
TVI

16/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ESTA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 355187

REACH: 0

Comentário de João Fernandes, Presidente da Associação de
Turismo do Algarve
Comentário de João Fernandes, Presidente da Associação de Turismo do Algarve

Comentário de João Fernandes, Presidente da Associação de Turismo do Algarve
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TVI

16/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 76112

REACH: 0

Às 4 da manhã de 18 para 19 de Março, Portugal deixa de estar
na lista Vermelha de restrições de voos do Reino Unido
Às 4 da manhã de 18 para 19 de Março, Portugal deixa de estar na lista Vermelha de
restrições de voos do Reino Unido

Às 4 da manhã de 18 para 19 de Março, Portugal deixa de estar na lista Vermelha de restrições de voos
do Reino Unido
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AMBITUR

16/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: 0

Algarve: “Temos de recuperar a perceção de destino seguro nos
mercados externos e comunicar as condições para acolher
turistas” | Ambitur
Ambitur continua a ouvir as várias regiões do país sobre os principais desafios que se
colocam perante a previsibilidade de uma retoma do turismo. João Fernandes, presidente
da Região de T urismo do Algarve (RT A), acredita que, segundo as últimas informações,
apenas após a Páscoa será possível equacionar a atividade turística. E, sendo o Algarve
“a região de Portugal continental que tem apresentado os melhores indicadores
epidemiológicos, tem condições para, tão breve quanto possível, receber turistas de
diferentes origens”.

Ambitur continua a ouvir as várias regiões do país sobre os principais desafios que se colocam perante a
previsibilidade de uma retoma do turismo. João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve
(RTA), acredita que, segundo as últimas informações, apenas após a Páscoa será possível equacionar a
atividade turística. E, sendo o Algarve “a região de Portugal continental que tem apresentado os
melhores indicadores epidemiológicos, tem condições para, tão breve quanto possível, receber turistas
de diferentes origens”.

O responsável não descura que “é necessário garantir a sobrevivência das empresas e dos postos de
trabalho, sem os quais não há capacidade para abraçar a retoma”. E lembra que “o desgaste acumulado
coloca o tecido empresarial a lutar pela sobrevivência, uma realidade que o Turismo do Algarve tem
acompanhado de perto, garante, nos mais de 17 mil atendimentos que assegurou até à data no
Gabinete de Apoio ao Empresário, criado em meados de março de 2020.

Para João Fernandes, o mercado interno alargado (Portugal e regiões fronteiriças de Espanha) deverá
ser, numa primeira fase, a origem da maioria dos visitantes. Mas admite que a região tem recebido sinais
de reservas de voos de diferentes origens na Europa “sempre que há um vislumbre de oportunidade,
embora ainda muito tímido”, o que revela “a vontade de alguns europeus em rumarem a sul”.
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Por isso mesmo, o presidente da RTA sublinha que “temos de recuperar a perceção de destino seguro
nos mercados externos, assegurar ligações aéreas e comunicar a disponibilidade e as condições para
acolher turistas”. Uma vez garantido que o destino é seguro, frisa ser importante comunicar essa
realidade e gerar motivos de interesse para a visita. E é neste sentido que a realização de três grandes
eventos entre meados de abril e início de maio, como o MotoGP, a Fórmula 1 ou o Portugal Masters em
Golfe, “são excelentes oportunidades para comunicarmos ao mundo um destino seguro e pronto a
receber”.

João Fernandes adianta ainda à Ambitur.pt que o Algarve já antecipou, com as principais companhias
aéreas que servem a região, a realização de campanhas conjuntas de destino. E explica que o facto de
se ter conseguido manter a base da Ryanair em Faro e de se ter assegurado uma nova base da easyJet,
que deverá abrir ainda em março, sendo estas as companhias mais representativas para o Algarve com
mais de 60% dos passageiros desembarcados no aeroporto, “dá-nos uma vantagem fundamental,
numa altura em que todas as companhias aéreas estão a reduzir frotas e tripulações, com as
expectáveis consequências ao nível das rotas a estabelecer”.

Não deixa ainda de lembrar que os estudos de tendência apontam para a preferência dos europeus para
procurarem destinos de lazer, sobretudo destinos de praia, no período pós-confinamento. O facto de o
Algarve ter sido sido distinguido como “Melhor Destino de Praia do Mundo em 2020” nos World Travel
Awards e de ter sido vários vezes eleito também como “Melhor Destino de Golfe do Mundo”, são
elementos que jogam a seu favor.

Neste momento, o Turismo do Algarve está a rever o seu Plano de Marketing Estratégico, que teria sido
apresentado em março de 2020 já com atualizações face ao Brexit mas, com a pandemia, houve
necessidade de nova revisão, que se encontra já na sua fase final.

Retoma a partir do 2º trimestre João Fernandes aponta para um reinício da atividade turística a partir do
segundo trimestre deste ano, com a procura a poder ter um comportamento progressivo até ao verão.
Espera que o segundo semestre possa já revelar uma procura mais expressiva do que o período igual de
2020. “À partida, as questões dos corredores aéreos britânicos e da abertura da fronteira com Espanha
não serão este ano uma condicionante, o que pode impactar positivamente na procura externa para o
Algarve”, remete.

Mas claro que existe um “desgaste acumulado de «três épocas baixas seguidas»” no que diz respeito às
empresas da região, o que se tem aumentado o nível de do desemprego e o risco de falência das
mesmas.

João Fernandes defende que numa estratégia nacional para a retoma, “o turismo disponha dos
instrumentos necessários para uma rápida reação” e que estes instrumentos de financiamento
comunitário “possam estimular o único setor com dimensão e competitividade internacional para nos
fazer sair desta crise”. O representante da RTA é apologista de que a União Europeia “reconhecesse a
capacidade, o contributo e a especificidade do Turismo e que tivesse criado um programa destinado
exclusivamente ao setor”, mas como não foi o que aconteceu, “temos de intervir ao nível dos
programas em curso. E esclarece que daí o contributo da entidade para a discussão pública do Plano de
Recuperação e Resiliência ter ido no sentido da “necessária inclusão do setor do turismo nos diferentes
eixos deste plano, com projetos e investimentos concretos para o Algarve, por exemplo ao nível da
ferrovia (melhoria da ligação Faro-Lisboa, criação de ligação Aeroporto-Faro e projeto para futura ligação
Faro-Sevilha), ou da capitalização das empresas do setor, que deverá ser reforçada e agilizada, por
forma a garantir maior rapidez na chegada dos apoios à economia, maior componente não reembolsável
(fundo perdido) e com adiantamento de verbas na fase inicial do financiamento”.
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PUBLITURIS

16/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: 0

Saída de Portugal da lista vermelha britânica é “boa notícia” para
o Algarve
Saída de Portugal a lista britânica de países de risco para a COVID-19 foi anunciada esta
segunda-feira, 15 de março, pelo Ministério dos Transportes do Reino Unido.

