algarve já não esperam turistas ingleses
antes do final do verão.

O setor antevê uma retoma lenta, agravada pela oportunidade perdida já na Páscoa.

Ingleses e alemães chegam a representar 60% da ocupação fora da época alta. Só os britânicos
compram um terço de todas as dormidas num ano.
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EXPRESSO

14/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO MIRA GODINHO

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 0

Crise no Algarve. “À beira de uma catástrofe sem precedentes”
Empresários da hotelaria pessimistas em relação à procura turística para este verão

"É tudo treta!” Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA) desvaloriza desta forma as notícias recentes que deram conta de um aumento de 60%
na procura de Portugal — e do Algarve, em particular — por parte de turistas estrangeiros, para passar
férias. “As nossas previsões para este ano são inferiores às do ano passado”, garante o líder da maior
associação do sector na região sul. “O Algarve está à beira de uma catástrofe económica e social sem
precedentes”, alerta, enquanto acusa o Governo de “ignorar a realidade da região e o impacto que [a
pandemia] está a ter nas empresas de hotelaria”. “No ano passado, mesmo no verão, cerca de 20% das
unidades não chegaram a reabrir depois do primeiro confinamento”, explica o presidente da AHETA, “este
ano, 80% estão encerradas e as que estão abertas não têm clientes”. Com a época alta a aproximar-se,
Elidérico Viegas diz que, tal como em 2020, os hotéis e empreendimentos turísticos algarvios vão contar
apenas com a procura interna, até porque o elevado número de infetados com covid-19 que Portugal
registou no início deste ano colocou o país “de fora dos principais corredores aéreos, e sem transporte
aéreo não há turistas”. “Enquanto o problema sanitário não for resolvido, é impossível recuperar o
turismo. É preciso vacinar em massa a nossa população e a dos outros países para se atingir a
imunidade de grupo. E isso só é previsível para o final do ano. O mesmo com a criação do certificado de
vacinação. É uma boa ideia, mas antes do final de 2021 não deve estar concretizada. Até lá… é preciso
aguentar”, resume o presidente da AHETA. Os alojamentos locais e as unidades hoteleiras de menor
dimensão serão aqueles que maiores dificuldades terão para subsistir, e é previsível um aumento das
insolvências, acredita. Já os hotéis das grandes cadeias, com menor ou maior dificuldade, vão continuar.
É possível que “haja uma concentração, que surjam fusões e take overs entre os vários grupos”. Por
tudo isto, e perante mais um verão que promete ser novamente de poucas receitas, Elidérico Viegas
reclama “apoios financeiros consistentes, a fundo perdido, para as empresas ligadas ao turismo”. Algo
que não vê nas medidas até agora anunciadas pelo Governo no âmbito do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR). “Vai quase tudo para obras públicas. A ‘bazuca’ vai servir para investimentos públicos
em infraestruturas que o Algarve não tem. Há uma aposta na recuperação da indústria e ignora-se o
turismo. É uma visão retrógrada”, critica. Além dos apoios a fundo perdido — que serviriam para reforçar
a tesouraria das empresas e permitir uma retoma forte —, o responsável defende a extensão das
moratórias, a criação de linhas de crédito “que cheguem às empresas” e o “anunciado programa especial
de apoio à revitalização da economia do Algarve, que o Governo prometeu e continua sem concretizar”.
Sem estas medidas, o presidente da AHETA acredita que o desemprego na região — onde se estima que
80% da economia dependam direta ou indiretamente do turismo — vai continuar a aumentar. “Os
trabalhadores que estão em lay-off ou em formação, não havendo apoios, vão passar para o
desemprego.” Segundo os dados do IEFP, dos 33.571 desempregados registados no Algarve em janeiro
deste ano, 26.103 (78%) estão inscritos há menos de um ano. E, do total, mais de 15 mil são da área
do alojamento, restauração e similares. Outros sectores com um elevado número de desempregados no
Algarve, em janeiro, são o comércio por grosso e a retalho, com cerca de quatro mil inscritos nos
centros do IEFP, as atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio (mais de três mil) e
ainda as outras atividades de serviços (mais de quatro mil). PRIMEIRO SALVAR O VERÃO E DEPOIS
RECONSTRUIR A ECONOMIA “No imediato, o bom senso aconselha a que façamos tudo para salvar o
verão. Se os turistas portugueses escolherem o Algarve na mesma dimensão de 2020, já será bom. É o
objetivo mínimo.” Para José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve (CCDR), este é o primeiro passo para superar a crise. “E nós vamos superar a crise”,
garante. Depois, defende, vem a reconstrução económica da região. Alicerçada na ‘bazuca’ do Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR), mas também no já anunciado reforço de €300 milhões em fundos
europeus para o Programa Operacional Regional do Algarve (POR). No âmbito do PRR, estão previstos
grandes investimentos e obras públicas, como a aplicação de €200 milhões na melhoria da eficiência
hídrica da região (com aposta na dessalinização), a construção de uma ponte entre Alcoutim e a
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localidade espanhola de San Lucar, do outro lado do rio Guadiana, e a criação da variante a Olhão da EN
125. “Os €300 milhões que reforçaram o POR vão permitir-nos o desenvolvimento da base económica”,
explica José Apolinário. De fora do PRR, para já, estão projetos como o novo hospital central do Algarve
ou a ligação do aeroporto à linha férrea. Foram algumas das sugestões que a CCDR apresentou ao
Governo enquanto o documento esteve em consulta pública.
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TVI24

