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"Medidas de apoio à economia são pouco ambiciosas e não
garantem a recapitalização das empresas", diz AHETA
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve aponta críticas à
prorrogação das moratórias até setembro, mas também à linhas de crédito e aos
programas Apoiar e Apoiar Rendas.

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) considerou, esta quinta-feira,
que as medidas de apoio à economia “são pouco ambiciosas e não garantem a recapitalização das
empresas”, o que acentua a incerteza vivida na região algarvia.Em comunicado, a AHETA aponta que “as
medidas agora anunciadas sabem a pouco, tendo sido tomadas na perspetiva de uma retoma
progressiva da economia que, no caso do turismo, ainda não aconteceu”. “Por exemplo, a prorrogação
das moratórias até ao próximo mês de Setembro, não só não resolve os problemas das empresas
hoteleiras e turísticas do Algarve, como as deixa mergulhadas num mar de incertezas e, por conseguinte,
sem perspetivas de futuro”, sublinha a associação.“Acresce que, no final do Verão, as empresas irão
enfrentar mais uma estação baixa, cuja gestão é deficitária, enquanto a previsível retoma a partir da
Páscoa do próximo ano será gradual e muito lenta, indo demorar alguns anos, não tendo sido tomadas
quaisquer medidas financeiras destinadas à capitalização e recapitalização das empresas, uma das
medidas mais importantes e necessárias no atual contexto”, afirma a AHETA.Quanto a outros apoios que
a AHETA acredita que estão aquém do esperado, a associação sublinha “as linhas de crédito, que são
empréstimos que terão de ser pagos com encargos e, os eventuais fundos perdidos, mostram-se
insuficientes face à dimensão e impacto da crise no sector empresarial do turismo”.“Assim como o
Programa APOIAR e APOIAR RENDAS passem a contemplar as Cessões de Exploração, uma prática
corrente nos estabelecimentos hoteleiros e turísticos, mas cujos plafonds e vigência são insuficientes e
desajustados das necessidades do sector empresarial do turismo, enquanto as linhas de crédito para
apoiar as empresas exportadoras não foram reforçadas”, defendeu a associação.Além das moratórias,
linhas de crédito e programas de apoio, a AHETA aponta defeitos também ao lay-off simplificado que
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“revela-se pouco ambicioso e muito burocrático, continuando a transferir para as empresas de alguma
dimensão a responsabilidade de suportar uma parte importante dos custos salariais e outros encargos,
como a TSU, por exemplo”.A par dos apoios “pouco ambiciosos”, a AHETA lamenta ainda “que a
reabertura dos campos de golfe não tenha sido considerada, desde logo, uma vez que estas importantes
estruturas de animação turística, pela sua natureza, cumprem todas as regras de segurança”. Ler mais
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Turistas britânicos poderão voltar a Portugal a partir de 17 de
maio
A secretária de Estado do T urismo avançou que Portugal prepara-se para começar a
receber turistas britânicos a partir de 17 de maio com a condição que apresentem um
certificado de vacinação ou um teste negativo à Covid-19.

A partir de 17 de maio, os turistas britânicos poderão escolher Portugal como destino turístico contando
que apresentem um certificado de vacinação ou um teste negativo à Covid-19, afirmou a secretária de
Estado do Turismo, Rita Marques, esta quinta-feira, à “BBC Rádio”.A notícia chega numa altura que o
governo de Boris Johnson se prepara para retirar, a partir de segunda-feira, Portugal da ‘lista negra’ de
países cujos viajantes estão sujeitos a quarentena em hotéis no Reino Unido.“Esperamos receber os
turistas britânicos a partir de 17 de maio”, confirmou a governante em entrevista à radio britânica,
acrescentando que estes turistas poderiam apresentar um certificado de vacinação válido ou um teste
negativo à Covid-19 e que o processo seria “muito simples e descomplicado”.Durante a mesma
entrevista, Rita Marques adiantou também que os britânicos deverão participar no esquema de
certificados digitais europeu, com o objectivo de retomar as viagens o mais depressa possível dentro do
continente.A notícia chega numa altura em que a Comissão Europeia se prepara para apresentar, no
próximo dia 17 de maio, uma proposta legislativa para criar um livre-trânsito digital que permita retomar
as viagens em altura de pandemia de covid-19, comprovando a vacinação ou a recuperação dos
cidadãos. O passe pode incluir não só um certificado de vacinação contra a Covid-19, mas também de
resultados de teste ou informação de imunidade para pessoas que tenham recuperado da doença.O
Reino Unido manteve-se como principal mercado emissor de turistas em 2020, representando 16,3%
das dormidas de não residentes, apesar do decréscimo de 78,5% face ao ano anterior, de acordo com
os dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE). Ler mais
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Falta de turistas espanhóis e nacionais na Páscoa é "grande
machadada"
"Pandemia vai manter-se e cada vez que passa destrói mais a tesouraria das empresas",
sendo a atividade turística "um motor da economia portuguesa, representando 15% do
PIB e pela capacidade de arrastamento de outros setores"

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) afirmou esta quinta-feira que a falta de
turistas espanhóis, pelo encerramento de fronteiras, e portugueses, impedidos de circular no país, na
Páscoa é "uma machadada grande" no setor.

"As expectativas são bastante más (...). Não só pela falta de turistas espanhóis, provocada pelo
encerramento de fronteiras [motivado pela pandemia de covid-19], mas também pelas restrições à
circulação, por parte dos turistas nacionais (...). É, de facto, uma machadada grande", afirmou à agência
Lusa Luís Pedro Martins.

Para a Semana Santa, o presidente da TPNP estima taxas de ocupação na hotelaria da região Norte a
oscilarem "entre os 5 e os 10%".

"A Páscoa sempre foi um momento importante na região, muito assente em produtos como a `city
short break` ou o turismo religioso, com grande expressão na região, alavancado em cidades como
Braga ou Lamego. Nessa altura do ano, tínhamos taxas de ocupação acima dos 80% na região Norte e
de 90% no Minho. Hoje estamos todos entre os 5 e os 10%", referiu.

No entanto, o responsável considerou que "já se consegue ver uma luz ao fundo do túnel" e garantiu
que a entidade regional "está já a trabalhar para o dia seguinte" que, espera, chegue "rápido".

Luís Pedro Martins estima alguma retoma "a partir do verão".

"Queremos acreditar que tal possa começar a acontecer partir do verão e pomos a fasquia para que até
2023 possamos ir em crescendo até atingirmos números semelhantes aos que tínhamos antes da
pandemia, quando a região estava bem e crescia 10% acima da média nacional".

Segundo o presidente da TPNP, a região "tem todas as condições para voltar" a atingir aqueles números.
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"Num esforço grande que estamos a fazer entre todos, com todos os setores alinhados, com a
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), entidades de turismo, as
Comunidades Intermunicipais (CIM), os municípios", há já muitas ações "prontas e previstas", disse.

Para o responsável, "a pandemia acabou por permitir esse trabalho de casa", de se ter estruturado
novos produtos para apresentar agora ao novo perfil de turista.

"Estamos preparados e prontos. Estamos, neste momento, a fazer algumas ações junto dos nossos
mercados. Estamos a semear para colher mais tarde", sublinhou.

Questionado sobre os apoios ao setor, disse que "têm chegado, nem sempre no tempo útil".

"As linhas de apoio da Turismo de Portugal às micro e médias empresas têm chegado de forma bem
rápida. As outras que dependem da banca estão sempre um pouco mais atrasadas", especificou,
defendendo a necessidade de manutenção e até o "aprofundamento" dos apoios no período pós-
pandemia de covid-19.

Luís Pedro Martins considerou que "a própria pandemia vai manter-se e cada vez que passa destrói mais
a tesouraria das empresas", sendo necessário, por isso, "perceber a importância que este setor teve até
à chegada da pandemia, sendo um motor da economia portuguesa, representando 15% do Produto
Interno Bruto (PIB) e pela capacidade de arrastamento de outros setores".

"Quando o turismo está bem, o têxtil, as loiças, os transportes, as agências de viagens, tudo o resto
também está melhor", insistiu.

O responsável reclamou "uma atenção muito particular não só para a capitalização das empresas, mas
também para a promoção do país e das regiões", porque após a pandemia o setor "vai entrar numa
grande competição com os concorrentes mais diretos como Espanha, França e Itália".

"É preciso termos armas semelhantes para entrarmos na batalha da promoção e da captação de novos
turistas. Sabemos que não vai ser fácil. É preciso que esteja recuperada, primeiro, a confiança por parte
dos turistas e, depois, que as companhias comecem a operar", adiantou.

O presidente da TPNP disse ainda estar "muito preocupado com a conectividade aérea da região".

"Nós dependemos já, em grande parte, dessa conectividade e é preciso voltar a tê-la com companhias e
com rotas a voar para a região. É essa a nossa expectativa. Que o possamos fazer junto das entidades,
do Governo, da Turismo de Portugal porque só assim é que voltaremos a conseguir ter uma oferta
turística preparada para receber os turistas que eu acredito que vão regressar", frisou.

A região Norte, disse, "conseguiu atravessar toda a pandemia, mantendo elevados índices de
notoriedade, expressos nos prémios, que conseguiu vencer durante o ano de 2020".

Destacou a distinção atribuída "a Braga como Melhor Destino Europeu, os vários prémios nos World
Travel Awards, nas Great Wine Capitals Awards e da Marca Portugal classificada em terceiro lugar a nível
mundial".
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"Todas estas coisas fazem-nos acreditar que voltaremos a ter turistas, mas também temos de ter
empresas capazes de os receber e com a mesma qualidade de oferta que tínhamos antes da pandemia",
alertou.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.671.720 mortos no mundo, resultantes de mais de
120,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.722 pessoas dos 815.570 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.
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Covid-19. Turistas britânicos podem voltar a Portugal a partir de
17 de Maio
Para entrar no país, os turistas britânicos vão ter de apresentar um certificado de
vacinação contra a covid-19 ou um teste negativo.

Portugal prepara-se para começar a receber turistas britânicos a partir de 17 de Maio, contando que
apresentam um certificado de vacinação ou um teste negativo à covid-19, disse a secretária de Estado
do Turismo, Rita Marques.

“Esperamos receber os turistas britânicos a partir de 17 de Maio”, disse Rita Marques à BBC Radio esta
quinta-feira.

A ministra acrescentou que os britânicos poderiam apresentar um certificado de vacinação válido ou um
teste negativo à covid-19 e que o processo seria “muito simples e descomplicado”.

Acrescentou, ainda, que os britânicos deverão participar no esquema de certificados digitais europeu,
com o objectivo de retomar as viagens o mais depressa possível dentro do continente.

No final de Fevereiro, quando o Boris Johnson apresentou o plano de desconfinamento em Inglaterra,
ficou a saber-se que as viagens para o estrangeiro continuariam proibidas pelo menos até 17 de Maio.
Mas isso foi o suficiente para reiniciar a procura de soluções turísticas em Portugal: assim que as medidas
foram anunciadas, a procura de viagens para países como Portugal, Espanha ou Grécia aumentou 600%,
de acordo com os números avançados pela EasyJet e Jet2.com.

O sector do turismo foi dos que mais sofreu com a pandemia de covid-19 em 2020 — com países a
desaconselhar as viagens a Portugal e outros a impor períodos de confinamento no regresso. Lisboa,
Madeira e Algarve foram das regiões mais afectadas pelo recuo no turismo e assistiram a uma quebra
significativa na procura da actividade no alojamento turístico em 2020.

No total, ao longo do ano passado, registaram-se 10,5 milhões de hóspedes e 26 milhões de dormidas,
o que representa quedas de 61,2% e 63% face a 2019, de acordo com o INE. É preciso recuar a 1993
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para se encontrar um número de dormidas mais reduzido (23,6 milhões).
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Berlim distingue Algarve e Alentejo em Festival Internacional de
cinema de Turismo
O circuito CIFFT , que reúne os melhores festivais de cinema de turismo do mundo, em
quatro continentes, torna esta competição a mais prestigiada iniciativa de premiação e
reconhecimento para o Travel Video Marketing

Os filmes “Algarve fica-te bem” e “Alentejo caiado de fresco”, produzidos e realizados para a Região de
Turismo do Algarve e para a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, ambos assinados pela produtora
algarvia New Light Pictures, foram premiados na 21ª edição do Golden City Gate, Festival Internacional
de Cinema de Turismo, em Berlim, e obtiveram o 1º e 2º prémio na categoria internacional de Destinos
Turísticos.

 

“É a primeira vez que vemos dois projetos nossos, integrados no prestigiado circuito do Comité
internacional de Festivais de Cinema de Turismo”, refere Pedro Matos, Diretor de Fotografia da New Light
Pictures, “este circuito atravessa a miríade de festivais de cinema de turismo e destaca apenas os
festivais mais exigentes a nível da melhor fotografia e qualidade geral dos filmes apresentados. Aqui
encontramos os filmes de destino mais importantes do mundo, desde a Nova Zelândia ao Qatar, do
Japão às Américas.” 

 

Hugo Marcos, secretário geral do CIFFT acrescenta: “desde 1989 que o CIFFT recompensa a excelência
do marketing na produção cinemática associada ao Turismo, através de uma competição única e
exclusiva que se traduz no Grande prémio circuito CIFFT, e é uma honra ver projetos de nacionalidade
portuguesa, não só se equipararem como ainda serem distinguidos nestes palcos internacionais,
extremamente exclusivos, como o Golden City Gate em Berlim.”  

 

Para João Viegas, Realizador e Produtor na New Light Pictures, “ganharmos estes dois prémios, e em
particular em Berlim, é um reconhecimento importante do trabalho que temos vindo a fazer e que
também reafirma as nossas opções no que à narrativa e à construção da imagem diz respeito.”
Acrescenta ainda, “Embora sejam duas regiões vizinhas, são por demais distintas, não só pelos aspetos
paisagísticos de cada uma, como também pelas diferenças socioculturais características e identitárias que
as definem. É sempre um enorme desafio, assim como um grande prazer, criarmos um projecto que
seja uma ferramenta eficaz para a comunicação de cada uma destas regiões.”

 

Para Patrício Faísca, Editor na New Light Pictures, “é sempre uma alegria ver o nosso trabalho
reconhecido e em particular quando os projectos em questão dignificam e caracterizam duas regiões
vizinhas tão marcantes na cultura nacional.” E sublinha, “atualmente já é lugar-comum para os grandes
destinos de referência turística, como a Austrália ou o Dubai, apostarem em enormes produções
cinematográficas dedicadas ao cinema de turismo, portanto torna-se essencial aqui no panorama
nacional, conseguirmos reforçar a capacidade de produzir conteúdos, para intensificarmos a presença e a
influência dos produtos turísticos nacionais nos mercados externos.”
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Algarve ‘reabe’ ao turismo internacional com grandes eventos
desportivos
MotoGP, Fórmula 1, Portugal Masters em golfe, Volta ao Algarve em bicicleta e cinco
competições internacionais de Vela. São estes os grandes eventos desportivos para abril
e maio no Algarve.

Os meses de abril e maio vão trazer os grandes eventos desportivos ao Algarve, marcando, assim, o
reinício da atividade turística na região após um intervalo forçado pela pandemia da COVID-19.

Para o Turismo do Algarve, as etapas do Grande Prémio de MotoGP e do Grande Prémio da Fórmula 1, o
Portugal Masters em golfe, a Volta ao Algarve em bicicleta e cinco competições internacionais de Vela
assumem “especial relevância” no atual contexto por reforçarem a mensagem de que é seguro visitar o
destino e que a região está preparada para receber turistas de diferentes origens.

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, salienta que a realização destes grandes eventos
internacionais, em tão curto espaço de tempo, “é uma excelente notícia para o país e para a região, que
permite comunicarmos ao mundo que o Algarve é um destino turístico seguro e pronto a receber os
turistas”. O responsável pela região de turismo mais a sul do Continente, acredita mesmo que, “com o
programa de desconfinamento e o plano de vacinação em marcha, este verão possa vir a marcar
definitivamente o início da recuperação do setor”.

O Turismo Desportivo está, aliás, inscrito na matriz do Plano Estratégico do Turismo do Algarve,
considerando que é uma área que beneficia a economia da região. “Possibilita, por um lado, o
desenvolvimento da oferta turística no destino e, por outro, integra modalidades cujo calendário é mais
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prolongado ao longo do ano”, conclui o Turismo do Algarve em comunicado.
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A Comissão Europeia apresentou a proposta de criação do
chamado passaporte sanitário
A Comissão Europeia apresentou a proposta de criação do chamado passaporte sanitário

A Comissão Europeia apresentou a proposta de criação do chamado passaporte sanitário
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Portugal espera receber turistas britânicos a partir de 17 de maio
Secretária de Estado do T urismo refere que o Reino Unido deveria ser integrado no
"passaporte verde" que está a ser preparado para facilitar as viagens entre países da
União Europeia.

