
PÚBLICO

17/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3715

REACH: 0

Fórmula 1 e MotoGP no Algarve só para quem fizer teste
Fórmula 1 e MotoGP no Algarve só para quem fizer teste
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CORREIO DA MANHÃ

17/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 0

Testes para turistas após as férias
Britânicos terão de fazer testes antes do regresso ao Reino Unido
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DN

17/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 0

Turismo de negócios: e se Bill Gates tem razão? (1)
Por: Cristina Siza Vieira
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JORNAL DE NEGÓCIOS

17/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • FILOMENA LANÇA

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 0

Passaporte de vacinas gera dúvidas constitucionais
Desde que preveja alternativas, o “passaporte verde” que a Comissão Europeia
apresenta esta quarta-feira respeita a Constituição
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PÚBLICO

17/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 7400

REACH: 0

Pandemia tirou mais de 80% dos cruzeiros dos portos
portugueses em 2020
Interdição de desembarque de passageiros e tripulantes de cruzeiros dura há um ano.
Covid provocou queda de 86% nas escalas em 2020
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JORNAL DE NEGÓCIOS

17/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • FILOMENA LANÇA

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 0

“Se a vacina não é obrigatória, não se pode discriminar não
vacinados”
O especialista em proteção de dados defende que a informação constante no passaporte
de vacinação deve ser mínima, sem identificar a vacina que foi tomada, nem o prazo de
imunidade
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EXPRESSO DAS ILHAS

17/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • INTERNACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ENTREVISTA

PAÍS • CABO VERDE

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

“Não existe turismo a mais, há resto de economia a menos”
Antigo presidente da Confederação do T urismo de Portugal, turismólogo, consultor,
analista, gestor, professor do ensino superior e, actualmente, considerado como o
comentador turístico português de referência, Atílio Forte falou com o Expresso das Ilhas
sobre a evolução do sector
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JORNAL DE NEGÓCIOS

17/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 0

Pandemia faz disparar queixas por reembolsos
As queixas dos passageiros do transporte aéreo diminuíram 16% em 2020, mas as
reclamações por causa de reembolsos subiram de 29 em 2019 para mais de 1.500 com os
voos cancelados pela pandemia
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SIC

17/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 32655

REACH: 0

A Comissão Europeia apresenta hoje uma proposta para a
criação de um documento digital que comprova que os cidadãos
foram vacinados, testaram negativo ou recuperaram da COVID-
19
A Comissão Europeia apresenta hoje uma proposta para a criação de um documento
digital que comprova que os cidadãos foram vacinados, testaram negativo ou
recuperaram da COVID-19

A Comissão Europeia apresenta hoje uma proposta para a criação de um documento digital que
comprova que os cidadãos foram vacinados, testaram negativo ou recuperaram da COVID-19
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TVI24

17/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6022

REACH: 0

Covid-19: Bruxelas divulga hoje proposta de livre-trânsito digital
para retoma da circulação na UE | TVI24
Em causa está uma recomendação que o executivo comunitário vai emitir para um
documento digital que comprove que os cidadãos foram vacinados, testaram negativo ou
recuperaram da doença

A Comissão Europeia apresenta esta quarta-feira uma proposta para criação de um livre-trânsito digital
que comprove vacinação ou recuperação da covid-19, para facilitar a circulação na União Europeia (UE)
em altura de pandemia, dando mais clareza aos viajantes.

Em causa está uma recomendação que o executivo comunitário vai emitir para um documento digital
que comprove que os cidadãos foram vacinados, testaram negativo ou recuperaram da doença,
facilitando assim as viagens no espaço comunitário, numa altura em que muitos países ainda impõem
restrições como obrigação de testagem ou de quarentena para conter a covid-19.

A ideia de criar este certificado digital para permitir a retoma do setor das viagens e do turismo começou
por ser abordada no início deste ano, por iniciativa do primeiro-ministro grego, Kyriákos Mitsotákis, e foi
depois apoiada pelo chefe de Governo português, António Costa.

Outros países também dependentes do turismo, como Malta, Itália, Espanha, já se mostraram a favor
da criação deste documento digital, enquanto outros como França, Alemanha e Holanda disseram
preferir outras alternativas. 

Coube à Comissão Europeia preparar o trabalho jurídico para fundamentar este livre-trânsito digital que
irá hoje apresentar.

Caso tenha ‘luz verde’ dos países, este livre-trânsito digital deverá entrar em vigor antes do verão para
permitir nessa altura a retoma do setor do turismo, um dos mais impactados pela pandemia.