14/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 93958

REACH: 0

O turismo tem sido dos setores mais afetados pela pandemia e
por esse motivo, o Algarve é das zonas do país onde o
desemprego mais tem crescido
O turismo tem sido dos setores mais afetados pela pandemia e por esse motivo, o Algarve
é das zonas do país onde o desemprego mais tem crescido

O turismo tem sido dos setores mais afetados pela pandemia e por esse motivo, o Algarve é das zonas
do país onde o desemprego mais tem crescido
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SIC

14/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 102470

REACH: 0

E no Algarve região onde os britânicos representam um terço de
todos os turistas, a notícia da retirada do país dessa lista
Vermelha não colhe ainda grande entusiasmo
E no Algarve região onde os britânicos representam um terço de todos os turistas, a
notícia da retirada do país dessa lista Vermelha não colhe ainda grande entusiasmo

E no Algarve região onde os britânicos representam um terço de todos os turistas, a notícia da retirada
do país dessa lista Vermelha não colhe ainda grande entusiasmo
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TVI

14/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 177594

REACH: 0

O turismo tem sido dos setores mais afetados pela pandemia e
por esse motivo, o Algarve é das zonas do país onde o
desemprego mais tem crescido
O turismo tem sido dos setores mais afetados pela pandemia e por esse motivo, o Algarve
é das zonas do país onde o desemprego mais tem crescido

O turismo tem sido dos setores mais afetados pela pandemia e por esse motivo, o Algarve é das zonas
do país onde o desemprego mais tem crescido
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SIC NOTÍCIAS

14/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Saída de Portugal da ''lista vermelha'' do Reino Unido não
entusiasma hoteleiros algarvios
Hoteleiros dizem que regresso depende da vacinação.

O Algarve, região onde os turistas britânicos representam um terço de todos os turistas, a notícia da
retirada do país dessa lista vermelha não colhe ainda grande entusiasmo.

A decisão de saída da lista vermelha do Reino Unido ainda não foi confirmada pelo Governo britânico. Tal
como está por confirmar qualquer impacto imediato num Algarve parado há meses à espera de turistas.

Os hoteleiros recordam que se mantêm restrições em vigor e que, por isso, não esperam o regresso dos
turistas antes do fim do verão.
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JORNAL I

14/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Economia portuguesa é a que cai mais na UE
Comissão Europeia prevê uma contração em cadeia do PIB português de 2,1% no
primeiro trimestre do ano. A verificar-se, será a maior queda entre os 26 Estados-
membros da UE.

Com o país em confinamento é natural que a economia portuguesa se ressinta. Segundo com os últimos
dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP), a atividade económica voltou a cair na primeira semana
de março, uma queda ainda maior do que a verificada na semana anterior. Apesar do alívio durante as
primeiras semanas de fevereiro, esta tendência inverteu-se no final desse mês e a degradação continuou
no início de março. De acordo com os mesmos dados, a contração da economia nos primeiros três
meses do ano está mais próxima da do quarto trimestre do ano passado do da do segundo trimestre,
período do primeiro confinamento.

O indicador do banco central tem em conta várias informações, como tráfego rodoviário de veículos
comerciais pesados nas autoestradas, consumo de eletricidade e de gás natural, carga e correio
desembarcados nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes
e não residentes. Segundo o regulador, a utilização deste tipo de dados de alta frequência «intensificou-
se na sequência da crise desencadeada pela pandemia ». Dado o «curto desfasamento» da sua
divulgação face ao período de referência, permitem «identificar atempadamente alterações bruscas na
atividade económica».

E as perspetivas não são animadoras. A estimativa da Comissão Europeia aponta para uma contração
em cadeia do Produto Interno Bruto (PIB) português de 2,1% no primeiro trimestre deste ano, o que a
concretizar-se será a maior queda entre os 27 Estados-membros. Já o Fórum para a Competitividade
aponta para uma queda em cadeia de até 6%.
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E a Europa? Ainda esta semana, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
(OCDE) melhorou em 0,3 pontos percentuais a previsão de crescimento económico da zona euro,
apontando agora para um aumento de 3,9% do PIB este ano. Este valor representa uma melhoria face
às estimativas de dezembro. Ainda assim, apesar dos crescimentos económicos, as previsões para
França e Itália pioraram face ao final do ano passado, ao registarem uma descida de 0,1 e 0,2% face a
dezembro – França deverá crescer 5,9%, enquanto Itália deverá rondar 4,1%.

Para 2022, a OCDE também melhorou as perspetivas de crescimento do PIB, apontando para 3,8% na
zona euro, uma subida de 0,5% face ao estimado em dezembro e prevê ainda que o crescimento
económico mundial atinja os 5,6% em 2021 (+1,4%) e 4,0% em 2022 (+0,3%).

Já o G20 (grupo das economias mais desenvolvidas do mundo) deverá crescer 6,2% em 2021 (+1,5%
face às previsões de dezembro) e 4,1% em 2022 (+0,4%), enquanto os Estados Unidos deverão
crescer 6,5% em 2021 e 4,0% em 2022, o Reino Unido 5,1% e 4,7%, respetivamente, e o Japão 2,7%
e 1,8% nos dois anos referidos.