A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, disse numa entrevista à BBC, que espera que a partir
de 17 de maio Portugal permita viagens sem restrições e que os turistas britânicos possam viajar para
Portugal. E acrescentou que a situação pandémica em está "estável" em Portugal. Rita Marques refere
que o Reino Unido deveria ser integrado no "passaporte verde" que está a ser preparado para facilitar as
viagens entre países da União Europeia.  O Reino Unido anunciou que a partir desta sexta-feira vão estar
autorizados os voos diretos para Portugal e retirar o país da "lista vermelha" de países cujos viajantes
estão sujeitos a quarentena em hotéis no Reino Unido a partir de sexta-feira, anunciou hoje o Ministério
dos Transportes britânico.
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Eventos desportivos de alta competição reabrem Algarve ao
turismo internacional | Ambitur
A realização de grandes eventos desportivos no Algarve em abril e maio marca o reinício
da atividade turística na região, após um intervalo forçado pela pandemia de COVID-19.
Para o T urismo do Algarve, as etapas do Grande Prémio de MotoGP e do Grande Prémio
da Fórmula 1, o Portugal Masters em golfe, a Volta ao Algarve em bicicleta e cinco
competições internacionais de Vela assumem especial relevância no atual contexto por
reforçarem a mensagem de que é seguro visitar o destino e que a região está preparada
para receber turistas de diferentes or

A realização de grandes eventos desportivos no Algarve em abril e maio marca o reinício da atividade
turística na região, após um intervalo forçado pela pandemia de COVID-19. Para o Turismo do Algarve,
as etapas do Grande Prémio de MotoGP e do Grande Prémio da Fórmula 1, o Portugal Masters em golfe,
a Volta ao Algarve em bicicleta e cinco competições internacionais de Vela assumem especial relevância
no atual contexto por reforçarem a mensagem de que é seguro visitar o destino e que a região está
preparada para receber turistas de diferentes origens.

A captação de grandes de eventos de cariz internacional gera novos motivos de interesse para a visita à
região. O destino apresenta condições naturais excecionais para a prática de modalidades desportivas ao
ar livre, como o golfe, o ciclismo ou a vela, e dispõe de infraestruturas de apoio que permitem acolher
atividades de alta competição, como o Autódromo Internacional do Algarve, campos de golfe aclamados
entre os melhores do mundo e condições únicas para o turismo náutico, além de um parque hoteleiro
qualificado, servido por um aeroporto internacional.

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, afirma que “a realização deste naipe de grandes
eventos internacionais, em tão curto espaço de tempo, é uma excelente notícia para o país e para a
região, que permite comunicarmos ao mundo que o Algarve é um destino turístico seguro e pronto a
receber os turistas. Com o programa de desconfinamento e o plano de vacinação em marcha,
acreditamos que este verão possa vir a marcar definitivamente o início da recuperação do setor”.
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O Turismo Desportivo está inscrito na matriz do Plano Estratégico do Turismo do Algarve, considerando
que é uma área que beneficia a economia da região. Possibilita, por um lado, o desenvolvimento da
oferta turística no destino e, por outro, integra modalidades cujo calendário é mais prolongado ao longo
do ano. Acresce que as provas desportivas que geram interesse à escala mundial produzem também
efeitos relevantes de notoriedade e de projeção internacional para a marca «Algarve». Neste contexto, o
Turismo do Algarve atua em dois eixos estratégicos, no sentido de impactar os turistas cuja principal
motivação de viagem é participarem em atividades desportivas, enquanto praticantes, e de incentivar a
visita à região pelo espetáculo desportivo, em que os turistas são meros espectadores.

“Este regresso a alguma normalidade poderá ditar o início da retoma e gerar um impacto de
comunicação e económico significativos para a região. Não obstante serem oportunidades únicas,
mantemos um calendário de iniciativas mais vasto, de forma a continuarmos, nos próximos meses, a
gerar motivações de visita ao Algarve, sempre em segurança”, acrescenta João Fernandes.

Calendário de eventos:

Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal Data: 30 de abril a 02 de maio de 2021 Local:
Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão

MotoGP Grande Prémio de Portugal Data: 16 a 18 de abril de 2021 Local: Autódromo Internacional do
Algarve, em Portimão

Portugal Masters Data: 29 de abril a 02 de maio de 2021 Local: Dom Pedro Victoria Golf Course, em
Vilamoura

Volta ao Algarve Data: 05 a 09 de maio de 2021 Local: Algarve

Eventos de Vela Campeonato da Europa de Finn (10 a 16 de abril) Warm Up Regatta 470 (11 a 14 de
abril) Prova de Qualificação Olímpica Laser (17 a 24 de abril) Campeonato da Europa da Classe 470 (30
de abril a 07 de maio) Campeonato da Europa de Raceboard (03 a 07 de julho) Local: Vilamoura
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CDS destaca sucesso do projeto dos Nómadas Digitais na
divulgação do destino Madeira
Ana Cristina Monteiro, deputada do CDS, destacou hoje o sucesso do projeto dos
Nómadas Digitais na divulgação do destino Madeira entre as comunidades

Ana Cristina Monteiro, deputada do CDS, destacou hoje o sucesso do projeto dos Nómadas Digitais na
divulgação do destino Madeira entre as comunidades

Em conferência de imprensa realizada esta manhã, a deputada realçou que esta é “uma iniciativa criativa
e inovadora que será bastante benéfica para a nossa Região porque trará novas oportunidades e reforço
de confiança”.

Recorde-se que a Digital Nomads Madeira Islands se trata de um projeto desenvolvido pela Secretaria
Regional da Economia em parceria com a Startup Madeira, que, segundo, Ana Cristina Monteiro, “trará
nómadas digitais de todo o mundo para trabalhar e viver na nossa Região”.

“A Madeira tem todas as condições para receber estes nómadas digitais, não só em termos de
condições tecnológicas, mas, também, de acomodações. A Madeira está muito bem preparada, com
espaços de trabalho adequados, clima solarengo, a imensidão do nosso mar, as levadas, trilhos, a
segurança, desportos variados e, ainda, a nossa gente que tão bem sabe receber e tratar de ajudar
quem nos visita, proporcionando a estes nómadas digitais uma oportunidade única de desenvolverem os
seus projectos e de conhecerem e reconhecerem a Madeira como o espaço perfeito para esta
experiência”, disse a deputada.

De acordo com Ana Cristina Monteiro, neste momento, a Região conta já com 400 nómadas digitais e
tem mais de 5.000 pessoas inscritas, de mais de 90 países (sendo que 1.000 inscritos são dos EUA, 320
do Reino Unido e mais de 270 do Brasil), que manifestam uma enorme vontade em se instalarem no
arquipélago, para trabalhar e para viver.

17/134



No entender a centrista, são muitos os benefícios que este projeto traz para a Madeira, “não só a nível
do desenvolvimento económico e social, como também irá trazer vantagens a nível tecnológico”.

“Estes nómadas digitais têm conhecimentos tecnológicos interessantes que poderão ajudar a nossa
Região, no sentido de haver uma troca de conhecimentos proveitosa. Para além de, podermos dar a
conhecer a Madeira e o Porto Santo a um público alvo mais jovem que não conhecia a nossa Região,
que passará a conhecer e que, certamente passará a gostar, levando o nosso destino Madeira além
fronteiras, potenciando o sector do turismo, mais precisamente o alojamento local, que foi muito
afectado por esta crise pandémica”, concluiu.
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Turismo nas ilhas Baleares dá sinais de recuperação após
Alemanha levantar quarentena obrigatória no regresso
Para dar resposta à elevada procura, a Lufthansa acrescentou mais 300 ligações que
partem de vários pontos da Alemanha para Maiorca durante o período da Páscoa,
enquanto que a Ryanair reforçou as ligações com mais 200 voos para Maiorca e Alicante.

Enquanto muitos espanhóis antecipam passar uma Páscoa confinados, ou pelo menos, impedidos de
circular entre regiões, muitos turistas da França ou Alemanha, que somam taxas de contágio mais
elevados, preparam-se para passar este pequeno período de férias em Espanha.Numa reportagem da
agência “Reuters”, um morador de Madrid considera ser “injusta” a decisão, argumentando que “qualquer
estrangeiro pode entrar e espalhar o vírus”, enquanto que os espanhóis estão impedidos de circular
durante o período em causa.À semelhança de Portugal, qualquer estrangeiro que tenha intenções de
chegar ao país tem que apresentar um teste PCR negativo antes de embarcar, algo que até mesmo o
alto funcionário da saúde, Fernando Simon, o diretor do centro de coordenação de Alertas e Emergências
Sanitárias, descreveu como “incongruente”.O interesse em viajar para as ilhas Baleares disparou assim
que o governo de Angela Merkel e as autoridades de saúde alemãs levantaram as restrições que exigiam
uma quarentena de 14 dias a todos os viajantes que regressassem desse destino. No entanto,  o
governo alemão ainda desaconselha viagens não essenciais.“A falta de um aviso de viagem não é um
convite para viajar”, disse uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no início desta
semana.Para dar resposta à elevada procura, a companhia aérea alemã Lufthansa acrescentou mais 300
ligações que partem de vários pontos da Alemanha para Maiorca durante o período da Páscoa, enquanto
que a Ryanair reforçou as ligações com mais 200 voos para Maiorca e Alicante.Apesar das reclamações
generalizadas dos espanhóis, o regresso dos alemães que procuram por sol, praia e mar anima o setor
do turismo do país que viu o número de visitantes a cair 80%, em 2020, para 19 milhões, o nível mais
baixo desde 1969.  Em 2020, a contribuição desta indústria para o PIB caiu para entre 4% e 5%, de
acordo com estimativas do think-tank Funcas, depois de ter registado uma influência de 12% em 2019.
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Algarve ‘reabe’ ao turismo internacional com grandes eventos
desportivos
Os meses de abril e maio vão trazer os grandes eventos desportivos ao Algarve,
marcando, assim, o reinício da atividade turística na região após um intervalo forçado
pela pandemia da COVID-19

Para o Turismo do Algarve, as etapas do Grande Prémio de MotoGP e do Grande Prémio da Fórmula 1, o
Portugal Masters em golfe, a Volta ao Algarve em bicicleta e cinco competições internacionais de Vela
assumem “especial relevância” no atual contexto por reforçarem a mensagem de que é seguro visitar o
destino e que a região está preparada para receber turistas de diferentes origens.

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, salienta que a realização destes grandes eventos
internacionais, em tão curto espaço de tempo, “é uma excelente notícia para o país e para a região, que
permite comunicarmos ao mundo que o Algarve é um destino turístico seguro e pronto a receber os
turistas”. O responsável pela região de turismo mais a sul do Continente, acredita mesmo que, “com o
programa de desconfinamento e o plano de vacinação em marcha, este verão possa vir a marcar
definitivamente o início da recuperação do setor”.

O Turismo Desportivo está, aliás, inscrito na matriz do Plano Estratégico do Turismo do Algarve,
considerando que é uma área que beneficia a economia da região. “Possibilita, por um lado, o
desenvolvimento da oferta turística no destino e, por outro, integra modalidades cujo calendário é mais
prolongado ao longo do ano”, conclui o Turismo do Algarve em comunicado.

Veja aqui o calendário de eventos para o Algarve para os meses de abril e maio.

Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal
Data: 30 de abril a 02 de maio de 2021
Local: Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão

MotoGP Grande Prémio de Portugal
Data: 16 a 18 de abril de 2021
Local: Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão

Portugal Masters
Data: 29 de abril a 02 de maio de 2021
Local: Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura

Volta ao Algarve
Data: 05 a 09 de maio de 2021
Local: Algarve

Eventos de Vela
Campeonato da Europa de Finn (10 a 16 de abril)
Warm Up Regatta 470 (11 a 14 de abril)
Prova de Qualificação Olímpica Laser (17 a 24 de abril)
Campeonato da Europa da Classe 470 (30 de abril a 07 de maio)
Campeonato da Europa de Raceboard (03 a 07 de julho)
Local: Vilamoura

21/134



EUROPEAN BEST
DESTINATIONS

18/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • TRAVEL

PAÍS • BÉLGICA

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 8430

REACH: 0

Covid-19 Best Destinations for Vaccinated Travellers
Madeira

If the European Commission is working on a digital vaccination passport, some EU countries already
recognize this vaccine passport. 

 

What are the best destinations for vaccinated travellers with a vaccine passport or vaccination
certificate?

 

Greece and Portugal  (especially the autonomous regions of Madeira Islands & The Azores) as well
as Georgia, Sweden, Iceland, Spain, Italy, Poland, Czech Republic, Denmark, should facilitate travelling to
vaccinated travellers. If your vaccination is planned for this spring 2021, you will very likely travel
without restrictions in most European countries.

 

The idea of the vaccine passport being particularly defended by the Greek Minister of Tourism, Greece will
welcome vaccinated travellers this summer with a vaccination certificate, as will Madeira, The Azores,
Spain, Sweden, Iceland, Georgia, etc.

 

The EU site, reopen.europa.eu provides real-time travel regulations for each EU country. 
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Find out the best destinations for vaccinated travellers as well as how to get this vaccine passport
and how to travel in Europe without a  vaccine passport.

 

 

 

Destinations that recognize the vaccine passport
 

Some destinations have implemented or will soon put in place lighter restrictions for vaccinated
travellers.

Find below some destinations that have already committed to the recognition of the vaccination
certificate or vaccine passport and are ready  to welcome travellers with a vaccination certificate.

Iceland is the first European country to issue Covid-19 vaccination certificates to its vaccinated citizens.
This country also undertakes to recognize vaccination certificates issued by European countries or
belonging to the Schengen Area. Sweden and Denmark are also moving in this direction, as are Greece,
Georgia, Portugal and Spain. These are therefore among the best destinations for vaccinated
travellers.

Best Destinations for vaccinated travellers
 

Copyright streetflash
 

 

23/134

https://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/covid-19-vaccine-passeport-europe/
https://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/covid-19-vaccine-passeport-europe/


 

1. Tbilisi
 Georgia

 

Recognized as the safest destination last summer, Tbilisi has managed to remain among the destinations
least affected by Covid-19 (two times fewer deaths per million inhabitants than Belgium).

 

Are you looking for culture, nature, well-being, history, gastronomic discoveries or just  a city break
shopping in a trendy destination awarded among the most trendy destinations in Europe? Tbilisi, Capital
of Georgia is the ideal destination for a holiday in 2021.

 

Georgia very quickly reacted positively to the health crisis with effective and innovative measures. As
soon as the number of covid-19 cases dropped and the vaccine became available, this country opened
up to vaccinated travellers without quarantine or additional testing.

 

Once your vaccine is done (1 or 2 doses depending on the type of vaccine), ask the vaccination centre
for a certificate of vaccination with your name, address, place and date of the vaccine as well as, if
possible, the name of the vaccine used. This document will serve as your vaccine passport and allow
you to enjoy freely the beauties and riches of Tbilisi. Citizens of all countries, traveling by air from any
country may enter Georgia if they present the document confirming the full course (two doses) of any
COVID-19 vaccination at the border checkpoints of Georgia.

 

Why discover Tbilisi in 2021? Because more than ever we know that we need to enjoy life and that we
cannot postpone exceptional trips. Georgia and in particular Tbilisi is both traditional & modern, it is open-
minded, cosmopolitan, multi-ethnic, truly unique and authentic. It is time you book your flights to
Tbilisi, tours & activities and  accommodation at the best price.

 

 How to get there: Book your flights to Tbilisi as well as your tours and activities.

 

Latest information: mfa.gov.ge

 

 

 

 

 

Copyright Cicero CastroTravel-Faery-
 

24/134

https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/tbilisi/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/tbilisi/
https://www.europeanbestdestinations.com/flights/
https://www.getyourguide.com/s/?partner_id=MDOIAQ1&q=Tbilisi
https://hotel.ebdestinations.com/searchresults.html?city=900047975;aid=808942&label=vaccinated
https://www.europeanbestdestinations.com/flights/
https://www.getyourguide.com/s/?partner_id=MDOIAQ1&q=Tbilisi
https://mfa.gov.ge/MainNav/CoVID-19-sakitkhebi/sazgvris-kvetis-regulaciebi.aspx?lang=en-US


 

2. Madeira
 Madeira Islands - Portugal

 

This destination has remained in the green zone throughout this pandemic thanks to effective health
measures. Madeira is considered the safest destination in Europe. If you have been vaccinated or have a
negative covid-19 test in hand, this paradise island is for you.

 

Combining safety & leisure, Madeira is the ideal choice for travellers looking for outdoor, nature,
relaxation and wellness activities. The Portuguese government has been making great effort from 2020
to guarantee  travellers a safe stay by creating a “safe and clean” label but also by committing to the
recognition of a Covid-19 Vaccine Passport for travellers wishing to stay in Portugal.

 

Madeira is a perfect destination for a honeymoon, a romantic trip or a family trip. Discover the most
beautiful beaches of Madeira, the best viewpoints of Madeira as well as the hidden gems of Madeira and
the best instagrammable spots in Madeira. Travel serenely and safely this summer. Do you want to
change your life and become a digital nomad? Madeira has created the world's first digital Nomad village
in Ponta do Sol. Bathed in the sun, facing the ocean, you surf online or on the waves of this famous spot
known to surfers. In 2021, treat yourself to an unforgettable holiday, stay in Madeira.

 

The passport or vaccination certificate must be validated by the respective country of origin and state
the name, date of birth, health number, type and date of the test and vaccines (date of the two doses
taken) and respect for the immunization period according to the instructions for each vaccine.

 

 How to get there: Book your flights to Funchal as well as your tours and activities.

 

 Where to stay: If you are staying in the north of the island "Quinta do Furao". If you stay in the south
“Quinta da Casa branca”.

 

Latest information: https://madeirasafetodiscover.com  

 

 

 

 

 

Copyright GG-FOTO
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3. The Azores 
 Portugal

 

Did you know that Corvo (Azores) was the first island in the world where the entire population had
already been vaccinated?

 

9 islands make up this archipelago; it is considered one of the safest destinations in Europe. A 100%
nature destination, the Azores is the first choice for people sensitive to sustainable tourism,  protection &
observation of nature. Much less affected by Covid-19 than some other regions of Europe, the Azores
are a perfect choice for a safe holiday whether you are vaccinated or not.

 

Your proof of vaccination should allow you to avoid additional covid-19 tests or quarantines and enjoy,
upon your arrival, beautiful hikes and authentic outdoor experiences in the Azores.