A saída de Portugal a lista do Reino Unido de países de risco para a COVID-19 é, segundo o presidente do
Turismo do Algarve, João Fernandes, “bem-vinda” e uma “boa notícia” para a região, que reflete “a
situação positiva epidemiológica” do país

“Para o Algarve é uma boa notícia, porque sendo o britânico um dos principais mercados emissores de
turismo, permite aos cidadãos britânicos programarem as suas férias para o verão, nomeadamente,
começarem a tratar dos seus seguros de viagem, o que não lhes era possível com Portugal incluído na
lista”, congratulou-se João Fernandes em declarações à Lusa.

Apesar de ser uma boa notícia, o presidente do Turismo do Algarve mostra-se ainda apreensivo, uma
vez que, afirma, esta decisão “dá um sinal claro de que o destino [Algarve] está preparado para receber
os turistas daquele país, mas não é ainda o sinal final que se deseja”, uma vez que, nesta primeira fase,
apenas estão permitidas as viagens essenciais.

“O sinal que desejamos é de que os cidadãos britânicos possam viajar para fora, uma realidade que só
ficará clara a partir do dia 17 de maio, porque neste momento só podem sair para viagens essenciais”,
acrescentou o responsável.

A Lusa recorda que o Ministério dos Transportes britânico anunciou, em comunicado, esta segunda-feira,
15 de março, que vai autorizar a partir de sexta-feira os voos diretos e retirar Portugal da lista que
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obriga a uma quarentena à chegada ao Reino Unido para viajantes portugueses.

A decisão, justifica o executivo britânico, foi tomada “na sequência de indícios de que se reduziu o risco
de importação de uma variante preocupante destes destinos”, sendo que, no caso de Portugal, foram
tomadas “medidas para mitigar o risco das suas ligações com países onde as variantes se tornaram uma
preocupação e agora tem vigilância genómica em vigor”.

Apesar deste alívio das restrições, o regime de confinamento devido à pandemia de COVID-19 mantém-
se em Inglaterra, pelo que continua a ser proibido viajar sem justificação válida, como férias, e a
circulação está essencialmente limitada a nacionais e residentes dos dois países.

As pessoas que cheguem ao Reino Unido continuam também sujeitos a quarentena de 10 dias e três
testes, um antes do embarque, e dois, ao segundo e oitavo dia da quarentena obrigatória de 10 dias,
que pode assim ser feita na respetiva residência.
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JORNAL DO ALGARVE

16/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: 0

Turismo do Algarve: Retirada da “lista vermelha” britânica “é
bem-vinda”
O presidente da Região de T urismo do Algarve (RT A) considerou esta semana que a
retirada de Portugal da “lista vermelha” de países cujos viajantes estão obrigados a
quarentena no Reino Unido é “bem-vinda” e reflete “a situação positiva epidemiológica”
portuguesa.

 

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) considerou esta semana que a retirada de
Portugal da “lista vermelha” de países cujos viajantes estão obrigados a quarentena no Reino
Unido é “bem-vinda” e reflete “a situação positiva epidemiológica” portuguesa.

“Para o Algarve é uma boa notícia, porque sendo o britânico um dos principais mercados emissores de
turismo, permite aos cidadãos britânicos programarem as suas férias para o verão, nomeadamente,
começarem a tratar dos seus seguros de viagem, o que não lhes era possível com Portugal incluído na
lista”, disse à agência Lusa João Fernandes.

O Ministério dos Transportes britânico anunciou na segunda-feira em comunicado que vai autorizar a
partir de sexta-feira os voos diretos e retirar Portugal da lista que obriga a uma quarentena à chegada ao
Reino Unido para viajantes portugueses.

A decisão foi tomada “na sequência de indícios de que se reduziu o risco de importação de uma variante
preocupante destes destinos”, explica em comunicado, salientando que “Portugal adotou medidas para
mitigar o risco das suas ligações com países onde as variantes se tornaram uma preocupação e agora
tem vigilância genómica em vigor”.

Para João Fernandes, a posição britânica “dá um sinal claro de que o destino [Algarve] está preparado
para receber os turistas daquele país, mas não é ainda o sinal final que se deseja”.

“O sinal que desejamos é de que os cidadãos britânicos possam viajar para fora, uma realidade que só
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ficará clara a partir do dia 17 de maio, porque neste momento só podem sair para viagens essenciais”,
recordou.

Apesar deste alívio das restrições, o regime de confinamento devido à pandemia de covid-19 mantém-se
em Inglaterra, pelo que continua a ser proibido viajar sem justificação válida, como férias, e a circulação
está essencialmente limitada a nacionais e residentes dos dois países. 

As pessoas que cheguem ao Reino Unido continuam também sujeitos a quarentena de 10 dias e três
testes, um antes do embarque, e dois, ao segundo e oitavo dia da quarentena obrigatória de 10 dias,
que pode assim ser feita na respetiva residência.
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POSTAL

16/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: 0

Covid-19: Retirada de Portugal da "lista vermelha" britânica "é
bem-vinda", diz João Fernandes
“Para o Algarve é uma boa notícia, porque sendo o britânico um dos principais mercados
emissores de turismo, permite aos cidadãos britânicos programarem as suas férias para
o verão", afirma o presidente da Região de Turismo do Algarve

 

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) considerou esta segunda-feira que a retirada de
Portugal da “lista vermelha” de países cujos viajantes estão obrigados a quarentena no Reino Unido é
“bem-vinda” e reflete “a situação positiva epidemiológica” portuguesa.

“Para o Algarve é uma boa notícia, porque sendo o britânico um dos principais mercados emissores de
turismo, permite aos cidadãos britânicos programarem as suas férias para o verão, nomeadamente,
começarem a tratar dos seus seguros de viagem, o que não lhes era possível com Portugal incluído na
lista”, disse à Lusa João Fernandes.