Segundo a OCDE , «as perspetivas económicas mundiais melhoraram marcadamente nos últimos
meses, ajudadas pela distribuição gradual de vacinas eficazes, anúncios de apoio orçamental adicional em
alguns países, e sinais de que as economias estão a lidar melhor com medidas para suprimir o vírus».

No entanto, a organização liderada por Ángel Gurría refere que «há cada vez mais sinais de divergência
entre países e setores», com o confinamento a «bloquear o crescimento em alguns países e no setor
dos serviços a curto prazo, ao passo que outros beneficiarão de políticas de saúde eficazes, distribuição
de vacinas mais rápida e forte apoio de políticas».
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PORTO CANAL

14/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4580

REACH: 0

Covid-19: Aumento do número de hotéis à venda na Madeira é
"prática natural" da atividade
Funchal, Madeira, 13 mar 2021 (Lusa) - A crise pandémica fez aumentar o número de
hotéis à venda na Madeira, que passou de cinco, em março de 2020, para cerca de 20
este ano, mas o Governo Regional analisa a situação como "prática natural" da atividade.

Funchal, Madeira, 13 mar 2021 (Lusa) - A crise pandémica fez aumentar o número de hotéis à venda na
Madeira, que passou de cinco, em março de 2020, para cerca de 20 este ano, mas o Governo Regional
analisa a situação como "prática natural" da atividade.

"É natural que, em fases como esta em que nos encontramos, os investidores estejam mais atentos e
mais desejosos da concretização de negócios. Por isso, é natural que o mercado também reaja,
colocando à disposição unidades para venda", disse à agência Lusa o secretário regional do Turismo e
Cultura, Eduardo Jesus.

Embora não existam dados oficiais sobre a quantidade de hotéis à venda, várias imobiliárias indicam, em
'sites' na internet, que cerca de 20 estão agora disponíveis, localizados em diversos concelhos da
Madeira, com diferentes dimensões, entre 12 e 70 quartos, e com preços entre 800 mil euros e 16
milhões de euros.

Um dos maiores estabelecimentos atualmente à venda, por um valor não revelado, é, no entanto, o
hotel da cadeia espanhola Riu Hotels, com 327 quartos, localizado no concelho de Santa Cruz, na zona
leste da ilha da Madeira.

"O facto de haver unidades à venda, de se vender ou comprar unidades, não é o aspeto mais relevante.
O que é relevante é que esses negócios permitam a continuidade da atividade e a manutenção ou
crescimento dos postos de trabalho", disse Eduardo Jesus.

E reforçou: "Não temos conhecimento de nenhuma situação em que a possível venda seja para uma
reconversão da atividade. Ou seja, todas as situações, que estão devidamente monitorizadas, são para
a continuidade na atividade."

A Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) considera, por seu lado, que o aumento de hotéis
à venda está diretamente relacionado com a "situação crítica e aflitiva" das empresas e com o "atraso
no acesso aos apoios".

"As ajudas que têm sido lançadas não são suficientes. São positivas, umas mais do que outras, mas não
são suficientes", disse à agência Lusa o presidente da ACIF - Câmara de Comércio e Indústria da
Madeira, Jorge Veiga França, sublinhando que o setor do turismo foi o mais afetado pela crise da covid-
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19.

De acordo com um inquérito promovido pela associação, numa amostragem equivalente a 56% da
capacidade do arquipélago (3.864 funcionários e 16.300 camas), a maioria afirmou não ter autonomia
para suportar responsabilidades e salários, nem condições para proceder à reabertura gradual dos
estabelecimentos sem ajudas adicionais.

Por outro lado, 70% dos inquiridos indicou dispor de capacidade para pagar somente dois meses de
salários - março e abril - e apenas 4% poderá suportar essa responsabilidade até ao final do ano.

"Defendemos a alteração de algumas ajudas, designadamente a possibilidade de o setor hoteleiro aceder
ao 'lay-off' simplificado mesmo quando não haja confinamento total obrigatório e independentemente do
volume de quebras na faturação", disse Jorge Veiga França.

O responsável apontou também a necessidade de recapitalizar as empresas, de isentar o pagamento da
Taxa Social Única (TSU) e de prorrogar as moratórias ao nível de créditos, juros e rendas,
independentemente da tipologia das empresas.

"Caso contrário vamos ter de começar a despedir pessoas e aqueles mais aflitos vão ser obrigados a pôr
à venda algumas das suas unidades hoteleiras", alertou.

De acordo com dados oficiais, o turismo - que representa cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB)
regional, foi um dos setores mais afetados pela crise pandémica, tendo registado perdas de 68,1% ao
nível de proveitos globais, 64,2% no número de hóspedes e 66,1% no número de dormidas.

O secretário do Turismo e Cultura sublinhou, no entanto, que o executivo, de coligação PSD/CDS-PP,
está em "contacto diário" com o setor, e procura conjugar de "forma rápida" as medidas de auxílio
nacional e regional.

No caso da venda de hotéis, Eduardo Jesus considera que o mais importante é manter a atividade e
salvaguardar os postos de trabalho.

"O que temos registado ao longo do tempo é que, através de processos de compra, de concentração e
fusão ou de desintegração de grupos em unidades mais pequenas, a atividade tem crescido e o emprego
tem-se promovido, e isso é o fundamental", declarou.

