
DN

22/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 0

Golfe pede alargamento de apoios até abril de 2022
Com a primeira época da modalidade perdida, golfe pede também a "reposição imediata
da taxa de IVA do golfe nos 6%".
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RTP 1

22/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 124693

REACH: 0

O presidente da Região de Turismo do Algarve procura não
dramatizar a declaração do Governo Britânico
O presidente da Região de T urismo do Algarve procura não dramatizar a declaração do
Governo Britânico

O presidente da Região de Turismo do Algarve procura não dramatizar a declaração do Governo
Britânico
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JORNAL DE NOTÍCIAS

20/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 45

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO FARIA

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 0

Turismo em pânico com a ausência de público
Associações algarvias ainda acalentam a esperança de reverter a decisão do Governo em
proibir espectadores nos GP de Portugal de F1 e MotoGP
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PÚBLICO

22/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • MUNDO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 0

Ministro pede aos britânicos que não marquem férias e aguardem
Ben Wallace diz que é preciso esperar pelos conselhos da task force, que vai informar o
Governo a 12 de Abril
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DINHEIRO VIVO

20/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • ENTREVISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOANA PETIZ

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Rita Marques
“Pandeniia já fez perder 29 mil empregos no turismo e restauração”
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AMBITUR

22/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 6

AVE: € 2889

REACH: 0

“O Algarve fica-te bem” é o melhor filme de um destino turístico
regional do mundo | Ambitur
O filme da campanha promocional «O Algarve fica-te bem» venceu a Estrela de Ouro na
categoria internacional «Destinos T urísticos – Regiões» dos «T he Golden City Gate
2021», festival de cinema e multimédia de turismo realizado no âmbito da IT B Berlim, a
maior feira de turismo do mundo, que este ano decorre num formato totalmente virtual.

O filme da campanha promocional «O Algarve fica-te bem» venceu a Estrela de Ouro na categoria
internacional «Destinos Turísticos – Regiões» dos «The Golden City Gate 2021», festival de cinema e
multimédia de turismo realizado no âmbito da ITB Berlim, a maior feira de turismo do mundo, que este
ano decorre num formato totalmente virtual.

Produzido pela New Light Pictures para o Turismo do Algarve, «O Algarve fica-te bem» foi escolhido pelo
júri do festival como o melhor do mundo, superando os restantes filmes de destinos regionais a
concurso em Berlim, na Alemanha – um dos mais importantes mercados emissores de turistas para o
Algarve, com um registo anual de aproximadamente dois milhões de dormidas na hotelaria da região no
período pré-pandemia.

Criada com o objetivo de motivar os turistas nacionais e estrangeiros a desfrutarem das férias do verão
na região, reforçando a confiança na marca «Algarve» e a notoriedade do principal destino turístico do
país, a campanha apresenta um filme motivacional protagonizado por um dos casais de influencers de
viagens de maior sucesso internacional da atualidade, os @explorerssaurus_, que partilham experiências
únicas em lugares excecionais dispersos pela região, tais como quedas de água, vilas pitorescas, praias
de extensos areais e águas cristalinas ou mais recônditas e escondidas entre arribas.

Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, “a distinção tem um sabor especial, por ser o
reconhecimento internacional do trabalho feito na promoção turística da região, e faz-nos continuar a
acreditar que tudo o que aconteceu no último ano não nos impedirá de voltar em força. Muito em breve
tornaremos a poder descobrir como nos fica bem este Algarve e desfrutar da vasta oferta turística do
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destino. Este prémio, no âmbito da ITB Berlim, reforça a mensagem de que a região está preparada para
receber turistas de diferentes origens em segurança”.

Anteriormente, o filme tinha sido premiado no ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo
2020, que decorreu em Viseu, e no Finisterra – Arrábida Film Art & Tourism Festival 2020, em Sesimbra.
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PÚBLICO

20/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • FUGAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 0

O Algarve fica-te bem: vídeo do turismo algarvio vence prémio
mundial
Filme com Raquel e Miguel, casal com mais de um milhão de seguidores como
@explorerssaurus_ no Instagram, é o “melhor filme de um destino turístico regional” na
maior feira de turismo do mundo, a IT B Berlim. T ambém o Costa do Vizir, em Porto Covo,
recebeu ouro. Mas ainda há prata para Alentejo e Ribatejo, Rota Vicentina, Centro, Porto
e Norte.

“Foi uma pausa. E outra mudança na maré.” Assim começa o vídeo, lançado em 2020, destinado a
inspirar gente por todo o país e pelo mundo a regressar ao Algarve no Verão. O filme “motivacional”,
como se lhe refere o Turismo do Algarve, é “protagonizado por um dos casais de influencers de viagens
de maior sucesso internacional da actualidade, Raquel e Miguel”, dois portugueses “apaixonados por
viagens”. O casal trouxe um tom de romance ao vídeo, que acaba de ser distinguido no
festival The Golden City Gate, inserido na feira ITB Berlim, com a Estrela de Ouro na categoria Regiões.

“Como nos fica bem este Algarve”, ouve-se a rematar o vídeo que vive da recriação da história de amor
de Raquel e Miguel, que por sinal se conheceram no Algarve e, reza a história, foi “amor à primeira vista”.
Muitas viagens depois, o casal dá pelo nome de @explorerssaurus_ no Instagram e, à última contagem,
tem mais de 1,1 milhões de seguidores naquela rede social. Praias, quedas de água, Ferragudo, o rio
Arade, a ria Formosa estão entre as outras estrelas da produção assinada pela
algarvia New Light Pictures.

O facto de o prémio vir da Alemanha é a cereja no topo do bolo, já que o país é um dos “mais
importantes mercados emissores de turistas para o Algarve”, assinala a entidade turística, com quase
“dois milhões de dormidas na hotelaria da região no período pré-pandemia”. “Muito em breve
tornaremos a poder descobrir como nos fica bem este Algarve”, remata o presidente do Turismo
algarvio, João Fernandes. 

O ouro sorriu também a Porto Covo, na categoria de hotéis, graças ao Costa do Vizir Beach Village.
“Com este feito conseguimos atrair mais atenções e olhares para Porto Covo e a Rota Vicentina que,
certamente, trarão boas notícias para todos nós”, congratulam-se os responsáveis do hotel da costa
alentejana a propósito do seu vídeo, “feito em tempo de pandemia”.

Ainda a sul, a Rota Vicentina voltou a receber mais uma distinção para MTB Stories, uma campanha que
divulga os “mais de 1000km de trilhos de BTT” na região abrangida. A rede tem 38 percursos de BTT e é
por estes espaços que se contam “histórias de pessoas que há muito desbravam estes lugares
escondidos entre a serra e mar”.

Mas há mais vídeos promocionais de Portugal a conquistarem o palco na ITB: do Alentejo ao Centro, da
Rota Vicentina ao Porto e Norte.

Dois filmes promocionais do Turismo Centro de Portugal foram também distinguidos: Life is Now - A Vida
é Agora e No Pain No Gain - Aqui Trabalha-se, O Resto é Paisagem. Para estas duas produções, duas
Estrelas de Prata na categoria Destinos Turísticos - Região. O primeiro é um “sinal de esperança" em
período de pandemia. É do ano passado, mas, como se está mesmo a ver, continua actual. “Um grande
estímulo para continuarmos a apostar na divulgação internacional” do território, diz Pedro Machado,
presidente do Turismo Centro.