O Ministério dos Transportes britânico anunciou hoje em comunicado que vai autorizar a partir de sexta-
feira os voos diretos e retirar Portugal da lista que obriga a uma quarentena à chegada ao Reino Unido
para viajantes portugueses.

A decisão foi tomada "na sequência de indícios de que se reduziu o risco de importação de uma variante
preocupante destes destinos”, explica em comunicado, salientando que "Portugal adotou medidas para
mitigar o risco das suas ligações com países onde as variantes se tornaram uma preocupação e agora
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tem vigilância genómica em vigor".

Para João Fernandes, a posição britânica “dá um sinal claro de que o destino [Algarve] está preparado
para receber os turistas daquele país, mas não é ainda o sinal final que se deseja”.

“O sinal que desejamos é de que os cidadãos britânicos possam viajar para fora, uma realidade que só
ficará clara a partir do dia 17 de maio, porque neste momento só podem sair para viagens essenciais”,
recordou.

Apesar deste alívio das restrições, o regime de confinamento devido à pandemia de covid-19 mantém-se
em Inglaterra, pelo que continua a ser proibido viajar sem justificação válida, como férias, e a circulação
está essencialmente limitada a nacionais e residentes dos dois países.

As pessoas que cheguem ao Reino Unido continuam também sujeitos a quarentena de 10 dias e três
testes, um antes do embarque, e dois, ao segundo e oitavo dia da quarentena obrigatória de 10 dias,
que pode assim ser feita na respetiva residência.

Em Portugal, a pandemia de covid-19 já provocou a morte de 16.694 pessoas dos 814.513 casos de
infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O Reino Unido contabilizou hoje 65 mortes e 125.580 desde o início da pandemia, o número mais alto
na Europa e o quinto a nível mundial, atrás dos Estados Unidos, Índia, Brasil e México.
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SIC

16/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 102470

REACH: 0

O Governo britânico retirou Portugal da lista Vermelha de países
com restrições de voos
O Governo britânico retirou Portugal da lista Vermelha de países com restrições de voos

O Governo britânico retirou Portugal da lista Vermelha de países com restrições de voos
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SIC NOTÍCIAS

16/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 54824

REACH: 0

O Governo britânico retirou Portugal da lista vermelha de países
com restrições de voos
O Governo britânico retirou Portugal da lista vermelha de países com restrições de voos

O Governo britânico retirou Portugal da lista vermelha de países com restrições de voos
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RTP 1

16/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 124693

REACH: 0

Depois da Alemanha, agora foi a vez de o Reino Unido voltar a
abrir os voos provenientes de Portugal
Depois da Alemanha, agora foi a vez de o Reino Unido voltar a abrir os voos provenientes
de Portugal

Depois da Alemanha, agora foi a vez de o Reino Unido voltar a abrir os voos provenientes de Portugal
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TVI24

16/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 67113

REACH: 0

O Reino Unido retirou Portugal da lista vermelha que obrigava
quem viajava para o país a um período de quarentena no
regresso
O Reino Unido retirou Portugal da lista vermelha que obrigava quem viajava para o país a
um período de quarentena no regresso

O Reino Unido retirou Portugal da lista vermelha que obrigava quem viajava para o país a um período de
quarentena no regresso
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RTP 1

16/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 49877

REACH: 0

Reino Unido retirou Portugal da lista vermelha de viagens
Reino Unido retirou Portugal da lista vermelha de viagens

Reino Unido retirou Portugal da lista vermelha de viagens
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RTP 2

16/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL 2 T.1 EP.24

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 11825

REACH: 0

O Governo britânico retirou Portugal da lista de países com
restrições de voos
O Governo britânico retirou Portugal da lista de países com restrições de voos

O Governo britânico retirou Portugal da lista de países com restrições de voos
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RTP 3

16/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 24 HORAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 23548

REACH: 0

Já são permitidos os voos entre Portugal e o Reino Unido
Já são permitidos os voos entre Portugal e o Reino Unido

Já são permitidos os voos entre Portugal e o Reino Unido
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JORNAL DO ALGARVE

16/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: 0

Hoteleiros algarvios cautelosos com retirada da “lista vermelha”
britânica
Os hoteleiros algarvios mostraram-se esta segunda-feira cautelosos em relação às
consequências para o Algarve da decisão do Governo britânico em retirar Portugal da
“lista vermelha” de países cujos viajantes estão sujeitos a quarentena em hotéis no Reino
Unido.

 

Os hoteleiros algarvios mostraram-se esta segunda-feira cautelosos em relação às
consequências para o Algarve da decisão do Governo britânico em retirar Portugal da “lista
vermelha” de países cujos viajantes estão sujeitos a quarentena em hotéis no Reino Unido.

“Ainda é muito cedo, vamos esperar para ver. Essa lista vermelha diz respeito apenas às pessoas que
regressem ao Reino Unido, onde o desconfinamento só acontece a 17 de maio”, disse à agência Lusa o
presidente da Presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

Para Elidérico Viegas a decisão vai beneficiar acima de tudo “quem trabalha em Inglaterra e quer
regressar ao seu país” e, eventualmente, quem tenha “uma segunda residência” no Algarve, recordando
que Portugal “ainda não recebe voos do Reino Unido”.

“Estamos a especular muito, as nossas previsões para este ano são essencialmente de procura interna,
com alguma procura externa, que acabará por existir, mas vamos com calma, porque o transporte
aéreo não está completamente assegurado”, realçou.

O Reino Unido anunciou na segunda-feira que vai autorizar os voos diretos e retirar Portugal da “lista
vermelha” de países cujos viajantes estão sujeitos a quarentena em hotéis no Reino Unido a partir de
sexta-feira.

Todavia, as ligações aéreas não deverão ser retomadas imediatamente, já que o Governo português
prolongou até 31 de março a suspensão dos voos, comerciais ou privados, com origem ou destino no
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Reino Unido e Brasil.

Apesar deste alívio das restrições, o regime de confinamento devido à pandemia de covid-19 mantém-se
em Inglaterra, pelo que continua a ser proibido viajar sem justificação válida, como férias, e a circulação
está essencialmente limitada a nacionais e residentes dos dois países.

Para Elidérico Viegas ainda há “muitos fatores de incerteza em cima da mesa” e apesar do desejo para
que o turismo possa reabrir, alertou que “isso não vai acontecer de um momento para o outro”.

“Essas coisas requerem alguma paciência porque esta situação não se vai resolver com um estalar de
dedos, nem com declarações de boa vontade”, apontou.