 

If you have not been  vaccinated yet this is not a problem, you will just have to do a preliminary test
(less than 72 hours before your flight), no quarantine is imposed, whether you are vaccinated or have a
recent negative test.

 

Our favourite route? Land in Ponta Delgada (main island of Sao Miguel) and stay 3 nights there, explore
the golden triangle: Sao Jorge + Faial + Pico. make sublime hikes, observe whales, dolphins, the wild
flora and fauna of these islands where nature reigns supreme. Rejuvenate in complete safety by booking
your flights, accommodation and tours and activities in The Azores. 

 

 How to get there: Book your flights to Ponta Delgada. 

 

Latest information: https://destinoseguro.azores.gov.pt/
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4. Rethymno
Crete - Greece

 

Its sublime lighthouse, its Venetian harbour crowded with fishing boats, its fortress but also its hiking
trails, on foot or by bike and its sublime beaches. These are the good reasons to stay in Rethymno this
summer.

 

Nature & Sustainable destination, Rethymno is an authentic destination rich in history, heritage
(archaeological sites, churches,...). A gastronomic destination, it will also appeal to lovers of beautiful
beaches. Agia Galini, Plakias, Bali, Adelianos Kampos are among the most famous beaches of Rethymno,
not to mention "Preveli Heart Rock" a beach where you can discover a heart shaped rock. It was recently
ranked among the most romantic destinations for a valentine day in Europe.

 

Do not miss to visit the Monasteries located near this wild and secret beach. Do you know Zeus, the
Greek God? Did you know that he grew up in the Rethymno region?

 

For a dream holiday, with family or lovers, plan your stay at the best price by booking your flights as well
as your accommodation and your tours and activities in Crete such as a full-day trip to Santorini by Boat
from Rethymno or a "From Rethymno : Gramvousa Island and Balos Bay "famous for its pink sand. 

 

 How to get there: Book your flights to Heraklion Airport or Chania Airport (1 hour by car from the 2
airports) as well as your transfer.

 

  Where to stay:"Dyo Suites" just steps from the sandy beach and a 10-minute walk from the old town.

 

Latest information:  https://reopen.europa.eu/en/map/GRC/7001
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5. Kefalonia
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Greece

 

Voted as one of the top 2021 destinations, Kefalonia is one of the most beautiful Greek islands. Less
affected by Covid 19 than other European countries, Greece quickly established itself as a safe
destination in Europe. It is one of the favoured countries for travellers looking for safety & leisure. With
restaurants and cafes reopening from mid-April and a wide range of private accommodation (villas,
tourist apartments) and kilometric beaches allowing sanitary distances to be respected, Kefalonia is a
perfect destination for a holiday in the sun this year.

 

During your stay do not miss to visit "Melissani Lake" classified among the best nature wonders of
Greece as well as Xi Beach, an orange sand beach classified among the most beautiful beaches in Greece.

 

Book your flights and accommodation at the best price as well as your transfers, your tours and activities
in Kefalonia such as a "Kefalonia: Melissani Lake and Antisamos Beach Private Tour" or a "Flavours of
Kefalonia Guided tour". 

 

 How to get there:  Book your flights to Kefalonia International Airport 

 

 Where to stay: "White Rocks Hotel Kefalonia" set on a hilltop with panoramic views over the Sea.

 

Latest information: https://reopen.europa.eu/en/map/GRC/7002
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6. Iceland
 

Iceland was the first European country to put in place a vaccination certificate. Islanders get a
certificate once they have received their two doses of the vaccine. Iceland also recognizes vaccination
certificates issued by other European countries (+ Schengen Area).
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This summer, treat yourself and  breathe pure Icelandic air. Its black sand beaches, its captivating
lagoons, its incredible geysers and waterfalls await you. Nature reigns supreme here and this is how it
should always be everywhere in the world.

 

For a safe holiday, think of Iceland. Vaccinated travellers do not need to take an additional Covid-19
test and can enjoy a hassle-free stay in Iceland.

 

 How to get there: Book your flights to Reykjavik as well as your tours and activities.

  

 Where to stay: Discover the best accommodations at the best prices.

 

Latest information:  https://reopen.europa.eu/en/map/ISL/7002
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7. Cavtat - Konavle
Croatia

 

Cavtat is considered one of the safest destinations in Europe due to a low case of Covid-19, 
proximity to airports (in case of  repatriation ), to hospitals but also thanks to  health measures by the
authorities and a wide range of accommodation on a human scale.

 

Cavtat is a premier travel destination for vaccinated travellers and those traveling with a negative
covid-19 test taken up to 72 hours before departure. Croatia is doing everything to welcome you in
conditions that allow safety & leisure.

 

A vaccine passport, proving that you have been vaccinated, mentioning your name and address, will
allow you to travel with peace of mind. No need to do additional tests or undergo a quarantine thanks to
your vaccine certification.
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Whether it takes the form of a digital file or a paper with date of vaccination, name of the person,
address, this precious key will open the doors to a country renowned for its hospitality, gastronomy, 
sun, nature wonders and magnificent beaches.

 

If celebrities choose Cavtat for a holiday it is not to show off, (Cavtat is the anti bling destination).but to
recharge their batteries, share a good restaurant, meet  locals, stroll around or bathe in the crystal blue
waters of Cavtat and the Konavle region.

 

 How to get there: Book your flights to Dubrovnik Airport (10 min by car) as well as your transfer.

 

 Where to stay: Choose from a wide range of accommodation at the best price in Cavtat. 

 

Latest information: https://reopen.europa.eu/en/map/HRV/7002 

 

Arcady
 

 

8. Seville
Spain

 

Spain has provided an innovative response to the health crisis. After a hard containment, other ways to
manage the pandemic were tested and the figures dropped. Spanish Minister of Industry, Commerce and
Tourism Reyes Maroto said that her government plans to incorporate vaccine passports or certificates
to the safe travel corridors they are planning, as “an element of safe mobility".

 

With bars and restaurants that have remained open, Spain is seen as an oasis of freedom. Nevertheless,
the Spaniards take this health situation very seriously but try to apply acceptable and effective measures
and the figures are rather favourable.

 

With your vaccine passport in your pocket or your negative covid-19 test, you can enjoy beautiful
afternoons on the most beautiful Spanish beaches, take road trips to discover the most beautiful castles
in Spain or must-see destinations in Spain.

 

Want to mix sun, culture, shopping, outings? Stay in Seville and discover one of the most incredible cities
in Europe. Recharge your batteries under the Spanish sun this summer and stock up on vitamin C.

 

 How to get there: Book your flights to Seville airport and your transfer.
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 Where to stay:  "Hotel Fernando III" offers a roof terrace with a swimming pool.

 

Latest information:  https://reopen.europa.eu/en/map/ESP/7002
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9. Athens
Greece

 

During this health crisis you missed what you like  most: culture, going out, conviviality. Athens is what
you need. For a safe getaway in Europe,  Athens is a perfect choice. For a city break for shopping or
culture, as a couple or with friends, Athens is a destination that combines safety & leisure.  Make no
compromises and make a city trip to Athens. The city has it all: shops, monuments, restaurants, cafes
and the beach nearby.

 

Greece very quickly decided to accept travellers with a vaccination certificate: it is recognize as a
medical passport, no need to provide an additional Covid-19 test or undergo a quarantine. If your
vaccination is scheduled you can already look at the best accommodations with free cancellation in
Greece. If you are not vaccinated yet and want to go to Greece, it is possible, you will just have to
provide a recent Covid-19 test on your arrival.

 

 How to get there:  Book your flights to Athens as well as your private transfer. 

 

 Where to stay: For excellent value and location with Acropolis reachable within 100 metres, we
recommend the "Coco-mat Athens BC" in the heart of Athens

 

Latest information:   https://reopen.europa.eu/en/map/GRC/7002
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10. Rubjerg Knude
Denmark

 

Denmark and Sweden were pioneers on the Covid-19 vaccine passport. Used to access events
(concerts, exhibitions, ...) or to reserve a table at a restaurant, it is also used to travel with certified
proof that you are vaccinated.

 

The two countries are also committed to recognizing the Covid-19 Vaccine Passport issued by other
countries of the world. This passport will be compatible with international certificates (WHO) and of
course with the Vaccine Passports issued by European countries.

 

These vaccine passports will allow you to travel without having to do additional Covid-19 tests and to
access restaurants, cafes, events ... in complete safety. Do you want wide open spaces, nature, to put
your beach towel away from the crowd? Book your holiday in Hjørring and enjoy a nature & relaxation
holiday in Denmark. Do not miss to visit the Rubjerg Knude Lighthouse, one of Denmark's iconic sites.
This lighthouse, often silted up, had to be moved several times. Lost in an ocean of sand, it faces the sea
and is located near magnificent kilometric golden sand beaches.

 

 How to get there: Book your flights to Aalborg (40 min by car).

 

 Where to stay: "Holiday Home Hjorring XXIII" stay near Rubjerg Knude Lighthouse.

 

Latest information: https://reopen.europa.eu/en/map/DNK/7002
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11. Rhodes Island
Greece

 

If Europe is moving forward with the idea of vaccine passports, it is certainly thanks to Greece, Greece
will welcome travellers who have been vaccinated and have a vaccination certificate. They will be
exempt from Covid-19 tests and quarantine and will be able to enjoy a stay in complete serenity in one
of the most beautiful countries in Europe.

 

Of course, you can also stay in Greece if you have not been vaccinated yet by providing a recent Covid-
19 test (less than 72 hours before your arrival on the territory, by plane or by car).

 

After months of lockdown discover one of the best destinations to visit in Greece: Rhodes Island. 

 

The island of Rhodes is a perfect destination for lovers of old stones, heritage, fortresses and castles. This
sublime medieval city is one of the best preserved in Europe. When visiting Rhodes do not miss The
Ancient Acropolis of Lindos, the historic Rhodes Old Town, explore the Palace of the Grand Master or just
relax in Agios Pavlos beach.

 

 How to get there:  Book your flights to Rhodes, your accommodation at the best price and your tours
and activities in Rhodes such as a "From Rhodes: Symi Island full day trip by boat".

 

 Where to stay: For an unforgettable stay book at "Casa Cook Rhodes - Adults only". This hotel has a
large outdoor pool, à la carte restaurant and a fully equipped fitness room.

 

Latest information:   https://reopen.europa.eu/en/map/GRC/7002
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12. Copenhagen
Denmark

 

Denmark decided, in February 2021, to set up vaccine passport allowing citizens vaccinated against
Covid-19 to resume normal life, in complete safety. 

 

This Covid-19 Vaccine passport is not only for Danish citizens. Denmark undertakes to
recognize vaccine passports issued at international and European level. 

 

Once vaccinated in your country of origin and in possession of your proof of vaccination, you can enjoy
cafes, restaurants, concerts, without additional tests.

 

Of course you can always, if you have not been vaccinated yet, stay in Denmark with a recent Covid-19
test (72 hours before your departure).

 

Take a bike ride and go green in Copenhagen. Romantics are sure to visit Copenhagen's Little Mermaid
and beer lovers to visit the famous Carlsberg Brewery. Families will enjoy moments of pure pleasure at
Tivoli Park, ranked among the best amusements parks in Europe.

 

 How to get there:  Book your flights to Copenhagen.

 

 Where to stay: "Villa Copenhagen" has a restaurant and a outdoor swimming pool.

 

Latest information:   https://reopen.europa.eu/en/map/DNK/7002
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13. Canary Islands
Spain

 

After months of lockdowns, we are all short of great horizons. Treat yourself to a safe and relaxed
holiday in the Canary Islands this summer. Spanish Minister of Industry, Commerce and Tourism Reyes
Maroto said that her government plans to incorporate vaccine passports or certificates to the safe travel
corridors they are planning, as “an element of safe mobility".

 

Are you vaccinated or can provide a negative Covid-19 test of less than 72 hours? The Canary Islands
are open to you. The Canary Islands are not one but several islands, each with its own identity and its
different offer. Combining security and conviviality, Spain has chosen a new social life while maintaining
effective health measures given the latest figures.

 

Seven main and magnificent islands await you: Tenerife which is the largest and most
populous, Lanzarote and its still active volcano, Fuerteventura, the hottest and flattest with its kilometre-
long beaches, La Palma which is the greenest but also the wettest, Gran Canaria which is in the centre
and is a good compromise for family holidays or for sportsmen who want to trek on its steep hills, but
also the islands of El Hierro, La Graciosa and La Gomera.

 

Book your flights to Canary Islands and your accommodation at the best price.

 

 How to get there:  Book your flights to Gran Canaria or Tenerife. Stay on one of these islands or take
an internal flight to reach another island of this archipelago.

 

 Where to stay: "Lighthouse on La Palma Island" set in Barlovento. Brad Pitt and Scarlett Johanson are
scheduled to stay there in 2021.

 

Latest information:   https://reopen.europa.eu/en/map/ESP/7002
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14. Kos Island
Greece

 

Travel to Greece for your next holiday. You have your vaccination certificate with your name on it  or
you are travelling with negative covid-19 tests performed less than 72 hours before your arrival ? You
are ready to enjoy a well deserved holiday.

 

Stay this summer on one of the most beautiful islands in Greece: Kos Island. Kos is the perfect Greek
island for those looking for a holiday that combines sea & sun & beach. It is one of the Greek islands with
the greatest supply of sandy beaches. Come windsurf at Mastichari Beach, bathe in the warm waters of
Thermes Beach or in the crystal clear waters of Paradise Beach. Do you want to respect the safety
distances? Put your towel down at Tigaki beach. This kilometric beach located west of Kos Town is ideal
for a safe holiday in Greece.

 

For the perfect holiday, book your flights, accommodation and tours and activities in Kos Island such as a
"From the Port of Kos: Full day boat cruise to 3 islands".

 

 How to get there: Book your flights to Kos International Airport (direct flights or from Athens).

 

 Where to stay:  "OKU Kos" located right on the sandy beach.

 

Latest information: https://reopen.europa.eu/en/map/GRC/7002
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15. Stockholm
Sweden

 

Very committed to the fight against Covid-19, Sweden offered different solutions from other European
countries and got better results than some of them. Sweden very quickly got involved in favour of
a Vaccine Passport for travelling but also for everyday life.

 

Stockholm is The must-see destination in Sweden. This cosmopolitan, colourful, innovative, sparkling city
is one of the most incredible capitals in Europe. Considered one of the cities with the best quality of life,
Stockholm is also one of the European capitals with the happiest inhabitants.

 

Perfect for a city break, a shopping spree or a gastronomic stay, Stockholm will also appeal to art lovers
with its cultural events and numerous art installations in the city. Stockholm is also made for  outdoor
sports fans. During your stay, treat yourself to unique experiences such as a Kayak tour around
Stockholm or ice skating on a frozen lake or a hiking trail.

 

 How to get there: Book your flights to Stockholm, your accommodation and your transfer.

 

 Where to stay: "Downton Camper by Scandic" is located in the centre of Stockholm.

 

Latest information:  https://reopen.europa.eu/en/map/SWE/7001
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Eventos desportivos de alta competição reabrem Algarve ao
turismo internacional
A realização de grandes eventos desportivos no Algarve em abril e maio marcam o
reinício da atividade turística na região após um intervalo forçado pela pandemia de
COVID-19

Para o Turismo do Algarve, as etapas do Grande Prémio de MotoGP e do Grande Prémio da Fórmula 1, o
Portugal Masters em golfe, a Volta ao Algarve em bicicleta e cinco competições internacionais de Vela
assumem especial relevância no atual contexto por reforçarem a mensagem de que é seguro visitar o
destino e que a região está preparada para receber turistas de diferentes origens.

 

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, afirma: «a realização deste naipe de grandes
eventos internacionais, em tão curto espaço de tempo, é uma excelente notícia para o país e para a
região, que permite comunicarmos ao mundo que o Algarve é um destino turístico seguro e pronto a
receber os turistas. Com o programa de desconfinamento e o plano de vacinação em marcha,
acreditamos que este verão possa vir a marcar definitivamente o início da recuperação do setor».

 

Segundo a RTA o turismo desportivo está inscrito na matriz do Plano Estratégico do Turismo do Algarve,
"considerando que é uma área que beneficia a economia da região, possibilitando, por um lado, o
desenvolvimento da oferta turística no destino e, por outro, integra modalidades cujo calendário é mais
prolongado ao longo do ano". 

 

«Este regresso a alguma normalidade poderá ditar o início da retoma e gerar um impacto de
comunicação e económico significativos para a região. Não obstante serem oportunidades únicas,
mantemos um calendário de iniciativas mais vasto, de forma a continuarmos, nos próximos meses, a
gerar motivações de visita ao Algarve, sempre em segurança», acrescenta João Fernandes.

 

Calendário de eventos:

 

Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal

Data: 30 de abril a 02 de maio de 2021

Local: Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão

 

MotoGP Grande Prémio de Portugal

Data: 16 a 18 de abril de 2021

Local: Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão

 

Portugal Masters

Data: 29 de abril a 02 de maio de 2021

Local: Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura
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Volta ao Algarve

Data: 05 a 09 de maio de 2021

Local: Algarve

 

Eventos de Vela

Campeonato da Europa de Finn (10 a 16 de abril)

Warm Up Regatta 470 (11 a 14 de abril)

Prova de Qualificação Olímpica Laser (17 a 24 de abril)

Campeonato da Europa da Classe 470 (30 de abril a 07 de maio)

Campeonato da Europa de Raceboard (03 a 07 de julho)

Local: Vilamoura
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These are the best destinations open to vaccinated travellers in
summer 2021
Just when we thought the COVID-19 crisis would last forever, the vaccines arrived, along
with an uncertainty lingering over so-called ‘vaccine passports’.