O governante indicou que, mesmo antes da pandemia, o número de hotéis à venda na Madeira também
era, por vezes, elevado, como em 2019, quando se encontravam disponíveis no mercado 12
empreendimentos.

"Não temos nenhum registo de alteração da atividade", disse, reforçando: "Pode-se mudar de donos,
pode-se mudar de acionistas, pode-se mudar de marca, pode-se mudar de posicionamento, mas é
sempre dentro do setor do turismo e é isso que nos interessa."

DC // ROC

Lusa/fim
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CORREIO DA MANHÃ

14/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 0

País deixa lista de risco britânica
Viajantes obrigados a quarentena de 10 dias e a pagar custo de hotel
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ECONOMIA ONLINE

14/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Irlanda foi o único país da UE a crescer em ano de pandemia.
Mas há uma explicação
O PIB irlandês cresceu 3,4% em plena crise pandémica, em 2020, ano em que o PIB da
Zona Euro contraiu uns históricos 6,6%. A explicação está nas multinacionais tecnológicas
com sede na Irlanda.

A economia "real" irlandesa sofreu com a crise pandémica, mas as estatísticas não o mostram à primeira
vista. À semelhança do que aconteceu nos dados do mercado de trabalho por causa dos inativos,
também aqui há uma explicação: o PIB irlandês, que mede o valor acrescentado de uma economia,
cresceu 3,4% em 2020 por causa dos fluxos de multinacionais (mais 5,8 mil milhões num total de 88,1
mil milhões de euros) com sede na Irlanda, principalmente as do setor tecnológico que reforçaram
lucros, mas um indicador que expurga esse efeito mostra que a queda na economia "real" foi de 5,4%.

A recessão económica na União Europeia em 2020 foi de uma queda de 0,8% na Lituânia aos 11% na
Espanha. Portugal ficou nos 7,6%, acima da média de 6,6% da Zona Euro e 6,2% da União Europeia.
Mas há uma exceção neste panorama europeu e até mundial dado que entre as principais economias
apenas a China conseguiu escapar a uma recessão no ano passado: a Irlanda, país em que o PIB cresceu
3,4%. Mas isto quer dizer que a economia irlandesa não sofreu com a Covid-19? Nem por isso.

Fonte: Eurostat. Variação anual do PIB em 2020 (valores em percentagem)

A explicação foi dada pelo próprio ministro das Finanças, Pascal Donohoe, que é o atual presidente do
Eurogrupo. Citado pelo Irish Times, Donohoe pediu cautela na interpretação dos resultados oficiais das
estatísticas, argumentando que "o PIB não é a medida mais correta do que está a acontecer na
economia". Ainda assim, o ministro das Finanças irlandês congratulou-se pelo crescimento de 6,25% das
exportações, apesar da queda da procura mundial, destacando o setor farmacêutico e os setores das
tecnologias de informação e comunicação (+14,3%).

Houve duas realidades muito diferentes no mesmo país. Por um lado, o consumo privado de bens e
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serviços caiu 9%, setores como a distribuição, transportes, alojamento e restauração registaram uma
contração conjunta de 16,7%, o setor da construção contraiu 12,7% e o setor das artes e
entretenimento colapsou com uma queda de 54,4%. Por outro lado, o setor das multinacionais, como
apelida o próprio gabinete de estatísticas irlandês, cresceu 18,2% em 2020, catapultando a sua
importância na economia para os 50% do VAB em 2020 (43,4% em 2019).

Foi esse crescimento das exportações de serviços através das multinacionais (e a quebra das
importações por causa da contração do consumo privado) e o crescimento dos gastos públicos
(+9,8%) que permitiram ao PIB crescer em 2020, mas há um indicador usado pelo INE irlandês que
mostra a outra face da moeda: a "procura interna modificada", uma medida da atividade interna
subjacente que inclui o consumo privado, o consumo público e o investimento, contraiu 5,4% em 2020,
um número próximo das recessões registadas nos outros países europeus.

Paddy critica benefícios fiscais às empresas na Irlanda Ler Mais

A consequência prática destas estatísticas é a diminuição do volume de subvenções que vai receber da
União Europeia para o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) uma vez que parte do cálculo da
distribuição da "bazuca europeia" tem em conta o impacto da crise pandémica no PIB de cada país. A
Irlanda deverá receber menos de mil milhões de euros -- por comparação, Portugal receberá 13,9 mil
milhões de euros --, o que já levou o ministro das Finanças a dizer que os investimentos serão
concentrados num número pequeno de projetos. O país também é prejudicado na alocação dos fundos
do orçamento "normal" da UE, o Quadro Financeiro Plurianual, por causa deste fenómeno.

Este é o efeito do "leprechaun economics" ("economia do duende", numa tradução livre), um termo
cunhado pelo Nobel da economia Paul Krugman. Em causa está a disparidade entre as estatísticas
irlandesas como o PIB e a realidade da economia do país por causa da realocação da propriedade
intelectual (registada como investimento e contribuindo para o PIB) de multinacionais na Irlanda devido
ao planeamento fiscal de certas empresas. Foi por causa desta "inflação" do PIB o próprio gabinete de
estatísticas tem dado destaque a outros indicadores de caráter territorial como o rendimento nacional
bruto e a procura interna modificada. Esta diferença é também visível quando o Eurostat divulga os
indicadores do PIB per capita, com a Irlanda em segundo lugar (28% acima da média europeia), e o
consumo per capita, com a Irlanda a meio da tabela (em linha com a média europeia).