O dirigente da maior associação hoteleira algarvia realçou que se o desconfinamento se mantiver como
previsto, Portugal vai ter de “montar uma logística” que permita que os turistas realizem testes à covid-
19 antes de regressarem ao seu país, essencial para que não tenham de entrar em quarentena.

No entanto, sublinhou, há ainda dúvidas sobre “quem vai pagar os testes, quanto custam e quem os vai
fazer”.

Outro aspeto a ter em conta é a confiança dos turistas, já que o Reino Unido estima ter a população
vacinada “até ao final de maio” e Portugal apenas “no final de setembro”, concluiu.
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AMBITUR

16/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 200

REACH: 0

Hoteleiros algarvios cautelosos com retirada de Portugal da lista
vermelha britânica | Ambitur
Os empresários da hotelaria do Algarve mostram alguma cautela em relação às
consequências da decisão do Governo britânico em retirar Portugal da lista vermelha de
países cujos viajantes estão sujeitos a quarentena em hotéis no Reino Unido. “Ainda é
muito cedo, vamos esperar para ver. Essa lista vermelha diz respeito apenas às pessoas
que regressem ao Reino Unido, onde o desconfinamento só acontece a 17 de maio”, disse
à Lusa o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve
(AHETA).

Os empresários da hotelaria do Algarve mostram alguma cautela em relação às consequências da
decisão do Governo britânico em retirar Portugal da lista vermelha de países cujos viajantes estão
sujeitos a quarentena em hotéis no Reino Unido. “Ainda é muito cedo, vamos esperar para ver. Essa lista
vermelha diz respeito apenas às pessoas que regressem ao Reino Unido, onde o desconfinamento só
acontece a 17 de maio”, disse à Lusa o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA).

Para Elidérico Viegas, a decisão vai beneficiar acima de tudo “quem trabalha em Inglaterra e quer
regressar ao seu país” e, eventualmente, quem tenha “uma segunda residência” no Algarve, recordando
que Portugal “ainda não recebe voos do Reino Unido”. “Estamos a especular muito, as nossas previsões
para este ano são essencialmente de procura interna, com alguma procura externa, que acabará por
existir, mas vamos com calma, porque o transporte aéreo não está completamente assegurado”,
realçou.

O Reino Unido anunciou esta segunda-feira que vai autorizar os voos diretos e retirar Portugal da “lista
vermelha” de países cujos viajantes estão sujeitos a quarentena em hotéis no Reino Unido a partir de
sexta-feira. Todavia, as ligações aéreas não deverão ser retomadas imediatamente, já que o Governo
português prolongou até 31 de março a suspensão dos voos, comerciais ou privados, com origem ou
destino no Reino Unido e Brasil.
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Apesar deste alívio das restrições, o regime de confinamento devido à pandemia de covid-19 mantém-se
em Inglaterra, pelo que continua a ser proibido viajar sem justificação válida, como férias, e a circulação
está essencialmente limitada a nacionais e residentes dos dois países.

Para Elidérico Viegas ainda há “muitos fatores de incerteza em cima da mesa” e apesar do desejo para
que o turismo possa reabrir, alertou que “isso não vai acontecer de um momento para o outro”. “Essas
coisas requerem alguma paciência porque esta situação não se vai resolver com um estalar de dedos,
nem com declarações de boa vontade”, apontou.

O dirigente da maior associação hoteleira algarvia realçou que se o desconfinamento se mantiver como
previsto, Portugal vai ter de “montar uma logística” que permita que os turistas realizem testes à covid-
19 antes de regressarem ao seu país, essencial para que não tenham de entrar em quarentena. No
entanto, sublinhou, há ainda dúvidas sobre “quem vai pagar os testes, quanto custam e quem os vai
fazer”. Outro aspeto a ter em conta é a confiança dos turistas, já que o Reino Unido estima ter a
população vacinada “até ao final de maio” e Portugal apenas “no final de setembro”, concluiu.
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Hoteleiros algarvios cautelosos com retirada de Portugal da “lista
vermelha” britânica
O Reino Unido tirou Portugal da "lista vermelha", mas os hoteleiros algarvios preferem
manter-se cautelosos por enquanto.

Os hoteleiros algarvios mostraram-se esta segunda-feira cautelosos em relação às consequências para o
Algarve da decisão do Governo britânico em retirar Portugal da “lista vermelha” de países cujos viajantes
estão sujeitos a quarentena em hotéis no Reino Unido.

“Ainda é muito cedo, vamos esperar para ver. Essa lista vermelha diz respeito apenas às pessoas que
regressem ao Reino Unido, onde o desconfinamento só acontece a 17 de maio”, disse à Lusa o
presidente da Presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

Para Elidérico Viegas a decisão vai beneficiar acima de tudo “quem trabalha em Inglaterra e quer
regressar ao seu país” e, eventualmente, quem tenha “uma segunda residência” no Algarve, recordando
que Portugal “ainda não recebe voos do Reino Unido”. “Estamos a especular muito, as nossas previsões
para este ano são essencialmente de procura interna, com alguma procura externa, que acabará por
existir, mas vamos com calma, porque o transporte aéreo não está completamente assegurado”,
realçou.

O Reino Unido anunciou esta segunda-feira que vai autorizar os voos diretos e retirar Portugal da “lista
vermelha” de países cujos viajantes estão sujeitos a quarentena em hotéis no Reino Unido a partir de
sexta-feira. Todavia, as ligações aéreas não deverão ser retomadas imediatamente, já que o Governo
português prolongou até 31 de março a suspensão dos voos, comerciais ou privados, com origem ou
destino no Reino Unido e Brasil.

Apesar deste alívio das restrições, o regime de confinamento devido à pandemia de covid-19 mantém-se
em Inglaterra, pelo que continua a ser proibido viajar sem justificação válida, como férias, e a circulação
está essencialmente limitada a nacionais e residentes dos dois países.
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Portugal sai da lista vermelha do Reino Unido na 6.ª feira Ler Mais

Para Elidérico Viegas ainda há “muitos fatores de incerteza em cima da mesa” e apesar do desejo para
que o turismo possa reabrir, alertou que “isso não vai acontecer de um momento para o outro”. “Essas
coisas requerem alguma paciência porque esta situação não se vai resolver com um estalar de dedos,
nem com declarações de boa vontade”, apontou.