 

Just when we thought the COVID-19 crisis would last forever, the vaccines arrived, along with an
uncertainty lingering over so-called ‘vaccine passports’.

Th European Parliament is currently working on a Digital Green Certificate which will allow vaccinated
EU citizens to travel freely across the continent - but some countries are already ahead of the game. For
example,Iceland has already introduced certificates for its vaccinated citizens and Spain, Greece, Georgia,
Portugal, Denmark and Sweden are due to follow suit.

After a year of lockdowns and restricted travel, those who have been vaccinated ahead of the summer
season might have the opportunity to get away,

European Best Destinations (EBD) has used a number of criteria - including circulation of the virus and
advancement on the issue of vaccine passports - to rank the best destinations for summer 2021.

The list includes locations from city breaks to beach holidays across nine different countries. Travel
restrictions are changing all the time - but as it stands, everywhere on the list is due to implement
lighter restrictions or vaccine passports as soon as possible.

15 - Stockholm
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Stockholm, Sweden.Patrick Strack

Sweden has used different methods to most European countries in tackling COVID-19 and has quickly
warmed to the idea of vaccine passports for travellers and domestic life. Stockholm is a must-visit for
culture, food and outdoor activities.

14 - Kos Island

Kos, Greece.Michael Lefrancois

Greece is ready to welcome anyone with a vaccination certificate or a negative COVID-19 test when
taken no more than 72 hours previously. Kos is perfect for a sandy beach holiday and is famous for its
warm, crystal clear waters.

13 - Canary Islands

Tenerife, Canary Islands, Spain.Majestic Lukas

Spain is planning to incorporate vaccine passports into their travel corridor plans and will be open to those
who are vaccinated or can present a negative COVID-19 test. Why not get away to one of the seven
beautiful Canary Islands in summer 2021?

12 - Copenhagen, Denmark

Copenhagen, Denmark.Ava Coploff

Denmark has had vaccine passports for its own citizens since February 2021 and will accept them from
other countries, as well as proof of a negative test.. Copenhagen is the perfect city break, and is ideally
situated for a longer stay if you want to see the surrounding countryside while you’re there.

11 - Rhodes Island, Greece

Rhodes, Greece.Antonio Magri
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Greece is happy to accept visitors who have been vaccinated with no need to quarantine or a test, and
also accepts those with a negative COVID-19 test from the last 72 hours. Rhodes has medieval ruins as
well as beaches and is a great destination for exploring post-lockdown.

10 - Rubjerg Knude, Denmark

Rubjerg Knude, Denmark.Alexandra Borovo

Having already introduced vaccine passports domestically for things like entering concerts and booking
tables at restaurants, Denmark is happy to recognise them from foreign travellers too. Rubjerg Knude is
ideal for those wanting some open space after being confined indoors for so long.

9 - Athens

Athens, Greece.Evan Wise

Greece’s acceptance of vaccine passports comes in handy if you want to experience the excitement and
historic culture of Athens. It isn’t far from the beach, and there’s plenty of restaurants and monuments to
keep you occupied once you’re there.

8 - Seville

Plaza de Espana, Seville, Spain.Jack Gisel

Spain’s travel corridors mean you can officially visit Seville with a vaccine passport to hand - a city which
is rich in culture. Seville is convenient for Spain’s most beautiful beaches and stunning castles.

Seville is turning 35 tonnes of unwanted oranges into electricity

7 - Cavtat - Konavle

Cavtat, Croatia.Dimitry Anikin
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Croatia has maintained remarkably low levels of infection when it comes to COVID-19 and is ready to
welcome vaccinated travellers as well as those with a negative test. Cavtat and the Konavle region are
famous for their blue waters and fantastic food.

6 - Iceland

Black sand beach, Vik, Iceland.Adam Jang

The first country on the list to implement vaccine passports for its citizens, Iceland is the ideal place for a
weekend break or a longer stay. Why not take a trip to the North Atlantic and enjoy the breathtaking
scenery and relaxing hot springs?

5 - Kefalonia

Kefalonia, Greece.Mayur Joshi

Kefalonia’s restaurants and bars opened from mid-April and the island has beaches large enough to
socially distance on. Take advantage of Greece’s vaccine passport policy to see some of the country’s
natural wonders and most beautiful beaches.

4 - Rethymno, Greece

Rethymno, Griechenland.Robert Anasch

Another popular Greek destination, Rethynmo is rich in gastronomy, culture and history.

3 - The Azores, Portugal

Azores, Portugal.Sylvain Cleymans

Portugal accepts vaccine passports from other countries and with Azores being the first archipelago in the
world to have an entirely vaccinated population, you’ll have plenty of company. Those without vaccines
can also stay provided they have a negative test.

2 - Madeira, Portugal
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reflections in a lava rock pool on the coast of Madeira, Portugal.Colin Watts

Perfect for those looking for outdoor, health and wellness activities, Madeira has remained relatively
COVID-19 free throughout the pandemic.

1 - Tbilisi, Georgia

Tbilisi, Georgia.Mad House

The safest destination of summer 2020, Tbilisi was open to vaccinated travellers almost as soon as the
vaccine was available. You can travel to Georgia if you have a certificate stating that you’ve had both
doses of your assigned vaccine.

Every weekday at 21.00 CET, Euronews Travel brings you a story from somewhere different
around the world. Download the Euronews app to get an alert for this and other breaking news.
It's available on Apple and Android devices.
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Portugal espera receber turistas britânicos a partir de 17 de maio
Portugal quer receber turistas britânicos que apresentem um certificado de vacinação ou
um teste negativo à covid-19 recente a partir de 17 de maio. A informação foi avançada
pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, à BBC.

Portugal quer receber turistas britânicos que apresentem um certificado de vacinação ou um teste
negativo à covid-19 recente a partir de 17 de maio. A informação foi avançada pela secretária de Estado
do Turismo, Rita Marques, à BBC.

“Acredito que Portugal permitirá, em breve, viagens sem restrições, não só para as pessoas vacinadas,
mas também para as que são imunes ou que apresentam resultados negativos nos testes. Esperamos
receber os turistas britânicos a partir de 17 de maio”, disse Rita Marques ao jornal britânico.

Nesta segunda-feira, o Governo português anunciou que os voos para o Reino Unido e Brasil vão
continuar suspensos até ao dia 31 de março. Assim, continuam interrompidas as ligações dos
aeroportos ou aeródromos de Portugal continental com origem ou destino no Reino Unido e Brasil .

No entanto, a secretária de Estado do Turismo considera que a situação em Portugal é “estável” e que
“tudo estará pronto em meados de maio”.

Rita Marques defende ainda que o Reino Unido integre o plano do ‘passaporte verde’ da União Europeia,
apresentado ontem, para facilitar as viagens entre os países. “Será um processo muito simples e direto”,
adianta.

De acordo com a BBC, as viagens internacionais a partir de Inglaterra não terão início antes de 17 de
maio, na melhor das hipóteses, sendo que a task-force designada pelo governo britânico deverá dar
mais indicações sobre as viagens em abril.

Paralelamente, o Reino Unido retirou Portugal da ‘lista vermelha’ esta segunda-feira. Assim, deixa de ser
obrigatório fazer uma quarentena de 10 dias na chegada ao país a partir das 04h desta sexta-feira, dia
19 de março.

A decisão já tinha sido adiantada no sábado, mas faltava a confirmação oficial por parte das autoridades
britânicas, esperada hoje. A medida abrange Portugal continental, bem como a Madeira e os Açores.
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8 prémios para Portugal em competição internacional de filmes
de Turismo
A edição deste ano dos T he Golden City Gate, competição dedicada a trabalhos de
comunicação da área do turismo, atribuiu um total de oito prémios a Portugal.

A edição deste ano dos The Golden City Gate, competição internacional dedicada a trabalhos de
comunicação da área do turismo, atribuiu um total de oito prémios a projectos portugueses. Um dos
destaques vai para o filme “Costa do Vizir Beach Village & Spa”, na categoria refente a hotéis, que valeu
um galardão de Ouro. Também o filme “The Algarve Looks On Good You” conquistou Ouro na categoria
de regiões. “Tourism Center of Portugal | No Pain, No Gain”, por seu turno, recebeu um prémio de Prata.
O Turismo do centro foi distinguido ainda com Prata pelo trabalho “Life is Now”. Segundo Pedro
Machado, presidente do Turismo do Centro de Portugal, o filme “Life is Now” foi criado após a primeira
vaga da pandemia e pretendeu ser um sinal de esperança. «A mensagem que transmite não poderia
continuar mais actual: depois de um período difícil, surge uma altura de renascimento. Hoje, o turismo
vive dias dramáticos, mas sabemos que em breve o Centro de Portugal vai voltar a receber os visitantes
como sempre o fez, com a qualidade que caracteriza esta região», conta o responsável. Pedro Machado
sublinha ainda que os prémios conquistados em Berlim constituem um grande estímulo para continuar a
apostar na divulgação internacional do território. «Os resultados estão à vista, com um aumento da
notoriedade da região», garante. Os The Golden City Gate, inseridos na ITB Berlim, premiaram ainda com
Prata os filmes “Alentejo – Come Alive” e “Alentejo and Ribatejo Caminhos de Santiago”. Vítor Fernandez
da Silva, presidente do Turismo do Alentejo/Ribatejo, descreve os galardões como «mais um motivo de
orgulho para o território e traduzem o reconhecimento dos especialistas internacionais pelo trabalho que
tem sido desenvolvido na área da promoção turística das regiões». “Feed the Call” e “MTB Stories” são
os outros dois filmes portugueses premiados na competição, com Prata e Bronze, respectivamente. Ler
Mais
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Governo dos Açores vai transferir três milhões de euros para a
Associação de Turismo em 2021
Associados consideraram "que este ano era preciso reforçar a verba da promoção,
porque, quando os mercados abrirem", haverá muitos destinos concorrenciais.

A Associação de Turismo dos Açores vai firmar com o Governo Regional um contrato-programa de três
milhões de euros e apostar em novas ferramentas de análise de dados e na captação de novas
companhias aéreas, foi esta quarta-feira anunciado.

Neste momento temos um novo Governo, temos estado em conversações com o novo Governo, está
já estipulado, em princípio, o valor do nosso contrato-programa para este ano, de cerca de 3 milhões”,
adiantou à Lusa o presidente da Associação de Turismo dos Açores (ATA), Carlos Morais.

Assim, a entidade responsável pela promoção do destino Açores receberá do Governo Regional
aproximadamente mais um milhão de euros do que no ano anterior. O acréscimo responde aos
“associados [que] achavam que este ano era preciso reforçar a verba da promoção, porque, quando os
mercados abrirem”, vai haver “muitos destinos concorrenciais aos Açores também a comunicar em
massa“.

As nossas campanhas vão sempre ser baseadas no destino seguro e sustentável e o destino, como nós
sabemos, é um destino não massificado, o que vai ter muito peso na escolha do cliente final”, explicou o
presidente da ATA, que falava à Lusa depois da assembleia geral que aconteceu esta tarde, em Ponta
Delgada.

O responsável destacou ainda que a ATA adquiriu, nos últimos meses, “ferramentas extremamente
importantes para a estratégia futura de promoção do turismo dos Açores” e para “análise de dados dos
meios digitais”.

Carlos Morais considera que é importante continuar a trabalhar junto das companhias aéreas e lembrou
que, “ainda há pouco tempo”, em fevereiro, foi anunciada uma nova rota da Lufthansa, que irá operar,
durante o verão, entre Frankfurt e Ponta Delgada, e que “a Swiss [International Air Lines] também já
colocou à venda o seu voo da Suíça para Ponta Delgada este verão”.

Neste momento, a ATA lançou “vários concursos, de cerca de dois milhões de euros em vários
mercados”, como no mercado nacional, no alemão, espanhol, francês, italiano e inglês. Em tempo de
pandemia de Covid-19, o dirigente admitiu que a região não vai ter “números como os de 2019 tão
cedo“, mas a promotora vai continuar “a apostar na comunicação”.

Como é evidente, a pandemia também irá ditar muitas das regras, nomeadamente, [quanto] à questão
da vacina. Vamos a ver a que ponto é que a velocidade da vacinação em alguns dos nossos mercados-
alvo, nomeadamente os Estados Unidos e Canadá, irá ser desenvolvida”, afirmou.

Na reunião em que participarem 46 dos 143 associados, foi também aprovado o relatório e contas de
2020, com uma abstenção. A ATA encerra o ano com um prejuízo de cerca de oito mil euros,
comparado com o lucro de quase 130 mil euros em 2019.

Para 2020 estava orçamentado um investimento superior a seis milhões de euros, mas foram
executados cerca de 2,8 milhões. O desvio de 3,2 milhões de euros em relação ao previsto deve-se ao
facto de, devido às restrições da Covid-19, não ter sido possível executar em 2020 parte das verbas
alocadas no âmbito do Programa Operacional de fundos comunitários PO Açores 2020.

No relatório é referido que “foi solicitada a reprogramação da verba remanescente para executar em
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2021”, mas, “até à data, ainda não se encontra aprovada”.
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Falta de turistas espanhóis e nacionais na Páscoa é “grande
machadada”, diz Turismo do Norte
Para a Semana Santa, o presidente da T urismo do Porto e Norte de Portugal (T PNP)
estima taxas de ocupação na hotelaria da região Norte a oscilarem "entre os 5 e os
10%".

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) afirmou esta quinta-feira que a falta de
turistas espanhóis, pelo encerramento de fronteiras, e portugueses, impedidos de circular no país, na
Páscoa é “uma machadada grande” no setor.

“As expectativas são bastante más (…). Não só pela falta de turistas espanhóis, provocada pelo
encerramento de fronteiras [motivado pela pandemia de covid-19], mas também pelas restrições à
circulação, por parte dos turistas nacionais (…). É, de facto, uma machadada grande”, afirmou à agência
Lusa Luís Pedro Martins.

Com ocupações de 20%, situação do alojamento local é “crítica e delicada” Ler Mais

Para a Semana Santa, o presidente da TPNP estima taxas de ocupação na hotelaria da região Norte a
oscilarem “entre os 5 e os 10%”.

“A Páscoa sempre foi um momento importante na região, muito assente em produtos como a ‘city short
break’ ou o turismo religioso, com grande expressão na região, alavancado em cidades como Braga ou
Lamego. Nessa altura do ano, tínhamos taxas de ocupação acima dos 80% na região Norte e de 90%
no Minho. Hoje estamos todos entre os 5 e os 10%”, referiu.

No entanto, o responsável considerou que “já se consegue ver uma luz ao fundo do túnel” e garantiu
que a entidade regional “está já a trabalhar para o dia seguinte” que, espera, chegue “rápido”.

Luís Pedro Martins estima alguma retoma “a partir do verão”.
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“Queremos acreditar que tal possa começar a acontecer partir do verão e pomos a fasquia para que até
2023 possamos ir em crescendo até atingirmos números semelhantes aos que tínhamos antes da
pandemia, quando a região estava bem e crescia 10% acima da média nacional”.

Segundo o presidente da TPNP, a região “tem todas as condições para voltar” a atingir aqueles números.

“Num esforço grande que estamos a fazer entre todos, com todos os setores alinhados, com a
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), entidades de turismo, as
Comunidades Intermunicipais (CIM), os municípios”, há já muitas ações “prontas e previstas”, disse.

Para o responsável, “a pandemia acabou por permitir esse trabalho de casa”, de se ter estruturado
novos produtos para apresentar agora ao novo perfil de turista.

“Estamos preparados e prontos. Estamos, neste momento, a fazer algumas ações junto dos nossos
mercados. Estamos a semear para colher mais tarde”, sublinhou.

Questionado sobre os apoios ao setor, disse que “têm chegado, nem sempre no tempo útil”.

“As linhas de apoio da Turismo de Portugal às micro e médias empresas têm chegado de forma bem
rápida. As outras que dependem da banca estão sempre um pouco mais atrasadas”, especificou,
defendendo a necessidade de manutenção e até o “aprofundamento” dos apoios no período pós-
pandemia de covid-19.

10 perguntas e respostas sobre o certificado de imunidade Ler Mais

Luís Pedro Martins considerou que “a própria pandemia vai manter-se e cada vez que passa destrói mais
a tesouraria das empresas”, sendo necessário, por isso, “perceber a importância que este setor teve até
à chegada da pandemia, sendo um motor da economia portuguesa, representando 15% do Produto
Interno Bruto (PIB) e pela capacidade de arrastamento de outros setores”.

“Quando o turismo está bem, o têxtil, as loiças, os transportes, as agências de viagens, tudo o resto
também está melhor“, insistiu.

O responsável reclamou “uma atenção muito particular não só para a capitalização das empresas, mas
também para a promoção do país e das regiões”, porque após a pandemia o setor “vai entrar numa
grande competição com os concorrentes mais diretos como Espanha, França e Itália”.

“É preciso termos armas semelhantes para entrarmos na batalha da promoção e da captação de novos
turistas. Sabemos que não vai ser fácil. É preciso que esteja recuperada, primeiro, a confiança por parte
dos turistas e, depois, que as companhias comecem a operar”, adiantou.

O presidente da TPNP disse ainda estar “muito preocupado com a conectividade aérea da região”.

“Nós dependemos já, em grande parte, dessa conectividade e é preciso voltar a tê-la com companhias e
com rotas a voar para a região. É essa a nossa expectativa. Que o possamos fazer junto das entidades,
do Governo, da Turismo de Portugal porque só assim é que voltaremos a conseguir ter uma oferta
turística preparada para receber os turistas que eu acredito que vão regressar”, frisou.