PIB per capita recuou quatro anos por causa da pandemia Ler Mais

Esta situação levou a uma histórica subida do PIB de 34,4% em 2015 (número revista em alta face aos
26,3% iniciais) que, mais tarde, veio a descobrir-se que estava relacionada com a deslocação de uma só
(mas gigante) empresa: a Apple. O facto de a Irlanda ser um país relativamente pequeno e de a Apple
uma empresa de escala mundial ditaram a magnitude do crescimento daquele ano.

Assine para ler este artigo Aceda às notícias premium do ECO. Torne-se assinante. A partir de 5€ Assinar
Veja todos os planos Se já é assinante, Faça Login.
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O Reino Unido deve retirar Portugal da lista Vermelha de viagens
a partir da próxima semana
O Reino Unido deve retirar Portugal da lista Vermelha de viagens a partir da próxima
semana

O Reino Unido deve retirar Portugal da lista Vermelha de viagens a partir da próxima semana
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Portugal pode estar prestes a sair da “lista vermelha” dos
britânicos | Marcelo admite renovação do estado de emergência |
Cerca de 140 pessoas ficaram com covid depois de vacinadas |
Lotes suspensos da AstraZeneca não foram distribuídos em
Portugal
Portugal pode estar prestes a sair da “lista vermelha” dos britânicos | Marcelo admite
renovação do estado de emergência | Cerca de 140 pessoas ficaram com covid depois de
vacinadas | Lotes suspensos da AstraZeneca não foram distribuídos em Portugal
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Portugal deverá sair da lista vermelha britânica. 25 mil pessoas
assinaram petição
Decisão deverá ser anunciada na segunda-feira.

Portugal pode sair da lista vermelha do Reino Unido já na próxima semana. Ou seja, à chegada ao país,
deixará de ser obrigatório fazer quarentena de 10 dias em hotel.

A notícia é este sábado avançada pelo jornal britânico The Telegraph e poderá animar a indústria turística
portuguesa.

Para já, os voos diretos entre os dois países estão suspensos. De Portugal para o Reino Unido só por
rotas alternativas, e só nacionais e residentes têm luz verde para entrar no país. O Reino Unido só
permite viagens essenciais para o estrangeiro, mas o plano de desconfinamento inglês prevê o alívio
destas restrições já em maio.
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Portugueses voltam a poder viajar para o estrangeiro a partir de
segunda-feira
Depois de um mês e meio de interdição, os cidadãos nacionais e residentes no país voltam
a ter a liberdade para se deslocar para o estrangeiro a partir de 15 de março.

Os portugueses voltam a poder viajar para o estrangeiro na próxima segunda-feira, 15 de março.O novo
estado de emergência dita o “levantamento da proibição das deslocações para fora do território
continental por parte de cidadãos portugueses”.As regras que vigoram a partir da meia noite da próxima
segunda-feira determinam que “é levantada a proibição das deslocações para fora do território
continental, efetuadas por qualquer via, designadamente rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial ou
marítima, por parte de cidadãos portugueses, sem prejuízo do controlo de fronteiras terrestres e fluviais
que continua a ser aplicável”.Os cidadãos estão assim autorizados às “deslocações necessárias à entrada
e à saída do território continental, incluindo as necessárias à deslocação de, e para, o local do
alojamento”.As deslocações foram proibidas a partir de 31 de janeiro perante o aumento do número de
casos de Covid-19 em Portugal, com a prevalência de novas variantes (como a britânica, brasileiro ou a
sul africana) e vários países europeus a fecharem as portas a Portugal: “Ficam proibidas as deslocações
para fora do território continental, por parte de cidadãos portugueses, efetuadas por qualquer via,
designadamente rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial ou marítima”, segundo o decreto-lei, cuja regra vai
deixar de vigorar a partir de 15 de março.O decreto-lei determina que os passageiros de voos com
origem em países – que sejam sujeitos a regras específicas a definir pelo Governo – têm de apresentar
no “momento da partida, um comprovativo de realização de teste molecular por RT-PCR para despiste
da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do
embarque, sob pena de lhes ser recusado o embarque na aeronave e a entrada em território
continental”.Já os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros com residência legal em território
continental, bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal “que, excecionalmente, não sejam
portadores de comprovativo de realização de teste molecular por RT-PCR para despiste da infeção por
SARS-CoV-2 com resultado negativo nos termos do número anterior, devem realizar o referido teste à
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chegada [a Portugal], antes de entrar em território continental, a expensas próprias, sendo, para o
efeito, encaminhados pelas autoridades competentes”.Estes testes laboratoriais são “efetuados e
disponibilizados pela ANA – Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A.), através de profissionais de saúde
habilitados para o efeito, podendo este serviço ser subcontratado”.As regras determinam que a ANA
“deve efetuar, nos aeroportos internacionais portugueses que gere, o rastreio de temperatura corporal
por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território continental”.A quem for detetada
uma temperatura corporal igual ou superior a 38 ºC, tal como definida pela DGS, “devem ser
encaminhados imediatamente para um espaço adequado à repetição da medição da temperatura
corporal, devendo esses passageiros, se a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a teste
molecular por RT-PCR para despiste da infeção por SARS-CoV-2”.O rastreio do controlo da temperatura
corporal por infravermelhos e a medição da temperatura corporal “são da responsabilidade da ANA, S.
A., devendo esta última ser efetuada por profissionais de saúde devidamente habilitados para o efeito,
ainda que subcontratados”.Os passageiros seja detetada uma “temperatura corporal igual ou superior a
38 ºC e que realizem o teste molecular por RT-PCR para despiste da infeção por SARS-CoV-2, aguardam
em local próprio no interior do aeroporto até à notificação do resultado”. Ler mais
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Governo britânico recusa confirmar saída de Portugal da ″lista
vermelha″
O Ministério dos T ransportes britânico recusou confirmar, mas também não desmentiu, a
notícia de que Portugal vai ser retirado da "lista vermelha" de países cujos viajantes
estão sujeitos a quarentena em hotéis no Reino Unido.