O dirigente da maior associação hoteleira algarvia realçou que se o desconfinamento se mantiver como
previsto, Portugal vai ter de “montar uma logística” que permita que os turistas realizem testes à covid-
19 antes de regressarem ao seu país, essencial para que não tenham de entrar em quarentena.

No entanto, sublinhou, há ainda dúvidas sobre “quem vai pagar os testes, quanto custam e quem os vai
fazer”. Outro aspeto a ter em conta é a confiança dos turistas, já que o Reino Unido estima ter a
população vacinada “até ao final de maio” e Portugal apenas “no final de setembro”, concluiu.
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TVI: Portugal fora da lista vermelha do Reino Unido “É uma boa
notícia…”
As autoridades do Reino Unido retiraram Portugal da lista vermelha de restrições de voos
a partir do dia 19 de março, como noticiado ontem pelo jornal diariOnline Região Sul. João
Fernandes, presidente da Associação de T urismo do Algarve, em declarações à T VI,
considera a medida "uma boa notícia", porque vai "reforçar a confiança daquele que é o
nosso principal mercado externo".
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As autoridades do Reino Unido retiraram Portugal da lista vermelha de restrições de voos a partir do dia
19 de março, como noticiado ontem pelo jornal diariOnline Região Sul.

João Fernandes, presidente da Associação de Turismo do Algarve, em declarações à TVI, considera a
medida "uma boa notícia", porque vai "reforçar a confiança daquele que é o nosso principal
mercado externo".
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Turismo do Algarve: retirada de Portugal da ''lista vermelha''
britânica ''é bem-vinda''
Contudo, o Reino Unido só permite viagens essenciais.

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) considerou esta segunda-feira que a retirada de
Portugal da "lista vermelha" de países cujos viajantes estão obrigados a quarentena no Reino Unido é
"bem-vinda" e reflete "a situação positiva epidemiológica" portuguesa.

"Para o Algarve é uma boa notícia, porque sendo o britânico um dos principais mercados emissores de
turismo, permite aos cidadãos britânicos programarem as suas férias para o verão, nomeadamente,
começarem a tratar dos seus seguros de viagem, o que não lhes era possível com Portugal incluído na
lista", disse à Lusa João Fernandes.

O Ministério dos Transportes britânico anunciou hoje em comunicado que vai autorizar a partir de sexta-
feira os voos diretos e retirar Portugal da lista que obriga a uma quarentena à chegada ao Reino Unido
para viajantes portugueses.

A decisão foi tomada "na sequência de indícios de que se reduziu o risco de importação de uma variante
preocupante destes destinos", explica em comunicado, salientando que "Portugal adotou medidas para
mitigar o risco das suas ligações com países onde as variantes se tornaram uma preocupação e agora
tem vigilância genómica em vigor".

Para João Fernandes, a posição britânica "dá um sinal claro de que o destino [Algarve] está preparado
para receber os turistas daquele país, mas não é ainda o sinal final que se deseja".

"O sinal que desejamos é de que os cidadãos britânicos possam viajar para fora, uma realidade que só
ficará clara a partir do dia 17 de maio, porque neste momento só podem sair para viagens essenciais",
recordou.
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Apesar deste alívio das restrições, o regime de confinamento devido à pandemia de covid-19 mantém-se
em Inglaterra, pelo que continua a ser proibido viajar sem justificação válida, como férias, e a circulação
está essencialmente limitada a nacionais e residentes dos dois países.

As pessoas que cheguem ao Reino Unido continuam também sujeitos a quarentena de 10 dias e três
testes, um antes do embarque, e dois, ao segundo e oitavo dia da quarentena obrigatória de 10 dias,
que pode assim ser feita na respetiva residência.
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Covid-19: Retirada de Portugal da "lista vermelha" britânica "é
bem-vinda" - Turismo do Algarve
O presidente da Região de T urismo do Algarve (RT A) considerou hoje que a retirada de
Portugal da “lista vermelha” de países cujos viajantes estão obrigados a quarentena no
Reino Unido é “bem-vinda” e reflete “a situação positiva epidemiológica” portuguesa.

 

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) considerou hoje que a retirada de Portugal da “lista
vermelha” de países cujos viajantes estão obrigados a quarentena no Reino Unido é “bem-vinda” e
reflete “a situação positiva epidemiológica” portuguesa.

“Para o Algarve é uma boa notícia, porque sendo o britânico um dos principais mercados emissores de
turismo, permite aos cidadãos britânicos programarem as suas férias para o verão, nomeadamente,
começarem a tratar dos seus seguros de viagem, o que não lhes era possível com Portugal incluído na
lista”, disse à Lusa João Fernandes.

 

O Ministério dos Transportes britânico anunciou hoje em comunicado que vai autorizar a partir de sexta-
feira os voos diretos e retirar Portugal da lista que obriga a uma quarentena à chegada ao Reino Unido
para viajantes portugueses.

 

A decisão foi tomada "na sequência de indícios de que se reduziu o risco de importação de uma variante
preocupante destes destinos”, explica em comunicado, salientando que "Portugal adotou medidas para
mitigar o risco das suas ligações com países onde as variantes se tornaram uma preocupação e agora
tem vigilância genómica em vigor".

 

Para João Fernandes, a posição britânica “dá um sinal claro de que o destino [Algarve] está preparado
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para receber os turistas daquele país, mas não é ainda o sinal final que se deseja”.

 

“O sinal que desejamos é de que os cidadãos britânicos possam viajar para fora, uma realidade que só
ficará clara a partir do dia 17 de maio, porque neste momento só podem sair para viagens essenciais”,
recordou.

 

Apesar deste alívio das restrições, o regime de confinamento devido à pandemia de covid-19 mantém-se
em Inglaterra, pelo que continua a ser proibido viajar sem justificação válida, como férias, e a circulação
está essencialmente limitada a nacionais e residentes dos dois países.

 

As pessoas que cheguem ao Reino Unido continuam também sujeitos a quarentena de 10 dias e três
testes, um antes do embarque, e dois, ao segundo e oitavo dia da quarentena obrigatória de 10 dias,
que pode assim ser feita na respetiva residência.

 

Em Portugal, a pandemia de covid-19 já provocou a morte de 16.694 pessoas dos 814.513 casos de
infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

 

O Reino Unido contabilizou hoje 65 mortes e 125.580 desde o início da pandemia, o número mais alto
na Europa e o quinto a nível mundial, atrás dos Estados Unidos, Índia, Brasil e México.
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Jet2 aumenta oferta de voos do Reino Unido para o Verão em
Portugal e noutros destinos
A companhia aérea Jet2.com e o operador turístico Jet2Holidays “responderam ao
aumento contínuo da procura” e aumentaram o número de voos e de programas para
férias de Verão à partida do Reino Unido para vários destinos, incluindo Portugal.