?Também a norte, o vídeo Feel the Call ganhou Prata na categoria regional dos Destinos Turísticos.
Trata-se da adaptação ao mercado internacional (com foco no anglo-saxónico) da campanha O Norte é
lá em cima, que “incide na diversidade de experiências que podem ser vivenciadas nos
quatro subdestinos” (Porto, Douro, Minho e Trás-os-Montes). Mais curto ou mais longo, o vídeo tem por
pilar a narrativa (storytelling), “a par de uma aposta no digital com micro-segmentação configurada
pelas características do próprio destino e research próprio”.
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https://www.instagram.com/explorerssaurus_/?hl=pt
https://www.publico.pt/2021/03/19/fugas/noticia/alentejo-algarve-rota-vicentina-celebra-amorproprio-semana-id-1955070
https://www.publico.pt/2020/07/08/fugas/noticia/norte-chama-portugueses-passarem-ferias-cima-1923594


Para o Turismo do Alentejo e Ribatejo, chegaram também dois prémios especiais, graças aos
filmes Alentejo - Caiado de Fresco e Caminhos de Santiago Alentejo e Ribatejo: o filme pintado a cal ficou
em segundo lugar nos Destinos Turísticos - Região, o filme das caminhadas na mesma posição mas na
categoria de Ecoturismo. Para o Turismo alentejano/ribatejano, são dois bons sinais: as distinções
“relevam que o território tem conseguido ser disruptivo na forma como promove a sua oferta”, diz o
presidente daquele organismo, Vítor Fernandez da Silva.
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TSF

22/03/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO TSF

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: 0

2 filmes promocionais sobre o Algarve e o Alentejo, ganharam o
primeiro e segundo prémios, na categoria internacional de
direitos de destinos turísticos
2 filmes promocionais sobre o Algarve e o Alentejo, ganharam o primeiro e segundo
prémios, na categoria internacional de direitos de destinos turísticos

2 filmes promocionais sobre o Algarve e o Alentejo, ganharam o primeiro e segundo prémios, na
categoria internacional de direitos de destinos turísticos
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RTP 3

22/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 360º

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 58870

REACH: 0

O Presidente da Região do Turismo do Algarve procura não
dramatizar a declaração do Governo britânico
O Presidente da Região do T urismo do Algarve procura não dramatizar a declaração do
Governo britânico

O Presidente da Região do Turismo do Algarve procura não dramatizar a declaração do Governo
britânico
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RTP 3

22/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 24 HORAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 58870

REACH: 0

Apesar da restrição de férias dos cidadãos britânicos no
estrangeiro decidida pelo Governo de Londres, o Algarve tem
tudo pronto para receber turistas do Reino Unido a partir de 17
de Maio
Apesar da restrição de férias dos cidadãos britânicos no estrangeiro decidida pelo
Governo de Londres, o Algarve tem tudo pronto para receber turistas do Reino Unido a
partir de 17 de Maio

Apesar da restrição de férias dos cidadãos britânicos no estrangeiro decidida pelo Governo de Londres, o
Algarve tem tudo pronto para receber turistas do Reino Unido a partir de 17 de Maio
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RTP 1

22/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 124693

REACH: 0

A Região do Algarve tem tudo a postos para receber turistas do
Reino Unido a partir de Maio
A Região do Algarve tem tudo a postos para receber turistas do Reino Unido a partir de
Maio

A Região do Algarve tem tudo a postos para receber turistas do Reino Unido a partir de Maio
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RTP 1

22/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 99754

REACH: 0

Reino Unido e Alemanha restringiram as férias de cidadãos
nacionais no estrangeiro
Reino Unido e Alemanha restringiram as férias de cidadãos nacionais no estrangeiro

Reino Unido e Alemanha restringiram as férias de cidadãos nacionais no estrangeiro

18/86



TVI24

22/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 18945

REACH: 0

Os hotéis e restaurantes vão ser obrigados a disponibilizar água
da torneira a partir de Julho
Os hotéis e restaurantes vão ser obrigados a disponibilizar água da torneira a partir de
Julho

Os hotéis e restaurantes vão ser obrigados a disponibilizar água da torneira a partir de Julho
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JORNAL ECONÓMICO

22/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Espanha espera que número de turistas suba para metade do
nível pré-pandemia este ano
“T alvez o objetivo ideal seja conseguir metade dos turistas que tivemos em 2019. Isso,
para o sector, seria uma conquista”, garantiu a ministra do Turismo de Espanha.

A Espanha espera que o número de turistas estrangeiros possa aumentar este ano para metade dos
níveis pré-pandemia, segundo a ministra do Turismo, Reyes Maroto citado pela “Reuters”.

“Talvez o objetivo ideal seja conseguir metade dos turistas que tivemos em 2019. Isso, para o sector,
seria uma conquista”, referiu Reyes Maroto, esta segunda-feira.

Em 2019, a Espanha teve o segundo maior número de visitantes estrangeiros do mundo, com mais de
80 milhões. Esse número reduziu em mais de 80%, para 19 milhões de turistas em 2020, o nível mais
baixo desde 1969, como resultado das restrições de viagem impostas para conter a pandemia.
Enquanto o turismo representava cerca de 12% do produto interno bruto (PIB) em 2019 e um emprego
em cada oito, a atividade sofreu um grande golpe em 2020. A indústria constituía entre 4% e 5% da
produção nacional da Espanha.

Sendo que o regresso do turismo na Espanha parece urgente, o governo espanhol está entre os países
que estão empenhados a pressionar para que os certificados internacionais de vacinas estejam prontos
para a temporada de verão.

A retoma do turismo na Espanha está a acontecer a um ritmo lento, mas é esperado que dezenas de
milhares de turistas alemães cheguem às Ilhas Baleares da Espanha no fim de semana, em um impulso
bem-vindo para o turismo local que criou alguma polémica, dado que os espanhóis devido à proibição de
viagens.
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OPÇÃO TURISMO

22/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: 0

F1: Algarve contesta sem público
Embora com números diferentes sobre o seu impacto na economia do Algarve, está
decidido que o Grande Prémio de Portugal de Fórmula1, que se vai ter lugar em Portimão,
no dia 2 de Maio, não terá a presença do público.

Embora com números diferentes sobre o seu impacto na economia do Algarve, está decidido que o
Grande Prémio de Portugal de Fórmula1, que se vai ter lugar em Portimão, no dia 2 de Maio, não terá a
presença do público.

Perante este facto, o Turismo do Algarve, a AMAL, AIHSA, AHETA e NERA afirmam, em comunicado
conjunto que não receberam ainda qualquer comunicação oficial do Governo.

– De há meses a esta parte, temos vindo a trabalhar com a DGS, Autoridade de Saúde Regional e com
as Forças de Segurança e da Protecção Civil de forma a garantir que o Grande Prémio de Portugal F1 se
realiza com todas as condições de segurança para residentes e visitantes. E nada aponta para uma tal
eventualidade, refere a comunicação.

Dizem estas entidades que o evento está a ser organizado com as medidas mais restritivas de todo o
circuito da F1, nomeadamente as mesmas exigências que são impostas aos passageiros para as viagens
de avião: é realizado ao ar livre e num perímetro de mais de 5 km de extensão onde serão aplicadas
fortes reduções de capacidade, obrigatoriedade de realização prévia de testes para todos os
espectadores, obrigatoriedade permanente do uso de máscara e imposição de distanciamento social,
além de equipas em sistema de bolha, vigilância permanente e disponibilização de álcool-gel.

Lembram ainda que estes grandes eventos são estratégicos para o arranque da economia de uma região
que está em concorrência directa com destinos turísticos mediterrânicos e que tem sido a mais assolada
pelo desemprego e, simultaneamente, a que melhor tem prevenido e controlado a pandemia de forma
consistente, em território continental.