O Ministério dos Transportes britânico recusou confirmar, mas também não desmentiu, a notícia de que
Portugal vai ser retirado da "lista vermelha" de países cujos viajantes estão sujeitos a quarentena em
hotéis no Reino Unido.

"As decisões de introduzir ou remover países da lista vermelha são uma resposta direta aos dados
científicos e médicos mais recentes que mostram um risco agravado para a saúde pública do Reino Unido
e transmissão para a comunidade", disse à Lusa um porta-voz do Ministério.

"Tal como acontece com todas as nossas medidas relativas ao coronavírus, mantemos a lista vermelha
sob avaliação constante e a nossa prioridade continua a ser proteger a saúde do público do Reino Unido",
acrescentou.

O jornal "Daily Telegraph" noticiou este sábado que Portugal vai ser retirado da "lista vermelha", devendo
o anúncio oficial ser feito pelo ministro dos Transportes, Grant Shapps, na segunda-feira.

A notícia, também avançada pelos jornais "Daily Mail" e "Independent", acontece dias depois de o
Governo português anunciar o plano de desconfinamento no país, com a reabertura, já na segunda-feira,
de creches, ensino pré-escolar, escolas do 1.º ciclo de ensino, comércio ao postigo e estabelecimentos
de estética, como cabeleireiros.
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Haverá novas fases de reabertura a 5 e 19 de abril e a 3 de maio, mas as medidas podem ser revistas
sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou que o
índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 ultrapasse 1.

Na sexta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou 15 mortes relacionadas com a covid-19, o
número mais baixo desde 20 de outubro, e 577 novos casos de infeção com o novo coronavírus.

Portugal é o único país europeu entre 33 países maioritariamente africanos e sul-americanos cujas
viagens foram proibidas, exceto para nacionais ou residentes, para reduzir o risco de importação de
variantes do coronavírus mais infeciosas e resistentes às vacinas, como as descobertas no Brasil e África
do Sul.

Os viajantes dos países da chamada "lista vermelha", que incluem também o Brasil, Angola, Cabo Verde
e Moçambique, são obrigados a cumprir quarentena de 10 dias num hotel designado pelas autoridades e
pagar o custo de 1.750 libras (2.030 euros).

A medida foi introduzida em 15 de fevereiro, mas o Reino Unido já tinha suspendido os voos diretos de
Portugal em 15 de janeiro, medida que Portugal reproduziu em 23 de janeiro.

Uma petição ao parlamento britânico para convencer o Governo britânico a retirar Portugal da lista reuniu
mais de 24 mil assinaturas numa semana, tendo ultrapassado a barreira das 10 mil que implica uma
resposta do executivo.

A inclusão de Portugal na lista de países sujeitos a quarentena em hotéis foi considerada "discriminatória"
pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que falou por telefone com o homólogo
britânico, Dominic Raab, no início do mês.
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Pesadelo turístico durante a Páscoa
14 de janeiro foi o último dia em que o bar Biddy James, em Vilamoura, esteve aberto, tal
como comprova o calendário na parede
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Impostos pagos a prestações
Fisco começa a cobrar dívidas em atraso só a partir do mês de junho e incumprimentos
não vão além dos 3%
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Governo diz que desconfinamento por regiões só avança numa
segunda fase
"À medida que formos reduzindo as restrições, aí já poderá fazer sentido introduzir
distinções de caráter local", diz fonte do gabinete de António Costa ao ECO.

O Executivo pretendia avançar com um desconfinamento por regiões, mas a ideia, que não agradava a
Marcelo Rebelo de Sousa, acabou na gaveta. Plano para o desconfinamento é de âmbito nacional, mas
pode vir a ser por regiões numa segunda fase, avança ao ECO fonte oficial do gabinete do primeiro-
ministro.

O plano será “diferenciado em função dos setores de atividade” e “porventura, em função de
localizações”, explicava António Costa no final da reunião do Conselho de Ministros a 26 de fevereiro, na
qual foram decididas as medidas a adotar em mais uma renovação do estado de emergência (a 12ª). O
país ansiava por detalhes sobre o plano de desconfinamento, mas o primeiro-ministro chutava para dia
11, esta quinta-feira, quaisquer detalhes.