A companhia aérea Jet2.com e o operador turístico Jet2Holidays “responderam ao aumento contínuo da
procura” e aumentaram o número de voos e de programas para férias de Verão à partida do Reino
Unido para vários destinos, incluindo Portugal.

O aumento da oferta corresponde a mais de 50.000 lugares à partida de Belfast International, East
Midlands, Leeds Bradford, Manchester e Newcastle, indicam as empresas do Dart Group em comunicado.

Com este reforço, as empresas pretendem responder a um aumento das reservas que dizem ter sido de
1.000% “após o anúncio do primeiro-ministro de um plano de saída do confinamento, com a procura a
continuar desde então”.

Para Portugal, o reforço da oferta da Jet2 e da Jet2Holidays traduz-se em mais voos para Faro, no
Algarve, nos meses de Setembro e Outubro à partida de Manchester e Newcastle.

Sem especificar o número de voos, o comunicado destaca que foram lançados para o mercado
“milhares de lugares adicionais” para as Canárias (Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria e Fuerteventura)
entre Junho e Novembro, para a Turquia (Antalya, Bodrum e Dalaman) entre Junho e Outubro, e para a
Grécia (Corfu, Creta Chania, Creta Heraklion, Skiathos, Kos, Rhodes e Halkidiki, entre Julho e Novembro.

A nota indica ainda voos adicionais para Paphos, em Chipre, em Outubro, e para Málaga, em Setembro e
Outubro.

“O número de clientes que reservam voos e pacotes de férias connosco para as Ilhas Canárias, Espanha,
Portugal, Grécia, Turquia e Chipre diz-nos que muitas pessoas só querem fugir este Verão”, afirmou o
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CEO da Jet2.com e Jet2holidays, Steve Heapy. “Respondemos rapidamente ao que os nossos clientes
nos dizem, garantindo que os levamos das nossas ilhas chuvosas para as suas opções de férias
favoritas”.

Clique para ver mais: Jet2

Clique para ver mais: Agências&Operadores

Clique para ver mais: Aviação
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Conselheira Ambitur: “Temos que estar aptos a imediatamente
captar mercados que já estão aptos a viajar para Portugal” |
Ambitur
Perceber que estratégia está a ser adotada para uma retoma do setor do turismo e de
que forma deve Portugal posicionar-se neste processo de retoma é o objetivo da
Ambitur.pt. Cristina Siza Vieira, presidente executiva da AHP – Associação da Hotelaria de
Portugal, deixa-nos a sua visão sobre o atual momento do setor enquanto Conselheira
Ambitur.

Perceber que estratégia está a ser adotada para uma retoma do setor do turismo e de que forma deve
Portugal posicionar-se neste processo de retoma é o objetivo da Ambitur.pt. Cristina Siza Vieira,
presidente executiva da AHP – Associação da Hotelaria de Portugal, deixa-nos a sua visão sobre o atual
momento do setor enquanto Conselheira Ambitur.

Tem Portugal, e a União Europeia, atualmente uma estratégia institucional para uma eventual retoma da
atividade turística ou este é o momento de a definir? Quais deveriam ser os pilares da mesma? Tem
havido uma preocupação recorrente, desde abril de 2020, em que todos os Estados Membros fizeram
um Plano para a Recuperação do Turismo a nível europeu. Nessa altura, o Comissário Europeu para o
Mercado Interno, Thierry Breton, disse que o turismo iria beneficiar de programas de liquidez do Banco
Central Europeu, e que seriam mobilizados cerca de oito milhões de euros de financiamento para as 100
mil PME’s europeias afetadas. Estávamos numa altura em que a intenção era o apoio direto às
empresas. Depois veio-se dizer que era necessário ir mais longe com um plano de recuperação industrial
europeu para todos os ecossistemas, o famoso quarto pilar. Era necessário rapidez de execução.

Este ano, em janeiro de 2021, mais uma vez veio-se dizer que já não era só sustentar as empresas
mas havia um outro objetivo, que era agir no curto prazo mas também impulsionar o investimento para
a transformação do turismo num turismo verde.
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Podemos dizer que há estratégias, e que há uma intenção da Comissão Europeia no sentido de dedicar
uma parte muito substancial da sua atenção ao turismo, de uma maneira que se estima integrada.

No entanto, como sabemos, tem havido, da parte individual de cada Estado Membro, orientações e
políticas distintas e até, muitas vezes, em contraciclo com aquilo que vem sendo a intenção a nível
europeu – encontrar uma voz única para se falar. Agora, mais uma vez, em fevereiro e março, veio-se
dizer que é necessário que haja um conjunto de recomendações que sejam seguidas por todos os países
da União Europeia para haver uma reabertura concertada.

Há uma intenção, sim. Plano, ainda não. Em março, quando a secretária de Estado do Turismo português
esteve no encontro dos ministros europeus, foram debatidos planos para uma harmonização de regras
para as viagens e a governante deu nota, e Portugal colocou na agenda, do ponto de solicitar à
Comissão Europeia que ajuste instrumentos financeiros e que estes correspondam às necessidades
específicas de cada Estado Membro. É necessário ajustar os instrumentos financeiros porque há de facto
graves problemas de liquidez a curto prazo, que se possam traduzir depois em medidas individuais,
porque cada Estado Membro tem as suas “dores” específicas.

Mas vamos encontrar aqui regras comuns para a reabertura de fronteiras. Neste momento, estão-se a
desenhar essas estratégias institucionais mas não há uma política europeia de turismo. O que é
importante é que haja esta estratégia, que já está bastante definida, mas ainda não estão definidos os
critérios para a concretização da reabertura.

Por um lado, a sustentação financeira que leve a um alargamento das medidas e extensão no tempo e
rapidez, para que se possa encontrar a recuperação do turismo em cada Estado Membro. A União
Europeia é o principal destino turístico do mundo e deve, de facto, ter uma posição concertada. Os dois
pilares são estes: o apoio financeiro e uma estratégia concertada para a reabertura dos países europeus
às viagens.