Mesmo assim, o Algarve diz que continuará a trabalhar serenamente e de forma coordenada com as
autoridades de saúde, as forças de segurança e da protecção civil, as autarquias e o Governo, na defesa
da saúde pública e do valor inestimável da vida, criando todas as condições para que esta grande montra
para o mundo possa ajudar o Algarve e o País a saírem do flagelo que em termos económicos nos tem
assolado.
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SAPO

22/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Chitra Stern: "O segredo de Portugal para atrair investimento
estrangeiro é ser a sociedade mais tolerante e liberal que
conheço"
Chitra Stern escolheu Portugal para viver há 20 anos. É no nosso país que tem grande
parte dos seus negócios, na área do turismo, e vai abrir este ano uma escola
internacional em Lisboa. Por causa do Brexit foi convidada a integrar a missão designada
para atrair investidores e empresas para Portugal. Entre esse mundo e o atual, muita
coisa mudou mas, quase que por ironia, temas como o turismo, o investimento
estrangeiro e os desafios na educação tornaram-se ainda mais relevantes.

Chitra Stern é um bocadinho de toda a parte. A empresária nasceu em Singapura, tem família na Índia,
nacionalidade britânica, país onde cresceu, casou com um suíço e vive em Portugal há quase 20 anos,
liderando um grupo hoteleiro. Quando conversámos, no início de 2020, o Brexit era um dos temas em
destaque na agenda política e económica da Europa e do mundo, lugar que aliás mantinha ciosamente
desde 2016 quando os ingleses votaram maioritariamente a saída da União Europeia, e Chitra tinha uma
experiência para contar como responsável de um grupo de trabalho português para o qual foi convidada
pelo governo português. A conversa decorreu quando estava também a poucos meses da abertura
prevista da sua escola internacional, em Lisboa, um projeto fora da sua área de negócio principal, o
turismo, e que, à época, sugeria mais perguntas do que o negócio bem encaminhado de quem tinha
hotéis.

Um ano depois, é fácil perceber como a importância das coisas é volátil. O Brexit consumou-se, mas
mais importante que isso é a discussão daquele que foi um ano especialmente difícil para os ingleses, um
dos países mais afetados pela pandemia de covid-19 e onde surgiu, por um lado, uma das variantes que
complicou a gestão da doença a partir do final de 2020, e também uma das vacinas que trouxe uma
nova discussão para o xadrez europeu e mundial.

O turismo deixou de ser um dos setores mais apetecíveis para se investir e trabalhar e passou - e passa
- por uma crise que seria inimaginável nestas proporções.
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A conversa que tivemos há ano mantém-se, porém, extraordinariamente atual na sua essência. Que foi
falar de Portugal como destino de investimento estrangeiro, Brexit e o novo puzzle do mundo, e
educação.

Como é que acaba por ficar a viver em Portugal há quase 20 anos?

Nasci em Singapura, mas fui para Londres estudar e acabei a trabalhar lá e a fazer o MBA também
lá. Conheci o meu marido, que é suíço, em 1998, e, entre 1998 e 2000, estávamos à procura de
oportunidades de negócio.  A internet estava a acontecer nessa altura, lembro-me que olhámos para
uma versão muito embrionária do que é hoje a Uber Eats, havia negócios ligados aos direitos de cópias
digitais, aos serviços de IR prestados através de serviços na Índia. Viemos a Portugal com um grupo de
investidores, que nos levou à Croácia e ao Algarve, e vimos vários negócios interessantes no turismo e
no imobiliário. Foi o meu primeiro contacto com Portugal, além do que sabia dos livros de História, e eu e
o meu marido ficámos maravilhados com o país, quilómetros de praias, comida fantástica, um incrível
destino turístico, mas o menos descoberto na Europa ocidental, na nossa opinião.

Ainda menos que a Croácia?

Não, a Croácia tinha acabado de sair de uma guerra e é curioso notar que nessa altura podíamos
facilmente comprar um país que tinha sido parte da União Europeia há 15 anos [em 2001], e os fundos
europeus faziam-se sentir, autoestradas estavam a ser construídas - sei que há queixas em relação a
estas estradas mas foram cruciais à conectividade e cruciais para que regiões mais remotas em Portugal
se tornassem destinos turísticos. O aeroporto de Faro, nessa altura, estava a duplicar a capacidade de 4
milhões para 8 milhões de passageiros por ano e a A22 ainda não estava completa, nem a autoestrada
que liga Lisboa ao Algarve. Portanto, nós estávamos no Algarve numa altura que acreditávamos que
ia ser um ponto de viragem para o turismo. Gostávamos das pessoas, éramos bem recebidos, o inglês
era falado por muitos já na altura - tenho o meu palpite do porquê disso acontecer, mas é uma coisa
importante para o turismo internacional.

Qual é o seu palpite?

Quando cheguei a Portugal fiquei impressionada com o facto de os filmes serem falados em inglês com
legendas em português, que não o que se passa em França, Alemanha e a maioria dos países. Acredito
que é uma das razões pelas quais as pessoas falavam inglês com facilidade, porque ouviam e tinham
tradução imediata nas legendas. Aliás, foi assim que também comecei a aprender português.

Sendo uma pessoa que vive entre países, como é que olha para esta mudança de fundo na Europa que é
a saída do Reino Unido da União Europeia?

Como britânica, lamento muito a saída da União Europeia, mas vivendo em Portugal, estou muito feliz
que seja um país comprometido com a União Europei porque acredito nos muitos benefícios que nos
traz como um grupo de nações.

Sim, é um novo capítulo, temos de olhar em, frente, como os britânicos têm de o fazer, e a União
Europeia, mas Portugal como país tem benefícios da relação de há muitos anos com o Reino Unido e
quer continuar a manter um contacto estreito. Várias empresas e pessoas consideram interessante
manterem-se na UE, por isso é uma decisão inteligente de Portugal. Fui também membro do Portugal IN
e a estratégia seguida é de manter essa relação próxima. Portugal é um ótimo país para se viver, tem
bom tempo ... Fiz uma Ted Talk sobre porque Portugal está na moda e, na minha opinião, a principal
razão pela qual o país atrai tanto os estrangeiros, como é o meu caso e do meu marido, é porque a
sociedade é muito aberta, tolerante e liberal.

Sentiu isso desde que decidiu vir viver para cá ou é algo que foi acontecendo nos últimos anos?

Diria que sinto isso desde o dia que me mudei para Portugal, que foi em 2001. Digo sempre que é o
único país em que nunca senti racismo e isso é mesmo importante, especialmente nos dias de hoje em
que assistimos a um aumento no populismo e nos sentimentos anti-imigração em vários países.

É muito significativo que eu que tenho a pele de tom castanho nunca tenha sentido racismo em Portugal
e é extraordinário que os portugueses reconheçam que algum racismo que possa existir deve ser
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resolvido, isto não acontece em muitos outros países que não estão a enfrentar o problema.

Sente isso no Reino Unido?

Infelizmente. Eu fui para lá em 1989 e posso dizer com segurança que tive problemas de racismo,
mesmo em Londres. Não quero apontar o dedo a Londres, porque é na verdade uma cidade muito
aberta. Tem atualmente um mayor, Sadiq Khan, imigrante e muçulmano, e isso é extraordinário. Londres
é uma sociedade muito aberta e tolerante, mas infelizmente sinto que todo este debate sobre o Brexit
tem tido muitos tópicos anti-imigração que foram também uma validação de racismo. Falei com muitos
imigrantes portugueses lá, também indianos britânicos que sentem que a sociedade se sentiu validada
para ser abertamente racista e que isso está a crescer. Em Portugal, só tive braços abertos e somos
uma sociedade aberta a outras religiões, outras nacionalidades o que me faz sentir muito orgulhosa de
pertencer aqui.

Acha que os portugueses tem essa mesma ideia?

Não tenho a certeza - na verdade, foi o ponto principal da minha Ted Talk [no TedEx Funchal] em que
disse, no final, qual era o "meu momento eureka" para a audiência, maioritariamente portuguesa. O
vosso segredo para atrair investimento estrangeiro, expatriados que venham viver para Portugal, é que
vocês são a sociedade mais tolerante e liberal que conheço, e também muito respeitadora da idade - os
vossos pais, os vossos avós - as pessoas são muito orientadas à família, é tudo à volta de tias, tios,
primos, primas, a família alargada define uma boa parte da vida aqui. Refiro frequentemente um livro de
Raghuram Rajan, um economista que foi presidente do banco central na Índia.  Chama-se “The Third
Pillar” e fala de como os economistas devem forcar-se não apenas na governação de mercado, mas
também na comunidade. Acho que é um dos pontos fortes de Portugal, tem uma comunidade forte e
aberta aos estrangeiros.