Na terça-feira, a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, notou que, “com o aproximar do
verão, os cidadãos pedem clareza no que toca às viagens e ao turismo”.

18/36



E é por isso que temos de tomar uma decisão rápida sobre o uso de
certificados de vacinação também para fins não médicos e a nossa
proposta sobre livres-trânsitos digitais será apresentada amanhã
[quarta-feira]”, apelou a responsável, falando em conferência de imprensa no
final de uma videoconferência de ministros da Saúde da UE.

Ainda assim, Stella Kyriakides vincou que “a manutenção de medidas não farmacêuticas, a
vacinação rápida e o reforço dos sistemas de saúde serão a melhor solução para esta
pandemia”. 

Do lado dos especialistas, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças também já sugeriu o
alívio de restrições às viagens - assentes em teste ou quarentena - para quem esteve infetado com
covid-19 nos seis meses antes de viajar, mas insistiu na salvaguarda de outras regras.

A apresentação da proposta deste livre-trânsito digital será feita pela presidente da Comissão Europeia,
Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa virtual em Bruxelas, na qual estará acompanhada
pelos comissários Thierry Breton (Mercado Interno) e Didier Reynders (Justiça).

Será, ainda, apresentada uma comunicação sobre “Uma via comum rumo a uma reabertura segura
e durável” das restrições.
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DINHEIRO VIVO

17/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: 0

Bruxelas divulga hoje proposta de livre-trânsito digital para
retoma da circulação
Ideia é que documento comprove que os cidadãos foram vacinados, testaram negativo
ou recuperaram da Covid-19.

A Comissão Europeia apresenta esta quarta-feira uma proposta para criação de um livre-trânsito digital
que comprove vacinação ou recuperação da covid-19, para facilitar a circulação na União Europeia (UE)
em altura de pandemia, dando mais clareza aos viajantes.

Em causa está uma recomendação que o executivo comunitário vai emitir para um documento digital
que comprove que os cidadãos foram vacinados, testaram negativo ou recuperaram da doença,
facilitando assim as viagens no espaço comunitário, numa altura em que muitos países ainda impõem
restrições como obrigação de testagem ou de quarentena para conter a covid-19.

A ideia de criar este certificado digital para permitir a retoma do setor das viagens e do turismo começou
por ser abordada no início deste ano, por iniciativa do primeiro-ministro grego, Kyriákos Mitsotákis, e foi
depois apoiada pelo chefe de Governo português, António Costa.

Outros países também dependentes do turismo, como Malta, Itália, Espanha, já se mostraram a favor
da criação deste documento digital, enquanto outros como França, Alemanha e Holanda disseram
preferir outras alternativas.

Coube à Comissão Europeia preparar o trabalho jurídico para fundamentar este livre-trânsito digital que
irá hoje apresentar.

Caso tenha luz verde dos países, este livre-trânsito digital deverá entrar em vigor antes do verão para
permitir nessa altura a retoma do setor do turismo, um dos mais impactados pela pandemia.

Na terça-feira, a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, notou que, "com o aproximar do
verão, os cidadãos pedem clareza no que toca às viagens e ao turismo".
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"E é por isso que temos de tomar uma decisão rápida sobre o uso de certificados de vacinação também
para fins não médicos e a nossa proposta sobre livres-trânsitos digitais será apresentada amanhã
[quarta-feira]", apelou a responsável, falando em conferência de imprensa no final de uma
videoconferência de ministros da Saúde da UE.

Ainda assim, Stella Kyriakides vincou que "a manutenção de medidas não farmacêuticas, a vacinação
rápida e o reforço dos sistemas de saúde serão a melhor solução para esta pandemia".

Do lado dos especialistas, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças também já sugeriu o
alívio de restrições às viagens - assentes em teste ou quarentena - para quem esteve infetado com
covid-19 nos seis meses antes de viajar, mas insistiu na salvaguarda de outras regras.

A apresentação da proposta deste livre-trânsito digital será feita pela presidente da Comissão Europeia,
Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa virtual em Bruxelas, na qual estará acompanhada
pelos comissários Thierry Breton (Mercado Interno) e Didier Reynders (Justiça).

Será, ainda, apresentada uma comunicação sobre "Uma via comum rumo a uma reabertura segura e
durável" das restrições.
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OBSERVADOR

17/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: 0

Covid-19. Bruxelas divulga esta quarta-feira proposta de livre-
trânsito digital para retoma da circulação
Documento digital comprovará que os cidadãos foram vacinados e deverá entrar em
vigor antes do verão para permitir a retoma do setor do turismo, da hotelaria e da
restauração.