A região Norte, disse, “conseguiu atravessar toda a pandemia, mantendo elevados índices de
notoriedade, expressos nos prémios, que conseguiu vencer durante o ano de 2020”.

Destacou a distinção atribuída “a Braga como Melhor Destino Europeu, os vários prémios nos World
Travel Awards, nas Great Wine Capitals Awards e da Marca Portugal classificada em terceiro lugar a nível
mundial”.

“Todas estas coisas fazem-nos acreditar que voltaremos a ter turistas, mas também temos de ter
empresas capazes de os receber e com a mesma qualidade de oferta que tínhamos antes da pandemia”,
alertou.
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Uma, duas, três casas de férias de sonho para conhecer o lado
autêntico do Algarve
Dois belgas apaixonados por Portugal renovaram estas casas antigas e deram-lhe luxo e
simplicidade. São um destino de sonho.

 

Tinha 21 anos quando aterrou pela primeira vez em Lisboa para visitar um amigo. Sentou-se na
esplanada do Martinho da Arcada, bebeu uma garrafa de vinho e deixou-se seduzir. O amor ficou selado
no Algarve, onde passou uns dias na zona rural de Loulé. Hoje, com 43 anos, Ludovic Beun repete a
viagem de seis em seis semanas — e é um profundo conhecedor do País.

A paixão partilhada com outro belga, Bert Jeuris, levou-os a ficarem intimamente ligados a Portugal,
sobretudo aos vinhos. Este último, um dos maiores importadores belgas de vinho português. Colegas e
amigos, curiosos pelo fascínio de ambos pelo País, começaram a pedir-lhes dicas.

“Queriam saber as moradas dos melhores sítios, dos bons e típicos restaurantes, das praias, dos locais
onde dormir. A certa altura pensámos que talvez fosse boa ideia criarmos nós próprios algumas dessas
moradas”, conta à NiT. Nasceu assim a ideia da The Addresses, uma empresa de alojamento que tem
atualmente três casas no portefólio.

Estão, todas elas, espalhadas unicamente pelo sotavento algarvio, uma decisão tomada com a
consciência e convicção de que é ali que mora “o Algarve autêntico”. “O coração bate literalmente
mais devagar quando chegamos a esse lado do Algarve, mais calmo, mais autêntico.”

Para quem ama esta autenticidade, fazer uma completa revolução estava fora de questão. Mas, ainda
assim, era importante manter determinados padrões de luxo e de qualidade. Decidiram então encontrar
pequenas relíquias perdidas, todas elas com traços diferentes.

Perto de Tavira, renovaram uma velha casa de pastores. Em Olhão, transformaram uma antiga peixaria
e, em Vila Real de Santo António, espelharam a antiga nobreza e riqueza dos comerciantes.
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“Adoramos a arquitetura local e tradicional, mas também a nova arquitetura — os arquitetos
portugueses são, aliás, dos mais talentosos em todo o mundo. Por isso quisemos criar um conceito de
casas com alma. Não queremos recriar o passado, já há muita gente a fazê-lo. Preferimos pegar
nos elementos fortes do passado e adicionar-lhes o luxo que as pessoas hoje procuram”, explica
o diretor criativo belga.

A sala de estar da Casa Um

Ao contrário de Ibiza, Marbella ou Dubai — “locais onde se vai para dizer que se esteve lá, nota —,
Portugal continua a ser destino “de simplicidade, do peixe grelhado perfeito”. “[Vir de férias para Portugal]
não é uma viagem de vaidade, não envolve torneiras banhadas a ouro, é encontrar o luxo e os
pequenos mimos na simplicidade”, elogia.

Foi exatamente isso que encontraram em 2017, quando Ludovic e Bert deram por si num pequeno
monte algarvio de Estiramantens, Tavira, rodeados de laranjais e de três centenas de ovelhas. O terreno
tornou-se no primeiro projeto da The Addresses.

A 10 quilómetros da famosa praia do Barril. É uma pequena casa rural de aspeto moderno que cresceu
longe da agitação da zona mais litoral. Com capacidade para oito pessoas, a privacidade é uma das
características principais desta casa erguida num antigo terreno onde em tempos circulavam os pastores
e os seus animais. Ao longe, claro, avista-se o mar — sobretudo do topo da casa, onde fica a piscina e
vários espaços de relaxamento, espalhados por pequenos patamares desnivelados.

Com um enfoque na arquitetura de excelência, o interior da casa aposta num design minimalista, mas
confortável. Domina o branco e os tons neutros, para apelar à calma.

A casa divide-se igualmente em duas zonas ou dois níveis: as áreas sociais na parte mais elevada, onde
é possível encontrar a sala e a cozinha, sempre iluminadas graças às enormes janelas. E no piso inferior,
os quartos, todos eles suites, com casa de banho equipada com duches de pedra e um espaço de
relaxamento no exterior.

O antigo espaço dos estábulos, instalados na quinta, deram espaço à sala de jantar com direito a uma
garrafeira. Dali espreita-se a piscina — devidamente aquecida — e rodeada de espreguiçadeiras onde
nunca toca a sombra.

53/134

https://www.instagram.com/the_addresses/


A vista (e a piscina aquecida) da Casa Um

Se preferir, pode calçar as sapatilhas e passear pelos 10.000 metros quadrados de terreno privado — e
roubar uma ou outra peça de fruta das muitas laranjeiras espalhadas pelo espaço. Os preços para tê-la
só para si durante uma semana começam nos 1.600€ e podem ir até aos 4.850€ em época alta.

“Pensámos depois que, a cada visita, deveríamos tentar encontrar outra casa, noutro local, que
contasse uma história diferente sobre a autenticidade portuguesa”, explica Ludovic. E
marcharam para Olhão onde descobriram e renovaram um antigo armazém de peixe, hoje
completamente reconvertido numa moderna casa citadina. Ideal para quem prefere aproveitar o sol do
Algarve sem abdicar das vantagens de ter a civilização ao lado da porta.

Ainda não está disponível — prevê-se que os trabalhos de renovação fiquem encerrados a tempo de ficar
tudo pronto em maio —, mas sabe-se que terá dois pisos e duas suites. Portanto, uma capacidade para
quatro pessoas.

No centro da casa está, claro, o pátio interior, espaço ideal para um pequeno-almoço ou uma refeição
sob o calor do Algarve e protegido do sol abrasador. E caso as temperaturas subam, existe uma
pequena plunge pool bem ao lado da mesa.

“Ninguém o comprava, mas nos ficámos apaixonados, até porque é parte da história da pesca
portuguesa. Transformou-se numa espécie de loft, uma casa de cidade com muitos elementos antigos à
vista.”

Existe ainda uma escada em caracol que conduz ao terraço no telhado, mais um espaço de lounge onde
é possível espreitar o porto e a ria Formosa — sempre de copo e prato na mão.

Tal como nas restantes casas, a decoração é reduzida a um mínimo, mas sempre elegante e em tons
relaxantes. Os preços variam entre os 1.200€ e os 2.500€ por semana.

A terceira estrela fica quase na fronteira, no centro histórico de Vila Real de Santo António, a poucos
metros da marina. É impossível não começar pelo pátio interior, abrilhantado por uma laranjeira, que dá
uma pequena sombra protetora a quem não quiser aproveitar o sol e a piscina.

Tem também vários terraços no topo e, no interior, encontram-se três suites — que dão à casa uma
capacidade total para seis pessoas. Está também na fase final das obras e deverá estar disponível em
maio. Os valores variam entre os 1.600€ e os 3.500€ por semana.
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“É uma história sobre casas abastadas, numa cidade onde em tempos viviam comerciantes ricos. Mostra
o lado mais nobre do passado português, numa velha casa com estilo em pleno centro histórico”, diz.
Contudo, foi necessário acrescentar — como fazem questão de fazer em todas as casas — elementos
extra, mais luxuosos, como as piscinas ou as plunge pools. “Dá-lhes um toque mais premium.”

Sobre o luxo, Ludovic recorda a sua própria experiência, quando depois do nascimento do filho se viu
menos confortável nos boutique hotels que frequentava e passou a preferir a privacidade e o sossego de
casas privadas. Faltava uma coisa: o mimo.

“Ganha-se na privacidade mas perdem-se pequenos luxos. Por isso quisemos tentar adicioná-los sempre
que possível”, nota. Todos os hóspedes terão à sua espera um pacote de boas vindas com azeite
de Moncarapacho, sal de Castro Marim e uma garrafa de vinho português.

O pátio exterior da Casa Três

E por falar em vinho, todas as casas têm um honesty bar — a garrafeira está recheada e só tem que
consumir quando quiser e anotar num pequeno bloco para depois ser cobrado — com escolhas certeiras.
É que Bert e Ludovic são peritos em vinhos nacionais, ou não tivessem criado uma empresa de
importação de vinho Madeira, eles que até já dão um toque como produtores.

Tudo o que os hóspedes precisam fica a cargo de Mário, “o rececionista voador”, que está sempre à
distância de uma chamada ou de uma mensagem pelo Whatsapp. “Gostamos de dar privacidade às
pessoas, mas se quiserem, podem pedir-nos para sugerir e reservar mesa, alugar um barco, marcar
uma massagem ao domicílio ou até ir comprar qualquer coisa ao supermercado”, explica Ludovic.

Na Casa Um, o padeiro local leva-lhe o pão a casa, mas só o recebe se quiser. “Ele vai até perto da casa
e buzina. Se a pessoa quiser, pode ir ter com ele para buscar o pão fresco. Senão, só tem que ignorar.”

“Queremos criar uma espécie de híbrido entre a privacidade de uma casa de férias — onde os miúdos
podem saltar na piscina e fazerem o ruído que quiserem — com o luxo de, se quiser, poder receber uma
massagem à sobra da árvore.”

Com a Casa Um já praticamente esgotada para este verão — foram sobretudo os portugueses que
lotaram as reservas — e a Casa Dois e Três com abertura prevista entre maio e junho, Ludovic e Bert já
preparam a expansão. Há mais três casas em vista, uma em São Brás de Alportel, outra em Cacela
Velha e mais uma em Cabanas de Tavira. E não descartam uma incursão pelo resto do país, do Alentejo
ao Dão.
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Carregue na fotogaleria para ver mais imagens das três casas da The Addresses.

(Link)
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Turistas britânicos vão poder entrar em Portugal a partir de 17 de
maio
Informação foi revelada pela secretária de Estado do Turismo.

Portugal vai voltar a receber turistas britânicos a partir de 17 de maio, informou a secretária de Estado
do Turismo, Rita Marques, em entrevista à rádio BBC.

A governante acrescentou que os britânicos devem apresentar o certificado de vacinação ou um teste
negativo à covid-19 para entrar em Portugal.

Na opinião de Rita Marques, o Reino Unido também deveria ser integrado no chamado "passaporte
verde" que está a ser preparado por Bruxelas para facilitar as viagens entre países da União Europeia.

O Reino Unido retira Portugal da lista vermelha de restrições de voos a partir de dia 19 de março,
deixando de ser obrigatória a quarentena de 10 dias. Já o Governo português decidiu prolongar a
suspensão de todos os voos com partida ou destino no Reino Unido até ao final deste mês.
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Gigante dos céus volta a voar quatro meses depois
É já amanhã, dia 15 de Julho, que a Emirates regressa aos voos com dois seus Airbus
A380. Os restantes 113 da sua frota continuam parados

AEmirates vai retomar os voos com os seus Airbus A380 já a partir de amanhã, dia 15 de julho, depois
de quase quatro meses em terra.

Os voos do A380 serão reiniciados para Londres e Paris a partir do Dubai, pelas 7h45 e 8h20 locais,
respetivamente. A Emirates é a companhia aérea com a maior frota de A380 a nível mundial, com um
total de 115 aeronaves.

No ano passado, pela mesma altura, em meados de julho, a Emirates tinha no ar 60 aviões A380 em
simultâneo, um pouco por todo o mundo.

Adel Al Redha, diretor de operações da Emirates, já tinha anunciado, no final de junho, que o “A380
continua a ser uma aeronave popular entre os nossos clientes e disponibiliza uma vasta gama de
exclusividade a bordo. Por isso temos o prazer de o trazer de volta aos céus para atender às solicitações
dos nossos clientes em voos para Londres e Paris a partir de 15 de julho”. Além disso, referia ainda o
mesmo responsável, “estamos ansiosos para introduzir gradualmente nosso A380 em mais destinos, de
acordo com a procura de viagens em destinos muito específicos”.

"EXPERIÊNCIA ÚNICA" E INTERIORES
MODIFICADOS
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O diretor de operações da Emirates assegura que a experiência do A380 da Emirates continua a ser única
em todo o sector e, “embora tenhamos modificado os serviços a bordo para a saúde e a segurança de
nossa tripulação e clientes, estamos confiantes de que nossos clientes irão gostar de voar novamente
nesta aeronave silenciosa e confortável “.

Em meados de maio deste ano, imediatamente a seguir ao pico da pandemia em inúmeros países
europeus, vários especialistas em aviação estavam convencidos de que os dias do gigante dos céus
podiam ter chegado ao fim, depois de sucessivos anúncios - por parte de várias das maiores companhias
aéreas mundiais - da retirada de serviço da totalidade dos seus A380.

É que em tempo de distanciamento social, tinha deixado de ser viável para as companhias aéreas a
realização de voos em aviões com espaço para cerca de 500 pessoas durante mais de 10 horas
seguidas.

Agora, embora ainda sem saber muito bem qual irá ser a resposta do lado da procura, a Emirates arrisca
o regresso de dois dos seus 115 aviões A380 aos céus. É um recomeço, mas ainda muito longe da taxa
de utilização que aquele gigante dos céus chegou a ter antes da pandemia. Para já, a Emirates é a
primeira companhia a retomar ligações aéreas intercontinentais com o A380.
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Opinião| Turismo: Prioridades na resposta à crise - Confiança
Por: Vítor Neto

Não é possível perspetivar prioridades para uma resposta à atual crise do Turismo sem sabermos de
onde partimos.

Os números não deixam dúvidas. Em 2020 verificou-se uma quebra de 70-75% no turismo
internacional. A maior de sempre.

Segundo a OMT, a quebra a nível mundial é de Mil Milhões de turistas – de um total de 1400 Milhões em
2019 para cerca de 400 Milhões em 2020.

Portugal regista quebras na mesma proporção.

No entanto, o nosso país tem conseguido resistir e tem razões para lutar pela recuperação, a partir de
fatores estruturantes muito importantes.

O primeiro é sem dúvida a consciência de que, integrado no universo do Turismo, Portugal faz parte de
uma das mais relevantes atividades económicas do mundo.

O segundo é que em Portugal o Turismo é também uma das mais importantes atividades económicas.
Um setor estratégico consolidado e insubstituível. Seria um erro subestimar o seu contributo, para o PIB,
Exportações, Empresas, Emprego, Desenvolvimento Regional.

O Turismo vai certamente recuperar, a nível mundial e em Portugal também. Mas a velocidade da retoma
continua ainda incerta.

Os governos europeus não entenderam as verdadeiras causas de fundo da atual crise do Turismo,
subestimaram desde o início a situação e conduziram de forma errática, descoordenada e ambígua este
processo.   Prevaleceu a habilidade política do navegar à vista.

Esta crise, contrariamente a anteriores, não teve origem numa conjuntura financeira e económica, mas
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numa causa de outra natureza, uma PANDEMIA. Os países da UE não quiseram perceber esta diferença.

Cada um agiu por si e o resultado está à vista.

Prova disso é que nenhum país deu atenção aos avisos da OMT e aos três «cenários» que apresentou
em maio de 2020, num dos quais previu precisamente uma quebra de 70-80%.  Ninguém deu
importância. A OMT infelizmente acertou.

Entretanto as «medidas» dos governos continuam descoordenadas e a incerteza mantém-se.

Perante este quadro que caminho deve seguir Portugal?

Apostar no controlo da Pandemia e defender as Empresas. Na certeza de que não há «mobilidade
turística», não há viagens, sem imagem de segurança sanitária consolidada. Nem há Turismo sem
empresas.

Em Portugal o objetivo prioritário é, sem dúvida, o controlo da Pandemia em cada região, em todo o
país. O controlo rápido dos focos e a ação preventiva forte com as vacinas para consolidar a estratégia.

Com isso, é possível, desde logo, reativar o mercado interno. E reforçar a sua credibilidade nos
mercados externos.

Colaborando ao mesmo tempo no plano internacional no controlo da pandemia. Mas sem ilusões de
soluções milagrosas.

Apostando no reforço da capacidade de resistência das Empresas, numa fase critica no plano financeiro e
preocupações de sobrevivência. Aqui, é determinante o papel do Estado.

São estes os desafios prioritários de fundo num quadro em que os cenários mais recentes apontados
pela OMT, por setores como o transporte aéreo e grandes operadores internacionais, de forma
cautelosa, apontam para uma perspetiva de retoma ainda lenta a partir do 2º semestre deste ano, com
a expectativa de um incremento mais forte nos anos seguintes, para uma aproximação aos valores de
2019.

Não é um caminho fácil.

Exige muita Coragem e Confiança. Temos condições para o conseguir.

*Por Vítor Neto,  Empresário, ex-secretário de Estado do Turismo
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O fim do gigante dos céus. Levantou voo o último A380
construído pela Airbus (vídeo)
É mais uma das grandes vítimas da pandemia. O  último exemplar do maior avião de
passageiros do mundo fez esta quarta-feira o seu voo de teste, em França

Oúltimo Airbus A380, com a referência de série do fabricante MSN 272, fez esta quarta-feira o seu
primeiro voo de teste do aeroporto de Toulouse Blagnac, em França.