Sobre o trabalho que fez pro bono na Portugal IN para persuadir algumas pessoas que Portugal pode ser
uma boa alternativa depois do Brexit: o que disse a essas pessoas e o que ouviu delas?

Foi muito interessante fazer parte do Portugal In durante dois anos e 9 meses e era a única estrangeira
na equipa, por isso o meu trabalho era mostrar a perspetiva de fora, mas também como alguém que
vive no país há 19 anos e pode falar dos saltos que foram dados. A primeira impressão é que muito
rapidamente as pessoas falam de burocracia, e posso garantidamente dizer que no passado foi um
problema, mas as coisas melhoraram e todos os anos melhoram. A outra coisa que tenho falado com
investidores estrangeiros é da minha experiência de viver aqui, porque não somos robots, somos seres
humanos e queremos um sítio bom para viver onde nos sintamos bem, e é o que Portugal é.

Quase que podia ser o mote de uma campanha, Portugal, um país 'feel-good".

Podia mesmo. E é importante que continuem a comunicar e a fazer campanhas, não podem assumir que
já está tudo feito, têm de continuar a falar de Portugal como país para viver e investir. Talbém tenho
falado das startups em Portugal, das tecnológicas que arrancaram em Lisboa e no Porto ao trabalho da
Beta-i, Invest Lisboa e Startup Lisboa, mas depois de 2014 e 2015 começou a ouvir-se fakar muito mais
sobre tudo isto.  A Web Summit ter vindo para Lisboa fez uma grande diferença. A estratégiafoi focar na
perspetiva global: não era só dirigida às empresas britânicas, mas também aos quatro grandes
investidores no Reino Unido, os americanos, os chineses, os japoneses e os indianos e apresentar
Portugal como um potencial destino alternativo.

O que fizeram nesse âmbito?

Trabalhámos com a AICEP, o ministério da Economia e o Turismo de Portugal. O governo portuiguês já
tinha várias entidades focadas em apresentar Portugal como um local de investimento, de férias e de
turismo. O que fizemos foi ajudar o trabalho que estas entidades faziam. Fizemos reuniões mensais para
abordar estratégia e falar dos problemas que estavam por resolver. Fizemos apresentações a empresas
indianas, a empresas japonesas, sessões em Lisboa, no norte, no Algarve.

Esses quatro grupos de investidores - americanos, chineses, japoneses e indianos -, algum deles já
estava a prestar mais atenção a Portugal ou foi uma abordagem ao mesmo nível com todos?
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Todos já tinham ouvido falar de Portugal, até antes. O turismo é uma ótima forma de trazer as pessoas
ao país e ficar a conhecê-lo - começa por aí. Se queremos exportar mais, precisamos de trazer mais
pessoas ao país, porque ficam a conhecer o vinho, por exemplo, ficam a conhecer os produtros e
querem depois tê-los quando regressam a casa. Qunado falamos destes grupos de investidores, não há
dúvida que os países que têm uma diáspora portuguesa maior, como os Estados Unidos, se destacam.
Conhecem os imigrantes portugueses, os negócios em Massachusetts ou New Jersey. Mas há outros
países, inclusive com uma ligação histórica, a Índia é um grande exemplo.

Sendo uma empresária e uma cidadã entre dois países, Portugal e Reino Unido, acha que muitas pessoas
deixarão este último por causa do Brexit?

Infelizmente acho que sim. No Algarve, vimos muitos ingleses a fazer perguntas sobre os vistos gold,
porque estão à procura de um plano B para serem parte da UE mantendo na mesma a relação com o
Reino Unido. Vendemos propriedades a pessoas que decidiram sair do Reino Unido, por isso, sim, está a
acontecer.

Que tipo de país é que acha que o Reino Unido se irá tornar depois do Brexit?

Acho que não há dúvidas que será mais isolado, mesmo que estejam a negociar acordos comerciais com
outros países, não é o mesmo que estar na UE como um bloco de países.Não sei que tipo de acordos
serão negociados, por isso uma das grandes questões é saber em que termos isso acontecerá.

Mas há o Reino Unidos e há Londres, que é por si mesma uma realidade diferente. Isso irá acentuar-se?

Claro que sim e isso é um dos problemas, porque há muito mais riqueza criada em Londres do que no
resto do Reino Unido, que é parte da razão pela qual as pessoas votaram por uma mudança. Para
muitos votar pelo Brexit não era tanto sobre sair da UE, mas sim sobre ter melhores condições de vida,
melhores oportunidades de educação para os seus filhos. Infelizemnte, há muita pobreza no Reino
Unido. Estamos a ouvir falar da Irlanda do Norte, da reunificação irlandesa, da independência da Escócia.
Há muito a ter em conta e a resolver. Pessoalmente, penso que não é bom estar isolado fora da UE, não
é a resposta para criar riqueza futura. Mas posso estar enganada, voltamos a falar disto daqui a 10
anos.

Neste mundo global, acha que coexistirão países e cidades quase países, como Londres, Nova Iorque ou
mesmo Berlim e Paris?

Sim, tem sido um fenómeno que está a acontecer. Pessoalmente adoro grandes cidades - Londres,
Nova Iorque - e é claro que, por exemplo, Nova Iorque "não é" os Estados Unidos, mas é parte do país.
Quando penso em ir a Nova Iorque não posso não pensar no problema nacional que o país tem com
armas ou que há mais crimes relacionados com a raça.Por um lado, estas cidades estão a ficar maiores
e têm a sua própria identidade, mas por outro não podem afastar-se dos probleas que os países
enfrentam como um todo. A marca Estados Unidos e a marca Reino Unido sofreram abalos nos últimos
anos - não se pode separar a política da sociedade e das cidades.

Nesse puzzle global, um país pequeno como Portugal é mais fácil de lidar por ser mais pequeno? Na sua
Ted Talk, falou de Portugal como "a Califórnia da Europa", a Califórnia é um estado americano, o mais
rico do país, Portugal é parte da UE.

Sim, mas acho que Portugal tem muito crescimento que resulta de ser parte da UE, e desenvolveu uma
identidade como europeu.

Acha que nos sentimos mais atlânticos ou continentais-europeus?

Acho que uma das boas coisas sobre Portugal é serem ambos. Não podem negar a vossa história e não
podem interromper estas conexões atlânticas.