Os partidos foram os primeiros a dar pistas sobre o que seria esse plano de regresso à normalidade, já
depois de ouvidos os especialistas. A equipa de peritos liderada por Óscar Felgueiras, da ARS/Norte, e por
Raquel Duarte, pneumologista e ex-secretária de Estado, sugeriu um plano de desconfinamento a dois
níveis: um implicava o levantamento de atividades a nível nacional e outro a nível local. Mas António
Costa, na conferência de imprensa de quinta-feira, ia alertando que “não seguia a recomendação dos
especialistas”.

A diferenciação regional não agradava a todos os partidos, mas tinha o apoio do PSD. “Entendo que deve
haver um plano de confinamento e de desconfinamento, neste caso, nacional, mas se o território todo
não for homogéneo nós poderemos ter desconfinamentos a ritmos diferentes, consoante a região”, dizia
Rui Rio, no início do mês após uma reunião no Porto, com representantes do Movimento a Pão e Água,
que agrega empresários da restauração, comércio, hotelaria e eventos.
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Foi o mesmo líder do PSD que, no final do encontro com o Presidente da República para preparar a
renovação do estado de emergência, dava conta dos planos do Governo. “Penso que o Governo vai
desconfinar por regiões”, disse. “Não vale a pena massacrar as pessoas se na sua região não é
necessário”, notou, classificando este caminho como “adequado”.

Mas, afinal, o caminho acabou por não ser esse. Na conferência de imprensa, António Costa não foi
100% claro. O desconfinamento será gradual e seguirá “critérios nacionais”, mas “será tão local quanto
possível”, afirmou quando questionado se o desconfinamento seria ou não feito por regiões. O primeiro-
ministro admitiu que poderão ser tomadas medidas específicas para um determinado concelho, e nesse
caso serão alargadas aos concelhos “limítrofes”, para evitar uma propagação do vírus.

Não fazia sentido nesta fase, haver distinções regionais ou locais. Porque a generalidade do país se
encontra num nível de risco abaixo daquele que, por prudência, vamos aplicar a partir de 15 de março.
Fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro

A estratégia assenta num gráfico de dois eixos que vai guiar o plano de desconfinamento ao longo das
próximas semanas. Tem cores e quatro níveis de risco ilustrando a incidência da Covid-19 por cada 100
mil habitantes no acumulado de 14 dias e o risco de transmissibilidade, ou seja, o número de pessoas
que cada doente infeta, em média.

O ECO questionou o gabinete do primeiro-ministro sobre a razão para a mudança de planos. “Não fazia
sentido nesta fase, haver distinções regionais ou locais. Porque a generalidade do país se encontra num
nível de risco abaixo daquele que, por prudência, vamos aplicar a partir de 15 de março”, justificou fonte
oficial. “Por recomendação expressa dos peritos, o processo de desconfinamento vai iniciar-se com um
conjunto de medidas muito próximo ao que esses mesmos peritos propuseram para o nível de risco 4 –
não obstante o país se encontrar, com base nos critérios epidemiológicos relevantes, no nível 2?,
contextualizou a mesma fonte.

Contudo, “depois, à medida que formos reduzindo as restrições, aí já poderá fazer sentido introduzir
distinções de caráter local, conforme a situação epidemiológica de cada local”, admitiu o gabinete do
primeiro-ministro.

Depois, à medida que formos reduzindo as restrições, aí já poderá fazer sentido introduzir distinções de
caráter local, conforme a situação epidemiológica de cada local. Fonte oficial do gabinete do primeiro-
ministro

Com esta opção, António Costa vai assim ao encontro do pensamento do Presidente da República. De
acordo com o Observador, o desconfinamento por regiões seria um “problema” e pouco útil porque a
expectativa é que a pandemia termine “no fim do verão, mais tardar início de outono”. Fonte da
Presidência lembrou ainda ao jornal que já foi testado um modelo com o mesmo princípio, mas não foi
propriamente eficaz a travar um avanço da pandemia.
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No Algarve a falta de turistas e as restrições em vigor para o
período da Páscoa estão a deixar os empresários sem esperança
No Algarve a falta de turistas e as restrições em vigor para o período da Páscoa estão a
deixar os empresários sem esperança

No Algarve a falta de turistas e as restrições em vigor para o período da Páscoa estão a deixar os
empresários sem esperança
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Entre Alcochete e Montijo, por que não Alverca?
O ‘chumbo’ da ANAC ao aeroporto do Montijo fez renascer a alternativa de Alcochete
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Os voos de Portugal já podem aterrar na Alemanha
Os voos de Portugal já podem aterrar na Alemanha

Os voos de Portugal já podem aterrar na Alemanha
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Alemanha ainda considera Lisboa, Algarve e Madeira como zonas
de risco
A Alemanha retirou ontem Portugal da lista de “países com elevada incidência de
mutações do coronavírus”, mas mantém como “zonas de risco” as regiões da Lisboa e
Vale do Tejo, Madeira e Algarve, revela uma nota do Governo português.
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Quinta do Lago avança com a última fase
Resort algarvio de luxo liderado pelo irlandês Denis O ’Brien tem ainda dez lotes para
vender no San Lorenzo North
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Governo injeta mais de 7 mil milhões para desconfinar economia
Lay-off simplificado alargado, adiamento de impostos, reabertura do programa Apoiar,
linha de crédito para o turismo, apoio à cultura e ao desporto e ao setor social
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Madeira quer tornar-se uma referência internacional no
nomadismo digital
O presidente do Governo da Madeira diz que a atração de nómadas digitais para a região
tem sido um sucesso. O  governante referiu que "as expetativas foram largamente
ultrapassadas. T emos potencial de crescimento nos vários concelhos. Nos próximos
meses vamos continuar a crescer de forma adequada,