A Comissão Europeia apresenta esta quarta-feira uma proposta para criação de um livre-trânsito digital
que comprove vacinação ou recuperação da Covid-19, para facilitar a circulação na União Europeia (UE)
em altura de pandemia, dando mais clareza aos viajantes.

Em causa está uma recomendação que o executivo comunitário vai emitir para um documento digital
que comprove que os cidadãos foram vacinados, testaram negativo ou recuperaram da doença,
facilitando assim as viagens no espaço comunitário, numa altura em que muitos países ainda impõem
restrições como obrigação de testagem ou de quarentena para conter a Covid-19.

A ideia de criar este certificado digital para permitir a retoma do setor das viagens e do turismo começou
por ser abordada no início deste ano, por iniciativa do primeiro-ministro grego, Kyriákos Mitsotákis, e foi
depois apoiada pelo chefe de Governo português, António Costa. Outros países também dependentes do
turismo, como Malta, Itália, Espanha, já se mostraram a favor da criação deste documento digital,
enquanto outros como França, Alemanha e Holanda disseram preferir outras alternativas.

Coube à Comissão Europeia preparar o trabalho jurídico para fundamentar este livre-trânsito digital que
irá hoje apresentar. Caso tenha “luz verde” dos países, este livre-trânsito digital deverá entrar em vigor
antes do verão para permitir nessa altura a retoma do setor do turismo, um dos mais impactados pela
pandemia.

Na terça-feira, a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, notou que, “com o aproximar do
verão, os cidadãos pedem clareza no que toca às viagens e ao turismo”.

E é por isso que temos de tomar uma decisão rápida sobre o uso de certificados de vacinação também
para fins não médicos e a nossa proposta sobre livres-trânsitos digitais será apresentada amanhã
[quarta-feira]”, apelou a responsável, falando em conferência de imprensa no final de uma
videoconferência de ministros da Saúde da UE.

Ainda assim, Stella Kyriakides vincou que “a manutenção de medidas não farmacêuticas, a vacinação
rápida e o reforço dos sistemas de saúde serão a melhor solução para esta pandemia”.

Do lado dos especialistas, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças também já sugeriu o
alívio de restrições às viagens – assentes em teste ou quarentena – para quem esteve infetado com
Covid-19 nos seis meses antes de viajar, mas insistiu na salvaguarda de outras regras.

A apresentação da proposta deste livre-trânsito digital será feita pela presidente da Comissão Europeia,
Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa virtual em Bruxelas, na qual estará acompanhada
pelos comissários Thierry Breton (Mercado Interno) e Didier Reynders (Justiça).

Será, ainda, apresentada uma comunicação sobre “Uma via comum rumo a uma reabertura segura e
durável” das restrições.
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CORREIO DA MANHÃ

17/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7071

REACH: 0

Bruxelas divulga hoje proposta de livre-trânsito digital que
comprova vacinação Covid
Objetivo é dar mais segurança a fim de retomar, aos poucos, o setor do turismo.

A Comissão Europeia apresenta esta quarta-feira uma proposta para criação de um livre-trânsito digital
que comprove vacinação ou recuperação da covid-19, para facilitar a circulação na União Europeia (UE)
em altura de pandemia, dando mais clareza aos viajantes. Em causa está uma recomendação que o
executivo comunitário vai emitir para um documento digital que comprove que os cidadãos foram
vacinados, testaram negativo ou recuperaram da doença, facilitando assim as viagens no espaço
comunitário, numa altura em que muitos países ainda impõem restrições como obrigação de testagem
ou de quarentena para conter a covid-19. A ideia de criar este certificado digital para permitir a retoma
do setor das viagens e do turismo começou por ser abordada no início deste ano, por iniciativa do
primeiro-ministro grego, Kyriákos Mitsotákis, e foi depois apoiada pelo chefe de Governo português,
António Costa. Outros países também dependentes do turismo, como Malta, Itália, Espanha, já se
mostraram a favor da criação deste documento digital, enquanto outros como França, Alemanha e
Holanda disseram preferir outras alternativas. Coube à Comissão Europeia preparar o trabalho jurídico
para fundamentar este livre-trânsito digital que irá hoje apresentar. Caso tenha 'luz verde' dos países,
este livre-trânsito digital deverá entrar em vigor antes do verão para permitir nessa altura a retoma do
setor do turismo, um dos mais impactados pela pandemia. Na terça-feira, a comissária europeia da
Saúde, Stella Kyriakides, notou que, "com o aproximar do verão, os cidadãos pedem clareza no que toca
às viagens e ao turismo". "E é por isso que temos de tomar uma decisão rápida sobre o uso de
certificados de vacinação também para fins não médicos e a nossa proposta sobre livres-trânsitos
digitais será apresentada amanhã [quarta-feira]", apelou a responsável, falando em conferência de
imprensa no final de uma videoconferência de ministros da Saúde da UE. Ainda assim, Stella Kyriakides
vincou que "a manutenção de medidas não farmacêuticas, a vacinação rápida e o reforço dos sistemas
de saúde serão a melhor solução para esta pandemia". Do lado dos especialistas, o Centro Europeu de
Prevenção e Controlo das Doenças também já sugeriu o alívio de restrições às viagens - assentes em
teste ou quarentena - para quem esteve infetado com covid-19 nos seis meses antes de viajar, mas
insistiu na salvaguarda de outras regras. A apresentação da proposta deste livre-trânsito digital será feita
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pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa virtual em
Bruxelas, na qual estará acompanhada pelos comissários Thierry Breton (Mercado Interno) e Didier
Reynders (Justiça). Será, ainda, apresentada uma comunicação sobre "Uma via comum rumo a uma
reabertura segura e durável" das restrições.
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CORREIO DA MANHÃ