Temos estado a falar de Portugal como um país onde cada vez mais pessoas de outros países vão
querer viver, e deduzo que isso seja parte da razão pela qual o seu próximo projeto vai ser abrir uma
escola internacional em Lisboa. Porquê essa decisão?
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Nós vivemos no Algarve durante vários anos, mas há sete anos que nos mudámos para Lisboa. Quando
viemos para Lisboa, a ideia era morarmos no Parque das Nações, uma área moderna e que acho muito
bem organizada. Não o fizemos porque não havia uma escola internacional, todas as escolas
internacionais estavam do lado ocidental de Lisboa, Cascais, Estoril, Sintra. Coincidiu com a altura em que
estava a iniciar o meu trabalho na Portugal IN e uma das pri eiras tarefas que tive foi fazer uma análise
SWOT (forças, fraquesas, oportunidades e ameaças) para o investimento estrangeiro em Portugal. E
percebi que havia uma questão que dificultava a vinda de famílias estrangeiros para Portugal, fossem de
expatriados a trabalhar para scale-ups, fossem empresas maiores ou investidores. Tenho quatro filhos e
andava à procura de uma escola para os colocar e por isso coloquei o tema em cima da mesa. Pouco
tempo depois estávamos a discutir a vinda para Portugal da EMA (European Medical Agency) e para um
staff de 50 pessoas não havia lugares suficientes nas escolas internacionais para as famílias que viessem.
Portanto, seis meses depois de ter percebido que era um problema, isto tornou-se um problema com
visibilidade pública. Tivemos uma reunião com o presidente da Câmara de Lisboa, em que falámos de
vários assuntos e em que dissemos que as escolas internacionais pareciam ser um problema e que
talvez pudéssemos ajudar. Começou assim, mas rapidamente fomos abordados pela Cushman &
Wakefield; tínhamos começado um projeto no final de 2016, início de 2017, a Martinhal Residence na
Avenida D.João II e o edifícios comercial que depois vendemos à companhia se seguros Ageas. Foi
quando a Cushman & Wakefield nos trouxe um projeto e disse "estão a investir nesta área, o que acham
deste edifício?". Era a Universidade Independente, que estava desativada há 10 anos, e que achámos
logo um sítio fantástico para começar recuperar como espaço de educação. Assim o que começou como
uma ideia de como podíamos ajudar Lisboa a começar uma nova escola, transformou-se num projeto.

Quando irá abrir?

Em setembro de 2020.  Tornou-se ainda maior, comprámos terrenos e edifícios à volta do espaço da
Universidade Independente porque achámos que devíamos fazer algo futurístico para a educação e não
apenas construir uma escola internacional.

Quão futurístico? O que vão fazer?

A ideia deste hub de educação, como lhe chamamos, o campus na avenida Marechal Gomes da Costa,
é usar a energia da escola, que é a âncora do projeto , e ter um espaço de cowork para onde queremos
atrair empresas tecnológicas ligadas à educação, empresas tecnológicas noutras áreas, como a
inteligência artificial. Imaginemos que temos quatro nesse espaço onde os alunos podem fazer estágios,
estare expostos ao mundo da tecnologia, do empreendedorismo. Uma das questões é que temos de
educar as crianças para coisas bastante diferentes daquilo que a escola atualmente ensina. Precisamos
que percebam como as empress funcionam, como a tecnologia funciona. temos uma academia e
também uma escola de código, de música e de línguas que também estarão abertas à comunidade. Não
somos uma escola internacional numa bolha, estamos ligados à comunidade, temos ginásio, auditótio
que serão espaços partilhados com a área de cowork e com a escola. Os alunos vãompoder ouvir os
oradores que vierem falar ao espaço de cowork, e os que trouxermos à escola podem também
participar de sessões abertas, nomeadamente com a participação de pessoas que se registem na app..
As salas de aula têm um espaço diferente, 60 por 70 metros quadrados, desenhados para que possam
ali fazer-se projetos além de existirem aulas, é um formato muito flexível. Estamos a fazer muitas coisas
de forma diferente.

Qual será o nome?

United Lisbon International School será o nome.

Olhámos para vários modelos, como o da International Schools Services, que têm experiência de
centenas de escolas internacionais pelo mundo.Vão fazer isso connosco mas implementando muitos
destes elementos que temos sobre o futuro da educação.Também temos um programa para o qual
contactámos o Oceanário de Lisboa, o Pavilhão do Conhecimento e o Teatro  Camões
para trabalharmos em conjunto.

O Oceanário, por exemplo, tem contributos fantásticos para o nosso currículo e é o tipo de conteúdos
que falamos quando dizemos que o futuro da educação deve ser multidisciplinar; não deve ser estudar
biologia só por is, ou leis ambientais só por si, temos a oportunidade, com o Oceanário, que olha para os
oceanos, para a história, para a geografia, o tema dos plásticos, biologia marinha, de cruzar todas essas
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disciplinas.

Se olharmos para os melhores sistemas de ensino no mundo, o finlandês destaca-se e é muito
suportado por esta aprendizagem cruzada entre várias áreas. Vamos ter o currículo internacional
americano com o modelo das Nações Unidas, que é uma ótima ideia. Passa por colocar os miúdos a
pensar nos problemas do mundo, representando vários países, o que também ajuda a desenvolver
empatia por esses países. O mesmo problema não pode ser abordado da mesma maneira por diferentes
países.

Têm lista de espera?

Acabámos de abrir as admissões [janeiro de 2020] porque de janeiro a maio é a época para o fazer e
somos uma escola nova.

Os seus filhos vão mudar para esta escola?

Ainda não porque estão noutra escola e nós ainda vivemos do outro lado de Lisboa. Não fizemos este
projeto como uma escola para os nossos filhos, mas é uma boa pergunta. Quando pudermos
mudarmos para a área [Parque das Nações], os nosso filhos irão para a nova escola, quero que seja tão
boa que queira os meus filhos lá.

[informação atualizada à data da publicação: a inauguração da escola ficou adiada para setembro de
2021, estando atualmente inscritos 150 estudantes internacionais de mais de 20 nacionalidades]
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DIÁRIO DE COIMBRA

22/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • COIMBRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1780

REACH: 0

Manuel Machado defende aeroporto da região a Sul
Coimbra - Autarca salienta que a operação aeroportuária é “essencial” para a região e
que é tempo de discutir este assunto
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SÁBADO

22/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5120

REACH: 0

Covid-19: Chegou o turismo das vacinas
Com dinheiro, fama e bons conhecimentos, há famílias a fazer as malas em busca da
famosa injeção. Dubai, Cuba ou Florida são destinos cada vez com mais procura.

"Praias, Caraíbas, mojitos e vacina, tudo num só sítio. Viajarias a Cuba para te vacinares?" Arranca
assim, de forma sugestiva, a campanha televisiva no canal venezuelano TeleSur. Foi a forma encontrada
pelo Governo cubano para passar a sua mensagem nos meios de comunicação. Ao suscitar a
curiosidade em cidadãos estrangeiros para visitar as Caraíbas e ali se vacinarem, abrem portas para o
chamado turismo das vacinas.

No início de fevereiro, o diretor-geral do Instituto de Vacinas cubano, Vicente Verez, deixou claras as
intenções: facultar vacinas aos turistas que visitem o país. A acompanhar a novidade surgiu a tal
campanha televisiva.
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Esta pode ser uma medida salvadora da economia local e um reforço da imagem da biotecnologia
farmacêutica cubana e do seu sistema de saúde. Afinal, em 2019, como refere o jornal The New York
Times, o envio de médicos, enfermeiros e técnicos cubanos para o estrangeiro rendeu 4,5 mil milhões de
euros, duas vezes mais que o Turismo.

Cuba produz oito das 11 vacinas do seu plano nacional de vacinação e já tem em produção a Soberana
2, a arma contra a Covid-19, neste momento em fase final de ensaios clínicos. De acordo com a
BioCubaFarma, a empresa estatal responsável pelo setor, são necessárias três doses por pessoa (num
intervalo de pouco mais de um mês) para se alcançar a imunidade.

A Soberana 2 foi desenvolvida com partes do agente causador da Covid-19, não tem necessidade de
armazenamento a temperaturas muito baixas e está a ser testada em 150 mil pessoas em Cuba e no
Irão. O objetivo é produzir 100 milhões de vacinas até ao fim de 2021. Feitas as contas, são  11,3
milhões para cidadãos cubanos a viver na ilha e as doses suplementares serão enviadas para países
"amigos", como a Venezuela, o Irão, a Bolívia ou o Vietname. As restantes ficam disponíveis para
turistas e, quanto ao custo da vacinação, dele faz parte a estada prolongada (cerca de 30 dias) na antiga
ilha de Fidel.