O gigante dos céus está, desta forma, a ser preparado antes de sua entrega ao cliente - a companhia de
aviação Emirates, com sede no Dubai.

Este será o último super jumbo de dois pisos produzido na história da aviação. No total, a Emirates tinha
123 aeronaves Airbus A380 encomendadas, mas nem todas foram entregues.

D.R. Aviation Toulouse

A procura de viagens naquele tipo de avião já estava em queda desde 2019 mas a pandemia acabou por
ser o golpe de misericórdia na construção do super avião. Muitas das companhias que já tinham A380
nas suas frotas, incluindo a Air France e a Lufthansa, tomaram a decisão de deixar de operar os seus
A380 prematuramente, como resultado da incerteza em relação às viagens internacionais. 
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O voo inaugural desta quarta-feira do último A380 foi efetuado entre as instalações onde é fabricado, em
Toulouse (França), para as oficinas de Hamburgo, na Alemanha, onde a Airbus finaliza a pintura dos seus
aviões.
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Falta de turistas espanhóis e nacionais na Páscoa é "grande
machadada"
O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) afirmou hoje que a falta de
turistas espanhóis, pelo encerramento de fronteiras, e portugueses, impedidos de
circular no país, na Páscoa é "uma machadada grande" no setor.

"As expectativas são bastante más (...). Não só pela falta de turistas espanhóis, provocada pelo
encerramento de fronteiras [motivado pela pandemia de covid-19], mas também pelas restrições à
circulação, por parte dos turistas nacionais (...). É, de facto, uma machadada grande", afirmou à agência
Lusa Luís Pedro Martins.

Para a Semana Santa, o presidente da TPNP estima taxas de ocupação na hotelaria da região Norte a
oscilarem "entre os 5 e os 10%".

"A Páscoa sempre foi um momento importante na região, muito assente em produtos como a `city
short break` ou o turismo religioso, com grande expressão na região, alavancado em cidades como
Braga ou Lamego. Nessa altura do ano, tínhamos taxas de ocupação acima dos 80% na região Norte e
de 90% no Minho. Hoje estamos todos entre os 5 e os 10%", referiu.

No entanto, o responsável considerou que "já se consegue ver uma luz ao fundo do túnel" e garantiu
que a entidade regional "está já a trabalhar para o dia seguinte" que, espera, chegue "rápido".

Luís Pedro Martins estima alguma retoma "a partir do verão".

"Queremos acreditar que tal possa começar a acontecer partir do verão e pomos a fasquia para que até
2023 possamos ir em crescendo até atingirmos números semelhantes aos que tínhamos antes da
pandemia, quando a região estava bem e crescia 10% acima da média nacional".

Segundo o presidente da TPNP, a região "tem todas as condições para voltar" a atingir aqueles números.
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"Num esforço grande que estamos a fazer entre todos, com todos os setores alinhados, com a
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), entidades de turismo, as
Comunidades Intermunicipais (CIM), os municípios", há já muitas ações "prontas e previstas", disse.

Para o responsável, "a pandemia acabou por permitir esse trabalho de casa", de se ter estruturado
novos produtos para apresentar agora ao novo perfil de turista.

"Estamos preparados e prontos. Estamos, neste momento, a fazer algumas ações junto dos nossos
mercados. Estamos a semear para colher mais tarde", sublinhou.

Questionado sobre os apoios ao setor, disse que "têm chegado, nem sempre no tempo útil".

"As linhas de apoio da Turismo de Portugal às micro e médias empresas têm chegado de forma bem
rápida. As outras que dependem da banca estão sempre um pouco mais atrasadas", especificou,
defendendo a necessidade de manutenção e até o "aprofundamento" dos apoios no período pós-
pandemia de covid-19.

Luís Pedro Martins considerou que "a própria pandemia vai manter-se e cada vez que passa destrói mais
a tesouraria das empresas", sendo necessário, por isso, "perceber a importância que este setor teve até
à chegada da pandemia, sendo um motor da economia portuguesa, representando 15% do Produto
Interno Bruto (PIB) e pela capacidade de arrastamento de outros setores".

"Quando o turismo está bem, o têxtil, as loiças, os transportes, as agências de viagens, tudo o resto
também está melhor", insistiu.

O responsável reclamou "uma atenção muito particular não só para a capitalização das empresas, mas
também para a promoção do país e das regiões", porque após a pandemia o setor "vai entrar numa
grande competição com os concorrentes mais diretos como Espanha, França e Itália".

"É preciso termos armas semelhantes para entrarmos na batalha da promoção e da captação de novos
turistas. Sabemos que não vai ser fácil. É preciso que esteja recuperada, primeiro, a confiança por parte
dos turistas e, depois, que as companhias comecem a operar", adiantou.

O presidente da TPNP disse ainda estar "muito preocupado com a conectividade aérea da região".

"Nós dependemos já, em grande parte, dessa conectividade e é preciso voltar a tê-la com companhias e
com rotas a voar para a região. É essa a nossa expectativa. Que o possamos fazer junto das entidades,
do Governo, da Turismo de Portugal porque só assim é que voltaremos a conseguir ter uma oferta
turística preparada para receber os turistas que eu acredito que vão regressar", frisou.

A região Norte, disse, "conseguiu atravessar toda a pandemia, mantendo elevados índices de
notoriedade, expressos nos prémios, que conseguiu vencer durante o ano de 2020".

Destacou a distinção atribuída "a Braga como Melhor Destino Europeu, os vários prémios nos World
Travel Awards, nas Great Wine Capitals Awards e da Marca Portugal classificada em terceiro lugar a nível
mundial".

"Todas estas coisas fazem-nos acreditar que voltaremos a ter turistas, mas também temos de ter
empresas capazes de os receber e com a mesma qualidade de oferta que tínhamos antes da pandemia",
alertou.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.671.720 mortos no mundo, resultantes de mais de
120,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.722 pessoas dos 815.570 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do
centro da China.
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Costa avisa que Montijo pode ser a única solução para País
alguma vez ter novo aeroporto
Chefe do executivo socialista reiterou a necessidade de encontrar "uma solução efetiva,
praticável e que permita recuperar décadas de tempo perdido", não sendo Beja uma
opção.

O primeiro-ministro avisou esta quarta-feira que, tendo em conta a privatização da ANA, a solução do
Montijo pode ser "mesmo a única possível para o país alguma vez ter aeroporto", considerando que o
processo enfrenta "mais uma perda de tempo". Depois de na primeira ronda do debate sobre política
geral com o primeiro-ministro, o deputado do PAN ter questionado António Costa sobre a exclusão de
Beja da avaliação sobre o novo aeroporto e o primeiro-ministro ter justificado com a distância, André
Silva voltou ao tema na segunda ronda. O chefe do executivo socialista reiterou a necessidade de
encontrar "uma solução efetiva, praticável e que permita recuperar décadas de tempo perdido", não
sendo Beja uma opção. "As soluções que são trabalháveis são as três que colocámos na avaliação
ambiental estratégica e pronto. E já assim, como infelizmente tenho dito, é mais uma perda de tempo
para uma solução porque mesmo quando tivemos a atitude responsável de não pôr em causa o que o
anterior Governo já tinha decidido, ainda assim foi possível encontrar uma forma absurda de bloquear
uma decisão que é a boa decisão, a melhor decisão e eu diria, depois da forma como foi feita a
privatização da ANA, mesmo a única possível para o país alguma vez ter aeroporto", avisou.
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Ambientes rurais sobem ao topo das tendências do turismo em
2021
Apoios ao turismo em Portugal e Espanha vão ser importantes para setor recuperar
aquando do alívio das restrições, diz OMT . Organização diz que retoma do turismo
internacional ditará "procura mais forte" por viagens autênticas, em zonas campestres.

O turismo em Portugal vive dias de grande incerteza. Depois de 2020 ter sido um dos piores anos de que
há memória, os primeiros meses de 2021 são uma continuação do ano passado. Com a Páscoa já
perdida - devido ainda às fortes restrições à escala nacional e europeia - muitos esperam que o sol e o
calor a partir de junho animem a atividade. Longe dos números de 2019 -, as projeções dos organismos
internacionais sugerem que isso poderá acontecer em 2023 - a Organização Mundial do Turismo (OMT)
acredita que, pelo menos, uma parte da herança da pandemia se vai prolongar nos próximos meses e
anos: o turismo interno vai ser o primeiro a recuperar, com as zonas rurais a continuarem a assumir um
papel relevante.

"Como vimos nos últimos meses, o turismo interno vai regressar antes do turismo internacional e, com
isto, chegam oportunidades para as áreas rurais em particular. As ações levadas a cabo pelo governo
para desenvolver infraestruturas e novas experiências, com instrumentos como o programa Revive, vai
reforçar esta tendência", diz em entrevista ao DinheiroVivo Zurab Pololikashvili, secretário-geral da OMT.
"Com a retoma do turismo internacional, antecipamos uma procura mais forte por experiências de
viagem autênticas e únicas, incluindo experiências na natureza e em ambiente rural".

No ano passado, Portugal contou com 10,5 milhões de hóspedes - longe dos mais de 27 milhões em
2019 -, dos quais 6,5 milhões eram residentes no país (dados do INE). Foram registadas 25,8 milhões
de dormidas (em 2019 foram mais de 70 milhões), das quais 13,6 milhões foram realizadas por
residentes em Portugal.

À escala europeia, o panorama não foi muito diferente: "2020 foi o pior ano registado para o turismo,
com as chegadas de turistas internacionais a cair mais de 70%, para níveis de 1990", desabafa. Por isso,
Zurab Pololikashvili não tem dúvidas de que "recuperar a confiança no turismo internacional é uma
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prioridade". Nesta rota, o certificado verde digital, proposto ontem pela Comissão Europeia, pode dar um
empurrão. Bruxelas antecipa que esse documento - que vai estar disponível em versão digital e papel -
possa indicar se o cidadão de um país está vacinado contra a covid-19, o resultado de um teste à covid-
19 e se está imunizado.

Com o objetivo de facilitar a livre circulação de pessoas, Bruxelas espera que esta proposta possa estar
operacional em junho, a tempo de dar algum oxigénio ao turismo.

A OMT defende que "tanto Portugal como Espanha estão no topo dos destinos turísticos" e que os
apoios ao setor vão ser uma alavanca para a retoma. Em Portugal, até à última semana de fevereiro,
tinham sido aprovadas mais de 10 mil candidaturas, no valor de 92,9 milhões de euros, dos quais 83,3
milhões já tinham sido pagos, a maior parte na restauração (59% do total) e no alojamento.

"Os governos de ambos os países apoiaram ativamente o setor - incluindo através de pacotes de ajuda
económica sem precedentes - e, por conseguinte, milhões de cidadãos cujos meios de subsistência
estão ligados ao turismo, em conjunto com a infraestrutura existente, isto vai ajudar o turismo a estar
pronto para recuperar da crise e tirar partido da procura reprimida que temos observado, quando as
restrições forem levantadas", sustenta.
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Covid-19: Falta de turistas espanhóis e nacionais na Páscoa é
"grande machadada" - TPNP
O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) afirmou hoje que a falta de
turistas espanhóis, pelo encerramento de fronteiras, e portugueses, impedidos de
circular no país, na Páscoa é "uma machadada grande" no setor.

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) afirmou hoje que a falta de turistas
espanhóis, pelo encerramento de fronteiras, e portugueses, impedidos de circular no país, na Páscoa é
"uma machadada grande" no setor.

"As expectativas são bastante más (...). Não só pela falta de turistas espanhóis, provocada pelo
encerramento de fronteiras [motivado pela pandemia de covid-19], mas também pelas restrições à
circulação, por parte dos turistas nacionais (...). É, de facto, uma machadada grande", afirmou à agência
Lusa Luís Pedro Martins.

Para a Semana Santa, o presidente da TPNP estima taxas de ocupação na hotelaria da região Norte a
oscilarem "entre os 5 e os 10%".
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Portimão propõe entrada mediante teste negativo
Câmara confirma proposta enviada à DGS para corridas no Autódromo
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Madeira exige que DGS corrija números que levam Europa a
colocar ilha em risco máximo
T urismo pode sair muito prejudicado. Direção-Geral da Saúde responde que não pode
fazer nada.

O Governo Regional da Madeira exige à Direção-Geral da Saúde (DGS) que corrija os dados que
comunicou ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) e que levaram a região a
ser considerada, erradamente, como estando em risco máximo de transmissão da Covid-19.

Ao contrário do resto país, no último mapa europeu de risco, a Madeira surge no patamar mais grave,
acima das 500 infeções por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

É atribuída à região autónoma uma taxa de incidência de 617 casos, muito acima dos 115 do Continente
e incomparavelmente mais do que os Açores, que se ficam pelos 37, colocando em causa, segundo o
governo regional madeirense, a imagem do arquipélago, que até agora nunca tinha chegado a estes
níveis de contágio.

O Governo Regional da Madeira garante que os números são "falsos" e "enganadores", pois resultam de
um atraso na receção de centenas de notificações feitas pela Madeira à DGS - como a própria DGS
assinalou em vários boletins diários do início de março - e não deviam ter sido comunicados pela DGS ao
ECDC.

Dados "viciados"

O secretário regional da saúde afirma à TSF que a reação é "de profunda desilusão, pois os dados que
motivaram essa classificação de risco estão viciados". "Em primeiro lugar, porque o serviço regional de
saúde e o laboratório de saúde pública sempre comunicaram diariamente os resultados às entidades
regionais e nacionais. Em segundo, porque houve sempre comunicação com a DGS em relação a esta
situação e houve mesmo um aviso - como provam os e-mails que temos - e avisámos
antecipadamente de que existiu uma falha informática que levou os dados a não chegaram à DGS, onde
um responsável admitiu que, quando carregou novamente na plataforma, os dados apareceram,
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"explica.

Pedro Ramos argumenta que os números enviados pela DGS ao ECDC são "errados e viciados, pois
correspondem à data de notificação e não à data do diagnóstico", não pertencendo "à semana em
estudo".

Madeira exige correção

Razões que levaram o Governo regional a "exigir" à DGS a correção dos dados junto do ECDC, algo que,
segundo Pedro Ramos, já foi feito através do chefe da divisão de estatísticas da DGS.

No entanto, no site do ECDC, a Madeira continua com a mesma classificação que lhe foi atribuída no final
da semana passada, ou seja, com risco máximo para a Covid-19, num mapa fundamental para muitos
dos que planeiam viagens.

"Foi um acumulado de notificações por uma questão informática para a qual a DGS estava avisada",
refere o responsável do governo regional, que explica que têm provas de que as notificações foram para
uma espécie de "spam" da autoridade nacional de saúde.

DGS nega correção

Questionada pela TSF, a DGS confirma que recebeu o pedido da Madeira para que fosse enviado ao
ECDC o valor da taxa de notificação calculada pela região autónoma, mas explica que isso não é
possível, pois os cálculos são feitos pelo próprio centro europeu com base naquilo que está registado no
Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE).

A DGS explica que avisou logo à partida o ECDC para os atrasos das notificações e propôs a inclusão de
uma nota referente aos resultados da Madeira no mapa de incidências - algo que, até ao momento, não
se encontra nos mapas europeus de risco.

A autoridade nacional de saúde acrescenta que detetou "no final de janeiro uma discrepância nas
notificações reportadas", mas responsabiliza o laboratório madeirense. "Neste momento, o problema já
se encontra resolvido", revela a DGS.

PS acusa governo regional de mentir

Entretanto, o assunto passou a ser tema de debate político na região autónoma, com o líder do PS no
parlamento regional a acusar o Governo liderado por Miguel Albuquerque de "mentir".

Miguel Iglesias afirma que a culpa não é da DGS, mas, sim, do mau reporte dos dados feito pelas
autoridades de saúde da Madeira com o governo regional a "mentir e omitir à população as causas deste
problema".

Os efeitos para o turismo, um dos principais motores da economia regional, são graves: "Os operadores
turísticos olham para as estatísticas disponíveis e veem que a Madeira é uma das piores regiões da
Europa, num problema sério para a nossa imagem e reputação", avisa o líder do PS no parlamento
regional.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19
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TAP não prevê aplicar cortes numa Groundforce de maioria
pública
António Costa admitiu que Governo quer controlo da empresa, mas trabalhadores do
handling não vão ter cortes, garante ao i fonte oficial da TAP
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EVENTOS DESPORTIVOS DE ALTA COMPETIÇÃO REABREM
ALGARVE AO TURISMO INTERNACIONAL
Região está pronta para voltar a acolher turistas

A realização de grandes eventos desportivos no Algarve em abril e maio marcam o reinício da atividade
turística na região após um intervalo forçado pela pandemia de COVID-19. Para o Turismo do Algarve, as
etapas do Grande Prémio de MotoGP e do Grande Prémio da Fórmula 1, o Portugal Masters em golfe, a
Volta ao Algarve em bicicleta e cinco competições internacionais de Vela assumem especial relevância no
atual contexto por reforçarem a mensagem de que é seguro visitar o destino e que a região está
preparada para receber turistas de diferentes origens.

A captação de grandes de eventos de cariz internacional gera novos motivos de interesse para a visita à
região. O destino apresenta condições naturais excecionais para a prática de modalidades desportivas ao
ar livre, como o golfe, o ciclismo ou a vela, e dispõe de infraestruturas de apoio que permitem acolher
atividades de alta competição, como o Autódromo Internacional do Algarve, campos de golfe aclamados
entre os melhores do mundo e condições únicas para o turismo náutico, além de um parque hoteleiro
qualificado, servido por um aeroporto internacional.