17/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7071

REACH: 0

Bruxelas apresenta proposta de passaporte 'Covid' e pede
decisão rápida da UE
Livre-trânsito digital que comprove vacinação ou recuperação da covid-19 tem objetivo
de facilitar a circulação na União Europeia.

A Comissão Europeia apresenta na quarta-feira uma proposta para criação de um livre-trânsito digital
que comprove vacinação ou recuperação da covid-19, para facilitar a circulação na União Europeia (UE),
esperando uma "decisão rápida" dos Estados-membros. "Com o aproximar do verão, os cidadãos
pedem clareza no que toca às viagens e ao turismo e é por isso que temos de tomar uma decisão rápida
sobre o uso de certificados de vacinação também para fins não médicos e a nossa proposta sobre livres-
trânsitos digitais será apresentada amanhã [quarta-feira]", declarou hoje a comissária europeia da
Saúde, Stella Kyriakides. Em conferência de imprensa no final de uma videoconferência de ministros da
Saúde da UE, a responsável aludiu à recomendação que o executivo comunitário vai emitir para criar um
livre-trânsito digital que permita retomar as viagens em altura de pandemia de covid-19, comprovando
que os cidadãos foram vacinados, testaram negativo ou recuperaram da doença. Ainda assim, Stella
Kyriakides vincou que "a manutenção de medidas não farmacêuticas, a vacinação rápida e o reforço dos
sistemas de saúde serão a melhor solução para esta pandemia". A ideia de criar este certificado digital
para permitir a retoma do setor das viagens e do turismo começou a ser abordada no início deste ano,
por iniciativa do primeiro-ministro grego, Kyriákos Mitsotákis, e foi depois apoiada pelo chefe de Governo
português, António Costa. Outros países também dependentes do turismo, como Malta, Itália, Espanha,
já se mostraram a favor da criação deste documento digital, enquanto outros como França, Alemanha e
Holanda disseram preferir outras alternativas. Caso tenha 'luz verde' dos países, este livre-trânsito digital
deverá entrar em vigor antes do verão para permitir nessa altura a retoma do setor do turismo, um dos
mais impactados pela pandemia. Do lado dos especialistas, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo
das Doenças (ECDC) já sugeriu o alívio de restrições às viagens - assentes em teste ou quarentena -
para quem esteve infetado com covid-19 nos seis meses antes de viajar, mas insistiu na salvaguarda de
outras regras. "Para indivíduos que tenham recuperado de uma infeção de SARS-CoV-2 confirmada em
laboratório nos 180 dias [seis meses] anteriores à viagem, pode ser considerada a possibilidade de aliviar
a quarentena e os requisitos de teste", propôs esta agência europeia num relatório divulgado na sexta-
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feira com orientações para os viajantes. O ECDC salientou no documento que, "para indivíduos que
recuperaram recentemente de uma infeção covid-19, um certificado confirmando a sua recuperação nos
últimos 180 dias - emitido não antes de 11 dias após uma pessoa ter recebido o seu primeiro [...]
resultado positivo - poderia ser aceite como o equivalente ao teste negativo SARS-CoV-2 que é exigido
aos viajantes". A apresentação da proposta deste livre-trânsito digital será feita pela presidente da
Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa virtual em Bruxelas, na qual
estará acompanhada pelos comissários Thierry Breton (Mercado Interno) e Didier Reynders (Justiça). Na
quarta-feira, o colégio de comissários adotará, assim, uma recomendação de regulamento relativa a
este livre-trânsito, bem como uma comunicação sobre "Uma via comum rumo a uma reabertura segura
e durável. "Vamos também apresentar um plano para ajudar os Estados-membros a conseguirem o
equilíbrio certo entre aliviar as medidas e manter sob controlo a propagação da covid-19", disse ainda
hoje a comissária europeia da Saúde.
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RENASCENÇA ONLINE