Pacotes para todos os gostos
Cada país tem uma lista de espera para os seus cidadãos. Passar à frente de forma injustificada, como já
ficou demonstrado em casos recentes, não cai bem junto da opinião pública, mas com os meios e
conhecimentos certos, é possível comprar vacinas e ser vacinado no estrangeiro. Foi o que fizeram as
infantas espanholas Elena e Cristina.
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A infanta Elena de Espanha aproveitou uma visita ao pai, no Dubai, para se vacinar.

 
 

Tal como a irmã, também a infanta Cristina aproveitou uma visita a Juan Carlos, em fevereiro, para levar
a vacina.
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Cuba, presidida por Miguel Díaz-Canel, lançou uma campanha televisiva para receber turistas em troca de
vacinas.

Em fevereiro, as filhas de Juan Carlos aproveitaram uma viagem a Abu Dabi para visitar o pai (que lá se
encontra numa espécie de reforma dourada) e tomar a vacina chinesa Sinopharm, ainda por aprovar na
Europa. O Rei emérito também foi inoculado nessa ocasião, tal como Félix Sanz Roldán, ex-diretor do
Centro Nacional de Inteligência, os serviços secretos de Espanha.

O caso acabou divulgado publicamente no início de março de 2021 e a infanta Elena reagiu através de
comunicado: "Tanto a minha irmã como eu fomos visitar o nosso pai e, com o objetivo de ter um
passaporte sanitário que nos permitisse fazê-lo de forma regular, foi-nos oferecida a possibilidade de nos
vacinarmos, à qual acedemos." O Governo espanhol reagiu pela ministra da Igualdade, Irene Montero:
"Há uma sensação maioritária entre os cidadãos de que existe tratamento privilegiado de uma instituição
que deveria ser exemplar (...) e não o está a ser."

Dos 10 milhões de pessoas que vivem nos Emirados, mais de sete milhões já receberam a injeção. O
movimento de aviões privados que chegam ao Dubai ou a Abu Dabi não para de aumentar. Além da
realeza espanhola, o canadiano Mark Machin, que presidiu ao maior fundo de pensões do seu país,
acabou por se demitir depois de tornado público que viajou até aos EAU para ser vacinado, violando o
dever de confinamento em vigor no Canadá. Em ambos os casos não foram reveladas as quantias pagas
pelas vacinas, mas o valor ronda os 10 mil euros por pessoa (sem voos nem alojamento). De destacar
também a existência do clube privado Knightsbridge Circle (cerca de 30 mil euros de joia anual), que terá
assegurado uma parceria com as autoridades dos EAU de forma a vacinar os seus membros. Terão
recebido mais de duas mil candidaturas para um pacote de viagem e de inoculação de 45 mil euros por
pessoa que pode chegar, com um mês de alojamento com vista de mar, voos em primeira classe e
vacinação, aos 60 mil.

Na Flórida, depois de uma promessa do governador local de administrar vacinas a maiores de 65 anos
(independentemente do seu estado de residência), mais de 70 mil cidadãos norte-americanos chegaram
de outros estados para receber a vacina. Houve um aumento considerável dos voos internacionais desde
a Argentina ou Brasil, por exemplo, que, a partir do fim de 2020 transportaram milionários e as suas
famílias para receber a poção mágica. As autoridades estaduais passaram a exigir comprovativo de
residência aos potenciais vacinados, abrindo caminho para o florescer do mercado negro. Da Flórida
também saem viagens organizadas para Israel em busca de vacinas. Destinam-se a cidadãos israelitas
residentes nos EUA, com menos de 65 anos, que se sujeitam a uma quarentena de um mês no Médio
Oriente, mediante o pagamento de 3 mil euros por pessoa.

Mas há mais: na Índia, há agências de viagens (como a Gem Tours & Travels ou a Zenith Holidays) a
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vender pacotes turísticos com voo de ida e volta de Mumbai ou Kolkata para Nova Iorque e Moscovo,
alojamento durante quatro dias e vacinação, a rondar os 1.670 euros por pessoa. O turismo das vacinas
está em marcha.

Cá não vem ninguém

De acordo com a Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo (APAVT), "do ponto de vista
do incoming (receção de turistas), não existe porque simplesmente não é possível vacinarem-se no
nosso país. Quanto ao outgoing (saída de portugueses), não temos conhecimento de qualquer procura
nesse sentido)".
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PÚBLICO

22/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 0

À boleia das economias vizinhas...
Por Ricardo Cabral
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22/03/2021
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ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 0

Carta aberta ao sr. primeiro-ministro
Sua excelência exmo. senhor primeiro-ministro, dr. António Costa
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JORNAL DE NEGÓCIOS

22/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 0

Reino Unido diz que é cedo para fazer reservas turísticas
O Reino Unido vai alertando que é “prematuro” os seus cidadãos começarem a fazer
reservas para as férias fora do país
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ECONOMIA ONLINE

22/03/2021

TIPO • ONLINE
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

O novo normal para os cidadãos a partir de 1 de janeiro no pós-
Brexit
O acordo do 'Brexit', em vigor a partir de 1 de janeiro, impactará a vida de cidadãos
europeus e britânicos em áreas como o turismo, o trabalho e os estudos.

A partir de sexta-feira, o Brexit torna-se uma realidade e cidadãos europeus e britânicos vão ter de se
habituar ao “novo normal” nas relações entre o Reino Unido e a União Europeia (UE), com impacto em
áreas como o turismo, trabalho e estudos.

O Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido, finalizado a 24 de dezembro, clarificou várias
questões que afetam diretamente pessoas e empresas.

Vistos:

Para além de turistas, a isenção recíproca de visto a estadias de até 90 dias durante um período de seis
meses passa a abranger viagens de negócios. Em alguns casos, deslocações profissionais podem ser
prolongadas até três anos. Estadias mais longas terão de ter em conta as leis nacionais.

UE assina acordo sobre nova parceria com Reino Unido Ler Mais

Documentos:

Os britânicos terão de viajar com passaporte com pelo menos seis meses de validade e emitido depois
de 2011. Os europeus podem continuar a usar cartões de identidade europeus como o Cartão do
Cidadão até 30 de setembro de 2021. A partir de 1 de outubro de 2021, será necessário mostrar na
fronteira um passaporte biométrico válido durante o período de estadia.

Em alguns países europeus os britânicos vão ter de apresentar uma carta de condução internacional para
poder conduzir. As cartas de condução europeias serão aceites no Reino Unido.

40/86



Para viajar com animais de estimação, britânicos e europeus deixam de poder usar o atual “passaporte”
e precisam de um certificado de saúde animal e vacinas em dia.

Bagagem:

A partir de 1 de janeiro de 2021, os viajantes do Reino Unido deixam de poder transportar produtos de
origem animal na bagagem pessoal para a UE. Isto pode incluir, por exemplo, uma sanduíche de queijo
ou fiambre ou um iogurte. Existem exceções para certas quantidades de leite infantil em pó e comida
para crianças e animais de estimação.

Já no regresso ao Reino Unido vão poder transportar uma certa quantidade de bebidas alcoólicas e
tabaco sem pagar impostos à entrada (duty free). Uma pessoa tem direito a, no total, 42 litros de
cerveja, 18 litros de vinho, quatro litros de bebidas espirituosas e 200 cigarros para consumo pessoal.

Envios postais:

O envio de encomendas postais entre o Reino Unido e UE vai ser mais complicado, com a necessidade
de preenchimento de formulários de declaração sobre o tipo de mercadoria, valor e peso e poderão ser
sujeito a taxas e impostos.

Pós-Brexit: 45 seguradoras impedidas de renovar em Portugal Ler Mais

Telemóveis:

O uso do telemóvel no estrangeiro (roaming) deixa de ser gratuito, mas o Acordo diz que ambos os
lados devem encorajar os operadores a oferecer “tarifas transparentes e razoáveis”. Várias operadoras
britânicas comprometeram-se a não cobrar chamadas, mensagens e uso de dados aos clientes durante
viagens na UE.