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, quer que a região autónoma se torne uma
referência internacional na receção de nómadas digitais. O governante visitou a Digital Nomad Village,
classificando como um sucesso esta iniciativa que pretende atrair nómadas digitais para a ilha.“As
expetativas foram largamente ultrapassadas. Temos potencial de crescimento nos vários concelhos. Nos
próximos meses vamos continuar a crescer de forma adequada, garantindo que as pessoas tenham
qualidade de trabalho e de vida, boa acessibilidade, um bom ambiente. Tudo isto conta”, disse o
governante.“Temos condições únicas e singulares em termos de oferta para quem vem para cá
trabalhar. Temos segurança. Podemos ir ao mar e à serra em pouco tempo. Temos preços razoáveis
nas refeições e alojamento”, reforçou Albuquerque.O governante referiu que pode abrir mais um espaço
de trabalho na Calheta. Albuquerque disse ainda que o investimento que a região está a fazer no cabo
submarino vai permitir uma “capacidade exponencial” de resposta e pode ser mais um motivo de atração
para os nómadas digitais.O líder do executivo madeirense sublinhou que será aumentada a capacidade de
respostas aos nómadas digitais à medida que a região for recebendo mais pessoas.O governante referiu
ainda que quando a região iniciou o investimento em empresas tecnológicas, havia pessoas céticas
acerca da “capacidade de produção destas empresas e da sua empregabilidade”. Albuquerque diz
contudo que quando se refere que as 27 empresas tecnológicas da Madeira atingem um volume de
negócios de 70 milhões de euros, “há muita gente que se admira”. Ler mais
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DINHEIRO VIVO

13/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Engenheiros e ex-presidente do LNEC dão cartão vermelho a
“remendo” Montijo
Bastonário dos Engenheiros e antigo presidente do LNEC defendem Alcochete como
solução duradoura para novo aeroporto.
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PÚBLICO

13/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • VICTOR FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 0

Receita para apoiar retoma assenta no adiamento de impostos
Governo anuncia ajuda às empresas de 7100 milhões de euros, dos quais 85%
correspondem a receitas fiscais a pagar mais tarde
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JORNAL DE NOTÍCIAS

13/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Hotelaria e Restauração defendem medidas claras e apoio rápido
às empresas
A AHRESP considerou hoje que as novas regras devem ser claras e que os apoios devem
chegar rapidamente às empresas, tendo em conta que as restrições ao funcionamento
dos setores da restauração e turismo devido à pandemia vão continuar.

A AHRESP considerou hoje que as novas regras devem ser claras e que os apoios devem chegar
rapidamente às empresas, tendo em conta que as restrições ao funcionamento dos setores da
restauração e turismo devido à pandemia vão continuar.

"Anunciado o plano de desconfinamento e apesar de se aguardar ainda pela sua regulamentação, a
AHRESP considera que é, mais do que nunca, urgente que os apoios cheguem rapidamente às empresas,
de forma ampla e imediata", refere a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, no
boletim diário.

A AHRESP sublinha que as restrições ao funcionamento dos setores da restauração, similares e do
alojamento turístico vão continuar e os apoios económicos são essenciais para as empresas do setor.

A associação defendeu também que as regras devem ser "claras, objetivas e transparentes" para que
possam ser cumpridas por todos, tanto empresários como consumidores.

Na quinta-feira, o Conselho de Ministros aprovou um plano de reabertura progressiva das atividades,
comércio e serviços, passando, a partir de segunda-feira, o setor do comércio e da venda a retalho de
produtos não alimentares poder vender ao postigo.

Os estabelecimentos de restauração e bebidas vão passar a poder vender bebidas em take-away.
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A AHRESP considera que foi corrigida uma situação injusta que impediu os estabelecimentos de
restauração e similares de vender qualquer tipo de bebida, incluindo café, quando podiam ser adquiridos
em outros estabelecimentos.

A AHRESP congratula-se ainda com as medidas de apoio às empresas anunciadas na sequência da
realização do Conselho de Ministros e que acolhem muitas das propostas apresentadas em diversas
reuniões de trabalho com o Governo.

Para este setor, o plano de desafinamento prevê, para 05 de abril, o funcionamento de esplanadas
(máximo de quatro pessoas) e, a 19 de abril, os restaurantes cafés e pastelarias podem funcionar com o
máximo de quatro pessoas no interior e seis nas esplanadas até às 22 horas e aos fins de semana e
feriados até às 13:00

A 3 de maio, os restaurantes, cafés e pastelarias passam a poder ter um máximo de seis pessoas no
interior ou 10 em esplanadas sem limite de horários.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

13/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO VASCONCELOS E

SOUSA

FAV: 4

AVE: € 2475

REACH: 0

Visita do Papa em 2023 também vai passar por Fátima |
Empresários, políticos e religiosos animados
Visita do Papa em 2023 também vai passar por Fátima | Empresários, políticos e religiosos
animados
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JORNAL DE NOTÍCIAS

13/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ERIKA NUNES

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 0

Fronteiras abertas ainda não significam viagens de férias
Governo lembra que há dever geral de confinamento e que as deslocações continuam
restritas ao essencial
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