17/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Bruxelas deve dar luz verde a passaporte digital de vacinação ou
recuperação - Renascença
Documento com a língua oficial do país emissor e a língua inglesa será distribuído de
forma gratuita em papel ou em formato digital. Obtendo aprovação deve ser uma
realidade antes do verão, o que poderá permitir a retoma do setor do turismo.

Veja também:

A Comissão Europeia apresenta, este quarta-feira, uma proposta para criação de um livre-trânsito digital
que comprove vacinação ou recuperação da Covid-19, para facilitar a circulação na União Europeia (UE)
em altura de pandemia, dando mais clareza aos viajantes.

Em causa está uma recomendação que o executivo comunitário vai emitir para um documento digital
que comprove que os cidadãos foram vacinados, testaram negativo ou recuperaram da doença,
facilitando assim as viagens no espaço comunitário, numa altura em que muitos países ainda impõem
restrições como obrigação de testagem ou de quarentena para conter a Covid-19.

A ideia de criar este certificado digital para permitir a retoma do setor das viagens e do turismo começou
por ser abordada no início deste ano, por iniciativa do primeiro-ministro grego, Kyriákos Mitsotákis, e foi
depois apoiada pelo chefe de Governo português, António Costa.

Outros países também dependentes do turismo, como Malta, Itália, Espanha, já se mostraram a favor
da criação deste documento digital, enquanto outros como França, Alemanha e Holanda disseram
preferir outras alternativas.

Coube à Comissão Europeia preparar o trabalho jurídico para fundamentar este livre-trânsito digital que
irá apresentar esta quarta-feira.

Caso tenha ‘luz verde’ dos países, este livre-trânsito digital deverá entrar em vigor antes do verão para
permitir nessa altura a retoma do setor do turismo, um dos mais impactados pela pandemia.
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Na terça-feira, a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, notou que, “com o aproximar do
verão, os cidadãos pedem clareza no que toca às viagens e ao turismo”.

“E é por isso que temos de tomar uma decisão rápida sobre o uso de certificados de vacinação também
para fins não médicos e a nossa proposta sobre livres-trânsitos digitais será apresentada amanhã
[quarta-feira]”, apelou a responsável, falando em conferência de imprensa no final de uma
videoconferência de ministros da Saúde da UE.

Ainda assim, Stella Kyriakides vincou que “a manutenção de medidas não farmacêuticas, a vacinação
rápida e o reforço dos sistemas de saúde serão a melhor solução para esta pandemia”.

Do lado dos especialistas, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças também já sugeriu o
alívio de restrições às viagens - assentes em teste ou quarentena - para quem esteve infetado com
Covid-19 nos seis meses antes de viajar, mas insistiu na salvaguarda de outras regras.

A apresentação da proposta deste livre-trânsito digital será feita pela presidente da Comissão Europeia,
Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa virtual em Bruxelas, na qual estará acompanhada
pelos comissários Thierry Breton (Mercado Interno) e Didier Reynders (Justiça).

Será, ainda, apresentada uma comunicação sobre “uma via comum rumo a uma reabertura segura e
durável” das restrições.
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CORREIO DA MANHÃ

17/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • BREVES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 0

Privado rejeita nacionalização
Alfredo Casimiro, patrão da Groundforce e acionista maioritário, rejeita nacionalizar a
empresa ou entregá-la a outros privados
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JORNAL I

17/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO AMARAL SANTOS

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 0

Groundforce. Alfredo Casimiro aceita aumento de capital
mediante novas condições
O presidente da Groundforce anuncia que aceita aumento de capital, mas impõe novas
condições. TAP nega plano de despedimentos na empresa.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

17/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 0

Acionista privado da Groundforce admite aumento de capital |
Encomendas animam receitas dos Correios
Acionista privado da Groundforce admite aumento de capital | Encomendas animam
receitas dos Correios
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DN

17/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 0

Acionista da Groundforce admite aumento do capital
Numa carta, Alfredo Casimiro responde à proposta de reforço da participação
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