Saúde:

O Acordo garantiu assistência médica recíproca durante o período de estadia temporária, seja de
britânicos na UE ou de europeus no Reino Unido. Os cartões de saúde europeus detidos por britânicos
vão permanecer válidos até o fim do prazo e depois substituídos por um Cartão de Seguro de Doença
Global do Reino Unido. Porém, as autoridades britânicas continuam a aconselhar seguro de viagem
porque cobre situações adicionais, como operações de socorro ou de repatriação.

Segurança social:

Indivíduos que circulem entre o Reino Unido e a UE no futuro terão a sua situação protegida graças a
uma coordenação entre sistemas, mantendo acesso a uma variedade de benefícios de seguridade social
e a uma pensão de reforma do Estado atualizada. As pensões e outras prestações pecuniárias serão
pagas, mesmo que o indivíduo resida noutro país.

Trabalho:

Os europeus vão precisar de um visto de trabalho que pode custar entre 610 e 1.408 libras (676 e
1.561 euros) e pagar uma sobretaxa de 624 libras (692 euros) para ter serviços de saúde. Para se
estabelecerem no Reino Unido por um período longo, precisam de uma oferta de emprego e provar
alguma fluência na língua inglesa, com um nível de salário mínimo definido por lei.

Para os britânicos, um trabalho remunerado poderá necessitar de visto e / ou uma autorização de
trabalho, dependendo da legislação em vigor no país da UE em causa.

Qualificações profissionais:

Deixará de haver reconhecimento automático de qualificações profissionais, como médicos, enfermeiros,
engenheiros ou arquitetos. O Acordo prevê, no entanto, um mecanismo através do qual a UE e o Reino
Unido poderão concordar posteriormente, caso a caso e para profissões específicas, o reconhecimento
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mútuo de certas qualificações profissionais.

Estudantes:

Os estudantes britânicos vão deixar de beneficiar do programa de intercâmbio de estudantes europeu
Erasmus, que será substituído por um novo programa com o nome do matemático britânico Alan Turing
para financiar experiências académicas em todo o mundo. Uma exceção para a Irlanda do Norte, que
continuará a beneficiar graças a um protocolo com a República da Irlanda.

Os jovens europeus que queiram estudar nas conceituadas universidades britânicas vão ter de pagar 345
libras (383 euros) por um visto, a sobretaxa de saúde e pagar mensalidades mais onerosas, que podem
ser até quatro vezes mais elevadas para estrangeiros.
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ECONOMIA ONLINE

22/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Portugal congela taxas nos voos de e para o Reino Unido
Viajar entre Portugal e o Reino Unido vai continuar a implicar uma taxa de 3,2 euros paga
pelo passageiro. Portugal mantém este valor até 31 de dezembro de 2021 apesar do
Brexit.

O Reino Unido deixa oficialmente de fazer parte da União Europeia (UE) a 1 de janeiro, o que implica que
todos os passageiros que voem entre Portugal e território britânico passem a pagar uma taxa
aeroportuária mais elevada. Contudo, “tendo em conta a importância do mercado turístico britânico”, o
Governo português decidiu manter o valor desta taxa nos 3,2 euros.

Depois de ter sido alcançado um acordo comercial para o Brexit, que entra em vigor a 1 de janeiro de
2021, o Reino Unido vai passar a ser considerado um país terceiro em termos aéreos. Isso implicaria que
os passageiros que voassem entre Portugal e território britânico passariam a pagar uma taxa
aeroportuária de segurança de 6,21 euros. Contudo, essa atualização não vai acontecer para já.

Em comunicado enviado esta quarta-feira, os Ministérios das Finanças, da Administração Interna e das
Infraestruturas e Habitação referem que “o Governo português decidiu estender até 31 dezembro de
2021 o período em que vigora a classificação dos passageiros que viajam para o Reino Unido como
passageiros de voos intracomunitários fora do espaço Schengen”.

Brexit: Acordo de Comércio e Cooperação em vigor no dia 1 Ler Mais

Assim, até ao final de 2021, quem viajar de e para o Reino Unido continuará a pagar uma taxa de 3,2
euros. Contudo, o Governo nota que esta decisão pode ser “reavaliada antes dessa data, em função da
eventual conclusão do acordo definitivo sobre a relação futura entre a UE e o Reino Unido“.

“Tendo em conta a importância do mercado turístico britânico para o nosso país, bem como a mitigação
de alguma instabilidade na decisão de viagem de todos os viajantes com origem no mercado britânico,
justifica-se a manutenção do nível de taxa de segurança no valor atual”, lê-se no comunicado.
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O Governo recorda que, só no ano passado, o turismo britânico representou 13,2% do total de
hóspedes em território nacional, 19,2% das dormidas e 17,8% do total anual das receitas turísticas. “Ou
seja, foi o primeiro mercado em dormidas e receitas e o segundo em número de hóspedes, o que faz do
Reino Unido um importante mercado para Portugal, em geral, e para o Algarve, em particular”.
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SIC NOTÍCIAS

21/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Covid-19. Centenas de turistas aproveita levantamento de
quarentena para viajar
Palma de Maiorca foi o destino de centena de suecos, alemães e britânicos.

O levantamento da obrigatoriedade de quarentena para quem regresse das ilhas baleares, em países do
norte da Europa, levou centenas de turistas suecos, alemães e britânicos a viajaram este fim de semana
para Palma de Maiorca.

As imagens de sol e das praias das baleares em agosto enche o imaginário dos turistas norte-europeus.
Nem a chuva os demove. Já os espanhóis, proibidos de viajar entre regiões, não estão tão encantados.

O Governo alemão já veio defender-se e dizer que o levantar da quarentena não é um convite a viajar
para o estrangeiro. Mantém que as regras desaconselham todas as viagens não fundamentais, mas que
a decisão está na mão dos cidadãos.

E a decisão está à vista. Parece que a definição de "o que é fundamental" depois de meses de
confinamento se tornou um conceito muito lato. E que faz encher aeroportos.
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TVI

21/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: 0

Com a expectativa instalada em todas as atividades turísticas,
para este setor em especial é fundamental manter a pandemia
controlada
Com a expectativa instalada em todas as atividades turísticas, para este setor em
especial é fundamental manter a pandemia controlada

Com a expectativa instalada em todas as atividades turísticas, para este setor em especial é fundamental
manter a pandemia controlada
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TVI

21/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 152223

REACH: 0

Algarve espera que no Verão se regista uma retoma significativa
Algarve espera que no Verão se regista uma retoma significativa

Algarve espera que no Verão se regista uma retoma significativa
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RTP 3

21/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 360º

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 58870

REACH: 0

Os passageiros oriundos da África do Sul vão ter de cumprir
quarentena de catorze dias mesmo com teste negativo que é
obrigatório apresentar
Os passageiros oriundos da África do Sul vão ter de cumprir quarentena de catorze dias
mesmo com teste negativo que é obrigatório apresentar

Os passageiros oriundos da África do Sul vão ter de cumprir quarentena de catorze dias mesmo com
teste negativo que é obrigatório apresentar
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JORNAL SOL

21/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 49

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Futebol e Fórmula 1 sem público
Breve
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ECONOMIA ONLINE

21/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Estes sete números mostram impacto da Covid-19 na economia
Da evolução do PIB à adesão ao lay-off simplificado, passando pela trajetória do
desemprego, estes números mostram como a crise pandémica afetou a economia
nacional.

O primeiro ano da pandemia de Covid-19 ficou marcado pela maior quebra de que há registo da
economia nacional, levando o turismo a quase paralisar durante dois meses e ao lay-off de parte
significativa da população.

Os dois primeiros casos de pessoas infetadas em Portugal com o novo coronavírus foram anunciados
em 02 de março de 2020, enquanto a primeira morte foi comunicada ao país em 16 de março.