Como deve Portugal posicionar-se no curto prazo, antevendo uma retoma da atividade turística? Há, por
outro lado, uma necessidade de um trabalho conjunto entre o tecido empresarial? É fundamental haver
três planos e uma correta execução dos mesmos. Um plano de desconfinamento, que vai sendo
reajustado. Depois é necessário que o plano de vacinação corra por forma a conseguirmos ter o grosso
da população vacinada e imunizada. Neste momento, a aspiração europeia é que toda a população
esteja vacinada no fim do verão. E, em terceiro lugar, um plano de promoção – o posicionamento de
Portugal tem a ver com isto. Tendo um setor totalmente exposto às viagens internacionais, é
fundamental irmos buscar as viagens internacionais para relançar o turismo. O plano de promoção que
tem de ser coordenado pelo Turismo de Portugal tem de ser muito assertivo e saber quais são os
mercados que este ano vão estar a viajar. Tem de ser um tiro certeiro. Sabemos que as viagens de
longo curso não vão ocorrer, nem as transcontinentais, e que o turismo se vai fazer mais a nível interno
e regional, dentro das regiões da Europa. Por outro lado, temos de perceber que Portugal tem uma
fortíssima condicionante, que são as viagens aéreas: 60% das viagens internacionais são feitas por avião
e em Portugal são 90%. Sabemos que os aviões e as companhias aéreas estão ainda todos em terra. O
que leva a que este plano de promoção tenha de ser muito assertivo na captação de quais vão ser as
primeiras rotas e as primeiras companhias aéreas a descolar. Sabemos da reação imediata quando o
Reino Unido anunciou em fevereiro a abertura de fronteiras. Temos que estar aptos a imediatamente
captar mercados que já estão, quer pelo grau de vacinação, quer pelas próprias companhias aéreas,
aptos a viajar para Portugal. E são estes três planos que vão determinar a reabertura.

O trabalho coletivo do tecido empresarial, e do tecido associativo, é fundamental. É necessária uma
conjugação de esforços entre os vários tipos de componentes do turismo, que é uma atividade
compósita. Há que compreender que as pessoas não vêm para ficar apenas em hotéis. A animação
turística, a cultura, o desporto e da vivência do espaço exige que haja uma integração grande entre as
várias empresas.

Quais os entraves que considera ser necessário mitigar para que não haja barreiras a esta retoma da
atividade turística no país? Uma vez que as viagens dependem particularmente da confiança, que vai
depender do grau de vacinação e das condições sanitárias que o país oferece, a primeira condição é que
haja uma execução do plano de vacinação e do plano de desconfinamento coerentes. Em segundo lugar,
a comunicação. Pode haver uma grande barreira à retoma da atividade turística se, efetivamente, a
comunicação continuar a acentuar o mal que tem corrido este ou aquele programa, ou atividade. Há
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uma necessidade de uma comunicação real, verdadeira, mas a olhar para o “copo meio cheio”, para o
lado positivo: o que se está a fazer e a passar em Portugal relativamente ao combate à pandemia e à
vacinação; termos um país preparado, porque temos as infraestruturas turísticas preparadas para serem
vistas como lugares seguros. A comunicação tem que funcionar não como uma barreira mas como uma
alavanca para o posicionamento da retoma da atividade turística do país. Estas barreiras de comunicação
e de posicionamento só se mitigam se houver uma preocupação grande com o cumprimento do plano e
o ajustamento às regras de desconfinamento, conforme indicadores objetivos e claros. A hotelaria não
abre as portas de um dia para o outro. Neste momento, temos as nossas atividades turísticas, e os
hotéis em particular, maioritariamente encerrados, com quase 100% dos trabalhadores em lay-off. Tem
que haver um programa com regras e métricas claras para que se possam planear as atividades a médio
prazo. Isso não aconteceu no último confinamento.

Nota: A Ambitur conta, desde março de 2020, com um conjunto de Conselheiros que partilham
connosco as suas visões sobre questões da atualidade no setor do Turismo. Os nossos Conselheiros
Ambitur são, neste momento: Jorge Rebelo de Almeida (CEO da Vila Galé), José Theotónio ( presidente
da comissão executiva do Pestana Hotel Group), Manuel Proença (presidente do Grupo Hoti Hotéis),
Miguel Quintas (CEO do Consolidador.com), Frédéric Frère (CEO da Travelstore), Vítor Filipe (presidente
da TQ Travel Quality e ex-presidente da APAVT), Raul Martins (presidente da AHP e do conselho de
administração do Grupo Altis), Francisco Teixeira (CEO da Melair Cruzeiros), Bernardo Trindade
(administrador do PortoBay Hotels & Resorts e ex-secretário de Estado do Turismo), José Lopes (diretor
da easyJet em Portugal), Eduardo Jesus (secretário Regional de Turismo e Cultura da Madeira), Francisco
Pita (CCO ANA Aeroportos), José Luís Arnaut (presidente-adjunto da Associação Turismo de Lisboa),
Cristina Siza Vieira (presidente executiva da AHP), Mafalda Bravo (Country Manager Portugal Ávoris) e
Maria João Rocha de Matos (diretora geral FIL e CCL).
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RTP 1

16/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 36484

REACH: 0

A crise do turismo agravou-se em Janeiro
A crise do turismo agravou-se em Janeiro

A crise do turismo agravou-se em Janeiro
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OBSERVADOR

16/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: 0

Eduardo Cabrita diz que certificado sanitário ajudará em paralelo
com "alargamento significativo" da vacinação
O ministro da Administração Interna diz que a proposta de um certificado sanitário visa
ser um "facilitador" da circulação no espaço europeu. A ideia é o certificado estar
operacional no verão.

O ministro da Administração Interna disse esta segunda-feira que a proposta de um certificado sanitário
visa ser um “facilitador” da circulação no espaço europeu, que faz sentido em paralelo com um
“alargamento significativo” da vacinação contra a Covid-19.

Em declarações a jornalistas portugueses em Bruxelas, após uma reunião conjunta de ministros dos
Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Internos a que copresidiu, Eduardo Cabrita, questionado sobre a
proposta de um certificado digital que a Comissão Europeia deverá apresentar na quarta-feira, disse que
é necessário “aguardar pela sua formulação concreta”, mas considerou que “será sempre um facilitador”.

Lembrando as conclusões do último Conselho Europeu, de 25 de fevereiro, no qual os líderes europeus
apelaram à prossecução dos trabalhos sobre uma abordagem comum no que respeita aos certificados
de vacinação, o ministro sublinhou que a ideia deste documento “é no sentido de ser um facilitador, que
acompanhe aquilo que é o esforço comum de alargamento da vacinação”.