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, afirma: «a realização deste naipe de grandes
eventos internacionais, em tão curto espaço de tempo, é uma excelente notícia para o país e para a
região, que permite comunicarmos ao mundo que o Algarve é um destino turístico seguro e pronto a
receber os turistas. Com o programa de desconfinamento e o plano de vacinação em marcha,
acreditamos que este verão possa vir a marcar definitivamente o início da recuperação do setor».

O Turismo Desportivo está inscrito na matriz do Plano Estratégico do Turismo do Algarve, considerando
que é uma área que beneficia a economia da região. Possibilita, por um lado, o desenvolvimento da
oferta turística no destino e, por outro, integra modalidades cujo calendário é mais prolongado ao longo
do ano. Acresce que as provas desportivas que geram interesse à escala mundial produzem também
efeitos relevantes de notoriedade e de projeção internacional para a marca «Algarve». Neste contexto, o
Turismo do Algarve atua em dois eixos estratégicos, no sentido de impactar os turistas cuja principal
motivação de viagem é participarem em atividades desportivas, enquanto praticantes, e de incentivar a
visita à região pelo espetáculo desportivo, em que os turistas são meros espectadores.

«Este regresso a alguma normalidade poderá ditar o início da retoma e gerar um impacto de
comunicação e económico significativos para a região. Não obstante serem oportunidades únicas,
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mantemos um calendário de iniciativas mais vasto, de forma a continuarmos, nos próximos meses, a
gerar motivações de visita ao Algarve, sempre em segurança», acrescenta João Fernandes.

Calendário de eventos:

·         Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal

-         Data: 30 de abril a 02 de maio de 2021

-         Local: Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão

·         MotoGP Grande Prémio de Portugal

-         Data: 16 a 18 de abril de 2021

-         Local: Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão

·         Portugal Masters

-         Data: 29 de abril a 02 de maio de 2021

-         Local: Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura

·         Volta ao Algarve

-         Data: 05 a 09 de maio de 2021

-         Local: Algarve

·         Eventos de Vela

-         Campeonato da Europa de Finn (10 a 16 de abril)

-         Warm Up Regatta 470 (11 a 14 de abril)

-         Prova de Qualificação Olímpica Laser (17 a 24 de abril)

-         Campeonato da Europa da Classe 470 (30 de abril a 07 de maio)

-         Campeonato da Europa de Raceboard (03 a 07 de julho)

-         Local: Vilamoura

RTA
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RTP 2

18/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL 2 T.1 EP.24

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 23650

REACH: 0

Primeiro-ministro admite que quer controlar a Ground Force
Primeiro-ministro admite que quer controlar a Ground Force

Primeiro-ministro admite que quer controlar a Ground Force
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VISÃO

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 44

PROGRAMA • VISÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • NUNO AGUIAR

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

AUTÓPSIA DE UMA ECONOMIA DEVASTADA
DE UMA ECONOMIA DEVASTADA
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JORNAL I

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • A RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 0

Passageiros caem 79,3%
Os aeroportos nacionais registaram, em janeiro, o movimento de 772 mil passageiros,
representando uma queda homóloga de 79,3% (-74,7% em dezembro), divulgou o
Instituto Nacional de Estatística (INE)
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SÁBADO

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 50

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5360

REACH: 0

O imprevisível
O "estranho império" de Alfredo Casimiro
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JORNAL DE NEGÓCIOS

18/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Albuquerque alvo de investigação em negócios com os Pestana
Polémica concessão do Centro Internacional de Negócios da Madeira por ajuste direto e
venda de quinta para instalação de hotel pelo Grupo Pestana motivam inquérito por
suspeitas de corrupção e participação económica em negócio.

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, é o principal suspeito de um inquérito
que tem origem na concessão por ajuste direto da Zona Franca à Sociedade de Desenvolvimento da
Madeira (SDM), de que o grupo Pestana é acionista. O negócio, que mereceu reservas do Tribunal de
Contas e motivou a abertura de uma investigação de Bruxelas, levou agora o Ministério Público a realizar
buscas ao Executivo regional.

As diligências foram realizadas no âmbito do processo 455/19.0T9FN, que corre no Departamento
Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), sabe o Negócios.

A SDM tem como acionistas o próprio Governo Regional e o grupo hoteleiro Pestana. A investigação da
justiça estará relacionada não só com o ajuste direito da Zona Franca, cuja concessão foi renegociada
em 2017, mas também com a venda da Quinta do Arco, nesse mesmo ano, ao grupo para instalação de
uma unidade hoteleira. Estarão a ser investigadas suspeitas de eventuais crimes de corrupção,
prevaricação e participação económica em negócio. As buscas ontem levadas a cabo na presidência do
Governo Regional visaram sobretudo reunir documentação relacionada com a concessão da Zona Franca
e com as empresas nos negócios.

Reparos do TdC

No final de 2019, o Tribunal de Contas tinha já alertado, num relatório, que a escolha da Sociedade de
Desenvolvimento da Madeira por ajuste direto para gerir o Centro Internacional de Negócios da Madeira
(CINM) estava “ferida de ilegalidade” por não observar as regras das concessões . Também a Comissão
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Europeia desencadeou a abertura de um processo de infração contra Portugal por considerar que a
atribuição do contrato para exploração da Zona Franca poderia infringir as regras.

No parlamento madeirense corre uma comissão de inquérito à Zona Franca cujo objeto é avaliar a sua
administração e exploração, bem como a aquisição de capital da SDM. Numa audiência, o secretário
regional das Finanças da região, Rui Gonçalves, disse que a opção da concessão foi a fórmula que
permitiu levar o Centro Internacional de Negócios da Madeira a um “patamar de excelência”.

O Negócios tentou obter uma reação de Miguel Albuquerque, por via do chefe de gabinete e por e-mail,
mas sem sucesso.

 

Relação entre ajuste e venda de quinta estará no centro da investigação.
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PÚBLICO

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • HELENA PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 0

“É evidente que a ANA precisará de um pacote de ajudas do
Estado”
José Luís Arnaut Chairman da ANA defende compensações pelas perdas da pandemia, dá
o exemplo de outros países europeus e diz que o dinheiro não pode ir todo para a TAP
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SÁBADO

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • CAPA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 9960

REACH: 0

Estes hotéis vão dar-lhe um desconto
Os próximos meses vão ser de desforra e, de norte a sul e nas ilhas, há dezenas de
hotéis, resorts e pequenos refúgios com promoções e bons preços.
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PÚBLICO

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ABEL COENTRÃO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 0

Hotel de Mário Ferreira no Douro Vinhateiro será chumbado e
empresário equaciona pedir indemnização ao Estado
Hotel de Mário Ferreira no Douro Vinhateiro será chumbado e empresário equaciona
pedir indemnização ao Estado
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DIÁRIO DOS AÇORES

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 258

REACH: 0

Fórmula 1 e MotoGP poderão exigir teste à Covid-19
Portugal vai voltar a receber a Formula 1, a 2 de Maio, e o MotoGP, a 18 de Abril
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JORNAL DO ALGARVE

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: 0

Portugal fora da lista vermelha do Reino Unido
O território português foi esta semana retirado da lista vermelha de países cujos
viajantes estão obrigados a quarentena no Reino Unido, imposta devido à pandemia de
covid-19
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JORNAL DO ALGARVE

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 840

REACH: 0

Vilamoura recebe qualificação europeia em vela
A qualificação europeia para os Jogos O límpicos T óquio2020, nas classes laser standard e
laser radial, vai decorrer em Vilamoura entre 17 e 24 de abril, anunciou a Federação
Portuguesa de Vela (FPV)
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JORNAL ECONÓMICO

18/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Madeira: eurodeputada do PSD pede uniformização de protocolos
sanitários na União Europeia
A eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar considerou que "a vontade política dos
Estados Membros deve ser um imperativo de forma a coordenarem e uniformizarem os
protocolos sanitários para as regras de viagem dentro União e com países externos,
nomeadamente com testes à partida, para evitar quarente

A eurodeputada madeirense, Cláudia Monteiro de Aguiar, eleita pelo PSD, pediu uma uniformização dos
protocolos sanitários na União Europeia.

“A vontade política dos Estados Membros deve ser um imperativo de forma a coordenarem e
uniformizarem os protocolos sanitários para as regras de viagem dentro União e com países externos,
nomeadamente com testes à partida, para evitar quarentenas desproporcionais e medidas díspares, e
um certificado de vacinação interoperável sendo possível já este verão”, afirmou a social democrata
durante uma reunião entre a Task Force do Turismo do Parlamento Europeu e a Secretária de Estado do
Turismo, Ana Rita Marques.

A Task Force vincou que não vai existir retoma económica na Europa sem o contributo do turismo e
viagens, fazendo um apelo à presidência portuguesa no sentido de “manter os esforços necessários para
deixar marca e apoiar as medidas que o Parlamento Europeu aprovou no sentido de criar alicerces para
uma verdadeira Política Europeia para o Turismo”.

105/134



PÚBLICO

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RITA SIZA

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 0

Detentores de certificado ficarão isentos de quarentenas
Circulação na União Europeia
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CORREIO DA MANHÃ

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 0

Acordo só se o contrato com a TAP for renovado
Aceita aumento de capital se prestação de serviços for prolongada para além de 2022
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JORNAL DO ALGARVE

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: 0

Almargem prepara Monchique para receber caminhantes
A Associação Almargem vai arrancar este mês de março com o programa “Preparar
Monchique para o produto Walking”, dedicado a empresas do setor turístico com
incidência em Monchique, que visam qualificar unidades de Alojamento e Empresas de
Animação T urística do concelho para o produto de caminhada, um dos segmentos do
turismo de natureza em expansão
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DN

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 0

Ambientes rurais sobem ao topo das tendências do turismo em
2021
Apoios em Portugal e Espanha vão ser importantes para setor recuperar, diz OMT.
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CORREIO DA MANHÃ

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 0

Breves
Aumentos salariais | UE chega a acordo | Menos passageiros | Liderar quedas | Inflação
a descer
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TSF ONLINE

18/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 5760

REACH: 0

Grupo Pestana nega ser acionista da gestora do fundo que
comprou a Quinta do Arco
A venda da Quinta do Arco está a ser investigada pelo Departamento Central de
Investigação e Ação Penal. Elementos do Ministério Público realizaram buscas no Governo
Regional.

O Grupo Pestana garantiu que "não é, nem nunca foi, acionista da sociedade gestora" do fundo ao qual
foi vendida a Quinta do Arco, ou "detentor de unidades de participação do referido fundo", sendo apenas
inquilino.

Através de uma resposta enviada à agência Lusa, o grupo explicitou que "o fundo em questão é um
fundo de investimento imobiliário aberto e o Grupo Pestana não é, nem nunca foi, acionista da sociedade
gestora do fundo ou detentor de unidade de participação do referido fundo, sendo apenas inquilino".

O Grupo Pestana também referiu que "não lhe compete comentar" as buscas feitas pela Polícia Judiciária
a instalações do governo madeirense e à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), relacionadas
com a adjudicação da concessão de exploração da Zona Franca.

Em comunicado, a SDM "confirma ter sido alvo de uma diligência judicial", mas reafirma a "conduta
transparente em todos os atos" praticados, considerando que a investigação em curso constituiu "uma
excelente oportunidade para que se conclua da legalidade e boa-fé" com que a sociedade "sempre
atuou" neste processo.

Segundo a edição 'online' do Expresso, a investigação abrange a venda da Quinta do Arco, propriedade
de Miguel Albuquerque e conhecida pelo seu roseiral, a um fundo do universo do Grupo Pestana, em
2017.

Em investigação, refere uma nota divulgada na página do Departamento Central de Investigação e Ação
Penal (DCIAP) na internet, estão "factos suscetíveis de integrar a prática de crimes de prevaricação,
corrupção e participação económica em negócio", mas até hoje não foram constituídos arguidos.
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"Em causa estão factos relacionados com a adjudicação, por ajuste direto, pelo Governo Regional da
Madeira, da concessão da administração e exploração da Zona Franca da Madeira à SDM -- Sociedade de
Desenvolvimento da Madeira, S.A.", é referido.

As diligências desenvolvidas pela Polícia Judiciária, acrescenta o DCIAP, "têm igualmente por objeto a
investigação de uma eventual relação dessa adjudicação com a venda, a um fundo imobiliário, de um
conjunto de imóveis onde se encontra instalada uma unidade turística".

As buscas de hoje abrangeram, além das instalações da SDM, duas residências particulares e duas
sociedades comerciais, bem como a Presidência e a Secretaria-Geral da Presidência do Governo da
Madeira, a Vice-Presidência, a Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, a Direção Regional
Adjunta das Finanças e a Direção Regional Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Relações Externas e
Coordenação.

O DCIAP indica que o inquérito se encontra em segredo de justiça.

A Lusa contactou a Presidência do Governo Regional, que se escusou a comentar o assunto e remeteu
eventuais declarações do líder do executivo, Miguel Albuquerque (PSD), para quinta-feira.

A Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) foi criada em 1984 por investidores públicos e
privados e, em 1987, obteve a concessão pública da Zona Franca por um período de 30 anos.

É responsável, em articulação com o Governo da Madeira, pela emissão de licenças para operação no
âmbito do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM, também conhecido por Zona Franca) e
pela cobrança das respetivas taxas.

O governo social-democrata de Miguel Albuquerque decidiu, em fevereiro de 2017, adjudicar diretamente
a concessão do CINM até 2027 à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, então maioritariamente
detida pelo Grupo Pestana, o que mereceu parecer negativo da Comissão Europeia, por entender que a
adjudicação deveria ter sido feita por concurso público internacional, no respeito pelas regras de mercado
e da concorrência.

A adjudicação da "concessão do serviço público" foi formalizada com uma resolução publicada no Jornal
Oficial do arquipélago em 06 de fevereiro de 2017. De mútuo acordo com a concessionária, a região
revogou o anterior contrato, que terminava nesse ano.

O novo contrato estabeleceu, entretanto, que a região passasse a deter uma participação de 49%, valor
que no anterior era de apenas 25%, ficando os privados com a maioria do capital (51%).

Em 02 de dezembro de 2019, o Tribunal de Contas considerou que a contratação por ajuste direto
estava "ferida de ilegalidade" porque não observou regras das concessões de serviços públicos.

A Comissão Europeia iniciou depois um processo de infração contra Portugal por considerar que a
atribuição do contrato poderia infringir as regras da adjudicação de contratos de concessão.

No final de 2020, o atual governo madeirense (PSD/CDS-PP) formalizou a compra dos 51% de capital
privado da SDM, representando um investimento de 7,3 milhões de euros, pelo que esta se tornou numa
empresa de capitais integralmente públicos em 01 de janeiro de 2021.

Atualmente, o CINM inclui três áreas principais de investimento: a Zona Franca Industrial, o Registo
Internacional de Navios - MAR e os Serviços Internacionais. Opera com base num regime especial de
benefícios fiscais concedido pela União Europeia, estando em vigor o IV regime, que produz efeitos até
2027.

Em 31 de dezembro de 2019, estavam licenciadas no CINM 2.307 entidades - 1.579 no setor dos
Serviços Internacionais, 48 na Zona Franca Industrial e 680 no Registo Internacional de Navios.

De acordo com os mais recentes dados da Autoridade Tributária, o CINM tem um contributo de 15% no
total da receita fiscal da Madeira e representa 3.000 postos de trabalho diretos, excluindo os tripulantes
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dos navios registados.
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ECONOMIA ONLINE

18/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

O que é o novo certificado europeu de imunidade e para que
serve? 10 perguntas e respostas
O que é "certificado verde digital"? E para que serve? O  ECO preparou um guia de 10
perguntas e respostas sobre o certificado europeu de imunidade apresentado esta
quarta-feira pela Comissão Europeia.

A Comissão apresentou esta quarta-feira a proposta de criação do “certificado verde digital”, que
pretende facilitar a liberdade de circulação na União Europeia. Este documento vai atestar o estado de
imunização do seu portador, vai estar disponível em formato digital ou em papel e vai ser gratuito. Não
obstante, o documento ainda terá que ser validado pelos Estados-membros e pelo Parlamento Europeu
para que entre em vigor, sendo expectável que aconteça até ao verão.

Mas, afinal, para que serve, como se pode ter acesso a este documento e quanto custa? Confuso? O
ECO preparou um guia de 10 perguntas e respostas sobre o tema.

1. O que é o “certificado verde digital”?

Batizado como “certificado verde digital” este documento vai atestar o estado de imunização do seu
portador com base em três critérios: se foi vacinado contra o novo coronavírus ou se desenvolveu
anticorpos contra o Sars-CoV-2, por ter sido infetado, ou se fez, recentemente, um teste negativo à
Covid-19.

2. Para que serve este certificado?

O certificado europeu de imunidade tem como objetivo “facilitar a livre circulação segura dos cidadãos na
UE”, permitindo, deste modo, impulsionar o setor do turismo dentro do bloco comunitário e garantir que
as restrições impostas devido à pandemia possam ser levantadas de forma coordenada por todos os
Estados-membros. Além disso, vai dispensar o portador dos atuais procedimentos de testagem e
quarentena obrigatória que são exigidos pelos Estados-membros no acesso ao seu território. De
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sublinhar que este documento é dirigido a todos os cidadãos da União Europeia, bem como a cidadãos
“nacionais de países terceiros que residam legalmente” dentro do espaço comunitário.

3. Como é que posso ter acesso a este certificado?

Caberá às autoridades nacionais dos Estados-membros emitir estes certificados, sendo que a Comissão
Europeia sugere que essa emissão seja feita, por exemplo, por entidades de saúde, hospitais ou
laboratórios. “Será definido um enquadramento técnico ao nível da UE, a ser posto em prática até
meados de junho, para garantir a segurança, a interoperabilidade, bem como o pleno cumprimento da
proteção de dados pessoais”, informa Bruxelas, em comunicado.