Segundo Eduardo Cabrita, “a comprovação de vacinação” enquanto “um elemento que facilite a
circulação no espaço europeu e para o espaço europeu”, deve ser vista numa “dimensão construtiva”,
num momento em que a aspiração de todos “é que a vacinação seja significativamente alargada nos
próximos meses”. Também nesse sentido, o ministro lembrou que a ideia passa por o certificado digital
estar operacional no verão, coincidindo com “as expectativas de um alargamento da vacinação em toda
a Europa” até lá.

Questionado sobre se este certificado não pode vir a revelar-se mais um ‘complicador’ que um
‘facilitador’, o ministro respondeu que “um complicador não será”, pois maior complicação do que a atual
“não é possível, e portanto será sempre um facilitador”.

“Esperemos que vá o mais longe possível”, disse, acrescentado todavia que este não é um ‘cheque em
branco’, pois o “fundamental” é evitar comportamentos de risco.

A Comissão Europeia deverá apresentar na próxima quarta-feira, por ocasião da reunião semanal do
colégio, uma proposta com vista à criação de um certificado sanitário no quadro da atual pandemia da
Covid-19. O comissário francês Thierry Breton revelou já que aquilo que está previsto é um documento
“que indicará se uma pessoa foi vacinada contra a covid-19, se já recuperou [da doença] ou se teve
resultado negativo no teste”.

A ideia de um “passaporte”, reclamada sobretudo pelos Estados-membros mais dependentes do
turismo, que pretendem assim ‘salvar’ o verão, não é todavia consensual entre os 27, tendo já a própria
Comissão Europeia assumido que este documento não pode ser discriminatório, um cenário difícil de ser
prevenido se o ritmo de vacinação na UE não acelerar significativamente nos próximos meses.
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PUBLITURIS

16/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: 0

easyJet aumenta reservas para Portugal após saída da lista de
países de risco da Suíça e Alemanha
Depois da saída do país da lista de países de risco, as reservas da Suíça para Portugal
aumentaram 170%.

A easyJet registou um aumento nas reservas poucas horas depois da Suíça e a Alemanha terem
anunciado a saída de Portugal da sua lista de países de risco. Como consequência desta decisão, e em
comparação com a semana anterior, as reservas nas rotas da Suíça aumentaram mais de 170% para
Portugal e mais de 150% para Espanha.

José Lopes, diretor da easyJet para Portugal, sublinha este facto, referindo que, “à medida que as
restrições governamentais são retiradas, a procura aumenta de uma forma exponencial”. O responsável
adianta ainda que “o plano que está a ser implementado para o desconfinamento em Portugal aumenta a
nossa visibilidade e confiança junto do consumidor”.

De resto, um estudo realizado no mês passado, no qual foram ouvidos mais de 5.000 consumidores em
toda a Europa, demonstrou que quase dois terços (65%) planeiam ou já têm reservado um voo em
2021.

Refira-se que, a partir desta segunda-feira (15 de março), já será possível aos portugueses voltarem a
voar para o estrangeiro e as reservas para este destino já se encontram disponíveis.
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CMTV

16/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL 20H

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7068

REACH: 0

O Governo decidiu prolongar até ao próximo dia 31 as medidas
restritivas ao tráfego aéreo
O Governo decidiu prolongar até ao próximo dia 31 as medidas restritivas ao tráfego
aéreo

O Governo decidiu prolongar até ao próximo dia 31 as medidas restritivas ao tráfego aéreo
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CORREIO DA MANHÃ

16/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 0

Governo pressiona patrão da Groundforce
O acionista Alfredo Casimiro terá de responder à proposta da TAP até hoje
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CORREIO DA MANHÃ

16/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 0

Células demoram a reagir à Covid-19 | Portugal fora da ‘lista
vermelha’
Células demoram a reagir à Covid-19 | Portugal fora da ‘lista vermelha’
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JORNAL I

16/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 0

Turismo com perdas de 80% devido ao confinamento
Setor continuou a mostrar, em janeiro, fortes quebras devido à pandemia. Mercado
interno e externo em queda.
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JORNAL I

16/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO AMARAL SANTOS

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 0

Groundforce. Alfredo Casimiro convicto que Governo só quer
“fragilizar” privado
O presidente da Groundforce aponta o dedo ao ministro Pedro Nuno Santos. “Um roubo”,
reafirma. O  empresário mantém silêncio sobre proposta da T AP para aumento de capital.
E salários dos trabalhadores continuam por pagar.
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JORNAL I

16/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA MOREIRA RATO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 0

Covid-19. ECDC sugere redução de restrições a viajantes que
estiveram infetados
Órgão da UE diz que possibilidade de aliviar a quarentena e os requisitos de teste aos
viajantes infetados nos últimos seis meses.

46/59



 
47/59



 

48/59



DN

16/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ISAURA ALMEIDA

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 0

Inglaterra tira Portugal da lista vermelha e permite voos
Governo britânico justificou decisão com medidas adotadas pelo executivo de António
Costa. Ligações aéreas ainda não serão normalizadas.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

16/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • BREVES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 0

Pessoal da Groundforce à espera do acionista
T AP propôs um aumento de capital na empresa. T rabalhadores manifestaram-se em
Belém e receberam palavra de apoio de Marcelo
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JORNAL DE NOTÍCIAS

16/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • BREVES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 0

Desemprego volta a aumentar no mês de fevereiro | Receitas do
alojamento turístico caem acima de 80%
Desemprego volta a aumentar no mês de fevereiro | Receitas do alojamento turístico
caem acima de 80%
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DN

16/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 0

Groundforce. Trabalhadores esperam decisão do acionista
T AP propôs um aumento de capital na Groundforce. T rabalhadores manifestaram-se à
porta de Belém e estiveram com assessores.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

16/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ERIKA NUNES

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 0

Voos suspensos até ao fim do mês e fronteiras fechadas até 6 de
abril
Controlo da pandemia mantém tráfego aéreo encerrado com o Brasil e o Reino Unido e
porta fechada a Espanha
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JORNAL DE NEGÓCIOS

16/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3620

REACH: 0

Turismo tem o pior janeiro de sempre
As quebras históricas sofridas pelo turismo ao longo de 2020 agravaram-se no início
deste ano, marcado pelo segundo confinamento geral
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