4. Estou preocupado com os meus dados pessoais. Que dados vão constar neste certificado?

No “certificado verde digital” constarão apenas “informações essenciais necessárias”, como o nome do
portador, data de nascimento, data de emissão e algumas informações “relevantes” sobre a vacina
tomada, o teste realizado ou a imunidade do portador.

Nesse sentido, a Comissão Europeia disponibilizou-se a ajudar os Estados-membros a criar um software
para autenticar este documento e evitar fraudes. “Os certificados incluirão apenas um conjunto limitado
de informações necessárias”, aponta a instituição liderada por Ursula von der Leyen, em comunicado,
acrescentado que esta informação não pode ser guardada pelos países para os quais o portador está a
viajar. “Para fins de verificação, apenas a validade e autenticidade do certificado é verificada, verificando
quem o emitiu e assinou. Todos os dados de saúde permanecem com o Estado-Membro que emitiu o
certificado verde digital”, lê-se.

5. Mas este certificado é mesmo um passaporte?

Não. O certificado europeu de imunidade à Covid-19 funciona de forma semelhante a um cartão de
embarque das viagens, sendo que estará disponível em formato digital e/ou papel. Além disso, terá um
QR Code para ser facilmente lido por dispositivos eletrónicos e será emitido na língua nacional do
cidadão-portador e em inglês.

Neste contexto, tanto na versão digital (que poderá ser guarda num dispositivo móvel como telemóvel,
por exemplo) como em papel, constará um QR Code com informação a essencial do portador, bem
como um selo digital para garantir a autenticidade do certificado.

6. E é obrigatório ter este documento para continuar a viajar dentro da UE? Vou ter que o pagar?

Não e não. Tal como acontece com a vacina contra a Covid-19 este documento é opcional e gratuito,
sendo que apenas facilita a circulação em toda a União Europeia, dado que a ideia é que seja reconhecido
à escala europeia. Assim sendo, os cidadãos europeus que não queiram ter acesso a este documento
poderão continuar a viajar normalmente, mas vão estar sujeitos aos critérios aplicados em cada país,
nomeadamente ao nível da quarentena e testes.

7. Este passaporte serve apenas para as viagens de avião ou para outras viagens?

Relativamente à sua aplicabilidade, este documento poderá ser utilizado tanto em viagens áreas e
marítimas, bem como nas viagens terrestres, através dos postos de controlo das fronteiras.

8. Mas ainda não recebi a vacina contra a Covid-19. Vou poder viajar na mesma?

Sim, tal como mencionado anteriormente, este certificado foi criado para facilitar a livre circulação dentro
da UE, pelo que não será uma condição prévia para viajar. Além disso, caso ainda não tenha sido
vacinado contra a Covid-19, se tiver testado negativo ao novo coronavírus ou se for considerado imune
está incluído nos critérios necessários para ter acesso a este documento. “O certificado é uma
oportunidade para os Estados-Membros ajustarem as restrições existentes por motivos de saúde
pública. Esperamos que os países levem em consideração este documento por forma a facilitar as
viagens”, sublinha a Comissão Europeia.

9. Já fui vacinado contra a Covid-19, mas tomei uma vacina que ainda não foi aprovada pelo regulador
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europeu. Posso ter o certificado?

Segundo a Comissão Europeia, “os Estados-membros terão de aceitar certificados de vacinação para as
vacinas que receberam autorização comercial da UE”. Nesse sentido, deverão ficar excluídas todas as
vacinas que foram aprovadas unilateralmente pelos Estados-membros da UE — como é o caso da
Hungria, por exemplo, que já está a administrar a vacina russa Sputnik V e a vacina chinesa Sinopharm —
, sendo que apenas serão consideradas as vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento
(EMA, na sigla em inglês).

10. E quando é que posso ter este certificado?

Coube à Comissão Europeia apresentar esta quarta-feira a proposta do “certificado verde digital”. No
entanto, caberá aos Estados-membros e ao Parlamento Europeu aprovar esta proposta para que entre
em vigor. Ainda não é exatamente claro em que altura esta medida entrará em vigor, não obstante,
Bruxelas pretende que este documento seja aprovado até ao verão, por forma a permitir a retoma do
setor do turismo nessa altura, já que este tem sido um dos setores mais afetados pela pandemia.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2960

REACH: 0

A novela do novo aeroporto de Lisboa
Por: Luís Todo Bom
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DIÁRIO NOTÍCIAS
MADEIRA

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 280

REACH: 0

Aeroporto da Madeira foi o terceiro do país com maior
movimento
O aeroporto da Madeira foi, em Janeiro de 2021, o terceiro do País com maior movimento
de passageiros (52,6 mil, -76,6%), superando o de Faro, divulgou ontem o INE.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 0

Bruxelas da borla dupla no Pacto de Estabilidade | Deputados do
PS questionam TAP acerca de voos para a Venezuela | Relatório
final sobre reforma de pessoas com deficiência dia 26 | UE
aprova avales bancários para gerar 370 M€ em investimentos |
Contribuintes têm até dia 31 para reclamar das deduções à coleta
Bruxelas da borla dupla no Pacto de Estabilidade | Deputados do PS questionam T AP
acerca de voos para a Venezuela | Relatório final sobre reforma de pessoas com
deficiência dia 26 | UE aprova avales bancários para gerar 370 M€ em investimentos |
Contribuintes têm até dia 31 para reclamar das deduções à coleta
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CORREIO DA MANHÃ

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • EDGAR NASCIMENTO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 0

'Passaporte verde' será facultativo
Docmnento, em formato digital e/ou papel, servirá para comprovar a vacinação
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ECONOMIA ONLINE

18/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Grandes empresas abrem porta de saída a milhares de
trabalhadores
Algumas das maiores empresas nacionais já abriram a porta de saída aos colaboradores
e não é esperado que esta porta seja fechada em 2021. O  objetivo é reduzir os custos
com o pessoal.

A pandemia da Covid-19 tem obrigado várias empresas a implementar ou a recuperar planos de
reestruturação que passam pela redução de custos com o pessoal. Algumas das maiores empresas
nacionais já abriram a porta de saída aos colaboradores e não é esperado que esta porta seja fechada
em 2021.

A indústria da aviação é uma das mais afetadas. Na Portway, cerca de 500 trabalhadores não renovaram
contrato. Na TAP haverá 800 despedimentos. Na SATA, o objetivo é conseguir a saída de mais 100
elementos dos quadros, bem como na Eurest, que já despediu 116 e prevê a saída de mais 146. No
entanto, há outros setores a reequacionar recursos. A Altice adiantou que podem sair até 2.000
colaboradores. Finalmente, na banca, ao todo, mais de 600 de trabalhadores saíram em 2020 do
Santander, Banco Montepio e do Novo Banco. Seja na forma de despedimento, rescisão de contrato,
acordo mútuo ou reforma antecipada, milhares de trabalhadores já estão com um pé fora destas
grandes empresas em território nacional.

Deputados querem respostas dos gestores TAP e Governo Ler Mais

Companhias de aviação e empresas do setor “dependem das medidas de reestruturação”

No setor dos transportes, o plano de reestruturação da TAP estabelece que a companhia tem de reduzir
1,4 mil milhões de euros em custos com pessoal. Depois de uma proposta inicial que definia o
despedimento de quase 2.000 colaboradores, a administração e o Governo chegaram a acordos de
emergência com os sindicatos que representam os trabalhadores, ajustando o número para 800
despedimentos.
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Para determinar quem irá sair da companhia aérea, serão aplicados vários critérios em simultâneo, sendo
que o absentismo (produtividade) e o custo (medido pelo salário fixo) serão fatores penalizadores. Por
outro lado, a experiência e antiguidade na empresa, bem como as habilitações literárias e técnicas
poderão beneficiar os trabalhadores.

Protesto de trabalhadores da TAP contra plano de reestruturação da empresa, organizado pelo
movimento “Os Números da TAP Têm Rosto”, não afeto a nenhuma estrutura sindical, no Aeroporto de
Lisboa, em Lisboa, 09 de dezembro de 2020. RODRIGO ANTUNES/LUSARODRIGO ANTUNES/LUSA

Para já, a TAP avançou com programas voluntários (rescisões por mútuo acordo, reformas antecipadas,
pré-reformas, trabalho a tempo parcial e licenças sem vencimento) e recorreu ao lay-off com redução
horária para parte dos trabalhadores. Isto a par dos cortes salariais, que já estavam previstos nos
acordos de empresa.

A sobrevivência destas empresas depende das medidas de reestruturação que forem capazes de fazer
para se adaptarem às quebras brutais de atividade e de receita. Fonte oficial Portway

“Em março só há redução do horário de trabalho (de acordo com os serviços), mas não há suspensão
de contratos de trabalho. Em abril, poderá haver”, contava Cristina Carrilho, coordenadora da Comissão
de Trabalhadores (CT) da TAP ao ECO, no início do mês, tendo em conta as informações que lhe foram
transmitidas pela administração da companhia aérea.

Já a Portway não terá renovado contrato com cerca de 500 trabalhadores desde o início da crise gerada
pela Covid-19. Questionada sobre o número de colaboradores que não viram o contrato renovado, bem
como a previsão para 2021, a empresa não respondeu diretamente às questões. Salientou apenas que a
crise pandémica está a afetar brutalmente as empresas do setor e que, face ao cenário de incerteza,
estão a ser avaliados os cenários de evolução operacional e financeira. “A sobrevivência destas
empresas depende das medidas de reestruturação que forem capazes de fazer para se adaptarem às
quebras brutais de atividade e de receita”, afirma fonte oficial da Portway à Pessoas/ECO.

“A atividade dos aeroportos é das que mais sofre com a pandemia. Em Portugal, a queda no número de
passageiros em 2020 foi de 70%, de acordo com dados do INE. Em 2021, com o fecho de fronteiras
em vigor desde 31 de janeiro, a queda na atividade dos aeroportos está a ser maior do que o que se
antecipou no início do ano. Os impactos da crise na empresa, e os consequentes planos para responder
a esses impactos, têm sido regularmente partilhados com os trabalhadores e seus representantes”,
acrescenta.

Confinado? Saiba como melhorar a carreira a partir de casa Ler Mais

No final de setembro, o responsável do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac),
Fernando Simões, dava conta que havia perto de 640 contratados a termo na empresa que não estão a
ser renovados. Já fonte da Portway afirmava, em declarações à Lusa, que a crise na aviação estava a
evoluir pior do que o previsto, garantindo que estavam a ser desenvolvidos “todos os esforços de
redução de custos e ajuste da estrutura da empresa à nova realidade do negócio e dimensão da
operação”, prosseguindo com a avaliação de todas as possibilidades que permitam garantir a
sustentabilidade financeira futura.

Na transportadora SATA, o plano de negócios entregue a Bruxelas afasta o cenário de despedimentos.
Para reduzir o total da massa salarial, serão feitos cortes salariais de 10% aos colaboradores que
ganhem mais de 1.200 euros brutos mensais. Além disso, a aposta da empresa passa também por
reformas antecipadas e rescisões voluntárias.

No mês passado, na apresentação do plano de reestruturação para o período 2021-2025, o presidente
do conselho de administração, Luís Rodrigues, garantiu que, até ao momento, as saídas foram fruto de
pré-reformas e reformas antecipadas. “A partir de agora, a companhia estará disponível para chegar a
um consenso com os trabalhadores que estiverem interessados em fazê-lo”, disse na altura,
acrescentando que o objetivo é conseguir a saída de mais 100 elementos dos quadros até 2023.

Banca anuncia também planos de saídas de pessoal
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Passando para a banca, onde as principais instituições financeiras caíram para quase metade no ano
passado, deixando a rentabilidade do setor em queda livre, o Santander comunicou recentemente aos
trabalhadores que vai avançar com dois planos de redução de pessoal, com rescisões por mútuo acordo
e reformas antecipadas. Depois de ter reduzido os quadros em mais de duas centenas de trabalhadores
em 2020, o banco liderado por Pedro Castro e Almeida vai emagrecer ainda mais a estrutura de
trabalhadores este ano.

Ainda que sem revelar as metas, o Santander dá conta dos dois planos em cima da mesa. Por um lado,
o plano de adesão voluntária dirigido a todos os trabalhadores que tenham 55 ou mais anos de idade,
que arrancou na passada segunda-feira e consiste na apresentação de uma proposta de reforma e/ou de
rescisão por mútuo acordo por parte do banco.

Banca põe 950 milhões de lado para a crise da pandemiapremium Ler Mais

Por outro lado, um plano de adesão voluntária para o redimensionamento da rede de balcões. A redução
de agências criou “uma redundância inevitável de postos de trabalho” e que o banco quer agora eliminar.
Para os trabalhadores visados e que não aceitaram ainda as propostas da instituição para se
desvincularem contratualmente, esta solução apresenta-se como o “derradeiro plano consensual”,
avisou a organização. “O banco procurará que as saídas de colaboradores sejam feitas de comum
acordo e privilegiará, sempre que possível, as aceitações voluntárias a processos unilaterais e formais”,
lê-se na nota enviada aos trabalhadores.

Antes ainda do Santander, já o Banco Montepio e o Novo Banco tinham anunciado reduzir os seus
quadros nos próximos anos. Do Montepio já saíram 241 colaboradores, sendo que o processo de
reestruturação em marcha deverá levar à saída de entre 600 e 900 funcionários. Questionado pelo
ECO/Pessoas sobre quantos funcionários deverão sair do banco ainda este ano, o Montepio disse que
ainda não tem essa “informação ou previsão”.

Banco Montepio é liderado por Pedro Leitão.DR

“O número de colaboradores reduziu-se em 241 durante o ano de 2020, como resultado das reformas
por limite de idade, do programa de reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo”, disse no mês
passado o banco em comunicado, salientando que foram encerrados 37 balcões. “Os custos
operacionais totalizaram 291,4 milhões em 2020, face aos 264,0 milhões contabilizados em 2019,
evidenciando essencialmente o impacto do plano de ajustamento do quadro de colaboradores de 28,3
milhões, registados em custos com o pessoal, e, em menor grau, do encerramento de balcões de 1,2
milhões”, pode ler-se.

"O número de colaboradores reduziu-se em 241 durante o ano de 2020, como resultado das reformas
por limite de idade, do programa de reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo.” Banco
Montepio Em comunicado

O Novo Banco, por sua vez, prevê a saída de cerca de 750 trabalhadores nos próximos três anos, sendo
que deverão sair, em média, 250 colaboradores por ano. A instituição liderada por António Ramalho está
a preparar o plano estratégico para o triénio 2021-2024, prevendo uma redução média para os
próximos três anos em linha com a redução anual que se tem vindo a concretizar, designadamente em
2020, período no qual terão saído 250 trabalhadores do Novo Banco.

Altice recupera “Programa Pessoa”

Nas telecomunicações, a Altice Portugal também não escapa aos despedimentos. A empresa anunciou a
primeira versão do chamado “Programa Pessoa” em 2019 e, agora, vai avançar com uma segunda fase,
que levará a rescisões voluntárias com trabalhadores, uma modalidade de pré-reforma para funcionários
com 55 ou mais anos de idade ou a suspensão de contratos de trabalho para quem ainda não tenha
atingido essa idade.

Ao Diário de Notícias (acesso livre), João Zúquete da Silva, chief corporate officer da Altice Portugal,
avançou que o processo poderá englobar até cerca de dois mil colaboradores. A operadora abre, assim,
a porta de saída a dois mil trabalhadores e espera a adesão de mil, dando prioridade aos que têm mais
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de 55 anos. A organização que controla a Meo deu até ao dia 15 de março para que os trabalhadores
possam demonstrar o seu interesse, mas estendeu o prazo entretanto, até sexta-feira, 19 de março.

Programa de saídas da Altice prolongado até sexta-feira Ler Mais

A informação foi comunicada aos trabalhadores no início do mês através um email assinado pelo chief
corporate officer, que explica que a decisão surge “no seio de um contexto extremamente desafiante” e
visa “tornar a empresa mais ágil, mais eficiente e mais adaptada para fazer face a realidades cada vez
mais complexas e difíceis”.

Altice Portugal é liderada por Alexandre Fonseca.Hugo Amaral/ECO

Mais recentemente, a Federação dos Sindicatos da Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal
(Fesaht) avançou que a Eurest, empresa que explora cantinas, refeitórios e outros negócios
semelhantes, vai avançar com o despedimento coletivo de 146 trabalhadores, numa informação
confirmada pela empresa. Em comunicado, a Fesaht disse que a Eurest, pertencente ao grupo inglês
Compass, “depois de recentemente ter feito um despedimento coletivo de 116 trabalhadores, informou
que é intenção da empresa proceder ao despedimento coletivo de 146 trabalhadores“.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO RUAS MARQUES

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 0

UE pressiona outros produtores a partilharem mais vacinas
Durante a apresentação do passe verde digital, a presidente da Comissão Europeia
deixou um recado aos outros países produtores de vacinas: ou exportam também para a
União Europeia ou a UE passa a responder na mesma moeda
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JORNAL DE NOTÍCIAS

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 0

Ambientes rurais sobem ao topo das tendências do turismo em
2021
Apoios em Portugal e Espanha Vão ser importantes para setor recuperar aquando do
alívio das restrições, aponta OMT
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JORNAL DE NOTÍCIAS

18/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA GASPAR

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

Bruxelas ameaça travar exportação de vacinas | Certificado verde
digital deve estar pronto em junho
Bruxelas ameaça travar exportação de vacinas | Certificado verde digital deve estar
pronto em junho
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