No dia 19, entrou em vigor o primeiro período de estado de emergência, que previa o confinamento
obrigatório, restrições à circulação em Portugal continental e suspensão de atividade em diversas áreas.

A suspensão ou restrição de atividade em variados setores, como restauração, comércio, turismo e
cultura, entre outros, elevou o número de falências em Portugal, agravou situações de precariedade e
provocou o aumento do desemprego.

Eis alguns números acerca do impacto económico da pandemia de Covid-19 em Portugal:

Produto Interno Bruto

O segundo trimestre de 2020 observou a maior quebra do Produto Interno Bruto (PIB) desde que há
registo em Portugal, devido à paralisação quase total da atividade económica durante a vigência do
primeiro estado de emergência, entre 19 de março e 02 de maio, e às limitações impostas à maioria dos
setores da sociedade.

Entre 01 de abril e 30 de junho de 2020, a economia portuguesa contraiu 16,3% face ao registado no
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mesmo período de 2019, e relativamente ao primeiro trimestre, o último sem pandemia de covid-19, a
quebra do PIB foi de 13,9%, de acordo com números do Instituto Nacional de Estatística (INE).

No conjunto do ano, o PIB caiu 7,6% em 2020, registando a contração “mais intensa” da atual série de
Contas Nacionais do INE, “refletindo o efeito negativo extraordinário da pandemia covid-19 na atividade
económica”.

De acordo com o INE, “a procura interna foi particularmente afetada” em 2020, registando uma redução
de 4,7% em termos reais (após ter aumentado 2,8% no ano anterior), passando de um contributo para
a variação anual do PIB de +2,8 pontos percentuais em 2019 para -4,6 pontos percentuais em 2020”.

Também a procura externa líquida acentuou o contributo negativo em 2020 (-3,0 pontos percentuais,
contra -0,3 pontos percentuais em 2019), “refletindo sobretudo a diminuição sem precedente das
exportações de turismo”.

Atividade turística

De acordo com dados preliminares do INE, “os estabelecimentos de alojamento turístico registaram 10,5
milhões de hóspedes e 26,0 milhões de dormidas, -61,3% e -63,0%, respetivamente”, face a 2019, ano
em que tinham registado subidas respetivas de 7,9% e 4,6%. As dormidas de residentes
corresponderam a 13,6 milhões, o número mais baixo desde 2013, e 12,3 milhões de não residentes, o
valor mais baixo desde 1984.

Em abril de 2020, segundo o INE, registou-se uma “expressão praticamente nula” da atividade turística,
com variações homólogas de -97,4% e -97,0% em termos do número de hóspedes e dormidas.
Registo similar ocorreu em maio, mês em que foram albergados 149,8 mil hóspedes e registadas 307,0
mil dormidas, variações de -94,2% e -95,3% face ao mesmo mês de 2019. Após uma recuperação a
partir de junho, voltou a registar-se uma tendência inversa a partir de setembro até dezembro, mês em
que se registou uma ligeira recuperação.

Em janeiro, segundo o INE, a contração acentuou-se, com os proveitos a registarem quebras superiores
a 80% face ao mesmo mês de 2019.

Desemprego

A taxa de desemprego subiu de 6,5% em 2019 para 6,8% em 2020, de acordo com os números
divulgados pelo INE.

A taxa de subutilização do trabalho para o conjunto do ano de 2020 – indicador que agrega a população
desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego, mas
não disponíveis e os inativos disponíveis, mas que não procuram emprego – foi estimada em 13,9%, ou
seja, 1,2 pontos percentuais acima da do ano anterior.

A população empregada, por sua vez, foi estimada em 4.814,1 mil pessoas, o que representa a redução
de 99 mil empregos em relação ao ano anterior. Já a população desempregada, 350,9 mil pessoas,
aumentou 3,4% (11,4 mil) em relação àquele período.

A taxa de desemprego de jovens (15 a 24 anos) no conjunto do ano situou-se em 22,6%, 4,3 pontos
percentuais acima do estimado para o ano anterior. O INE também informou que “a evolução do
emprego ocorreu num contexto em que foi instituído o regime simplificado de lay-off, limitando o
impacto no número de trabalhadores desempregados provocado pelo encerramento de empresas, total
ou parcialmente, de forma temporária”.

Lay-off

De acordo com um documento do Governo entregue aos parceiros sociais na reunião da Comissão
Permanente de Concertação Social (CPCS) de 17 de fevereiro, o lay-off simplificado de 2020 abrangeu
897 mil trabalhadores e 110 mil empresas.

Na mesma ocasião, foi conhecido que a Segurança Social recebeu 261 mil pedidos de apoios sociais
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extraordinários em janeiro e fevereiro, período durante o qual foram pedidos apoios ao emprego que
abrangeram 431 mil trabalhadores e 83 mil empresas.

Segundo disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em 10 de
março estavam a ser atribuídos apoios a 74.000 empresas com o objetivo de assegurar a manutenção
do emprego, tanto através do lay-off simplificado como do apoio à retoma da atividade.

Quanto ao lay-off tradicional, previsto no Código do Trabalho, em janeiro, o número de empresas
abrangidas era de 249, correspondendo a 4.758 trabalhadores, segundo estatísticas da Segurança
Social. Comparando com janeiro de 2020, ainda antes da pandemia, houve um acréscimo de 406,5% no
total de processamentos de lay-off tradicional, ou seja, mais 3.818 prestações.

Falências e insolvências

De acordo com estatísticas da Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) sobre insolvências, os
processos especiais de revitalização e os processos especiais para acordo de pagamento diminuíram em
2020.

No segundo trimestre de 2020, em que o primeiro confinamento se fez sentir de forma mais acentuada,
os processos entrados de falência, insolvência e recuperação de empresas (2.072 no total) baixaram
36% face ao mesmo período de 2019, e as insolvências (1.722) diminuíram 34,7%.

Quanto ao terceiro trimestre de 2020, último período sobre o qual estão disponíveis dados,
comparativamente com o período homólogo de 2019 os processos entrados foram de 2.456, menos
9,2%, e as insolvências decretadas foram 2.042, menos 12% face à mesma altura de 2019.

Várias associações patronais dos setores mais afetados, como o turismo, hotelaria, restauração,
comércio e mesmo instituições como o Conselho das Finanças Públicas ou a Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários alertaram para a possibilidade do aumento de falências durante e após a pandemia.

Vendas no comércio a retalho

O índice de volume de negócios no comércio a retalho, publicado pelo INE, diminuiu 4,3% no conjunto do
ano de 2020, o que compara com o crescimento de 4,3% verificado em 2019. Em termos mensais, a
maior quebra verificou-se em abril do ano passado, com uma descida de 21,6%, seguindo-se maio (-
13,1%) e janeiro de 2021 (-10,9%).

Beneficiários de rendimento social de inserção

Em dezembro de 2020, existiam em Portugal 98.899 famílias e 211.540 beneficiários com
processamento de rendimento social de inserção (RSI), de acordo com os números do Gabinete de
Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

No mesmo mês de 2019, havia 94.627 famílias e 203.273 beneficiários com processamento de RSI. Em
dezembro do ano passado, 68.411 dos beneficiários tinham menos de 18 anos, número que diminuiu
para 65.792 no mesmo mês de 2020.
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SAPO

21/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Recolher obrigatório imposto em Miami Beach. A razão? Uma
enchente de turistas para a "Spring Break"
A multidão de turistas norte-americanos que se aglomerou na pequena cidade de Miami
Beach, na Flórida, iludidos com o "fim da pandemia", é tão incontrolável que as
autoridades locais impuseram um recolher obrigatório neste sábado.

Durante as próximas 72 horas, os visitantes terão de sair das ruas e os restaurantes terão de fechar as
suas portas às 20h nas principais zonas turísticas de South Beach, epicentro da diversão de Miami Beach,
anunciaram as autoridades.

Além disso, as três pontes que ligam a ilha ao continente ficarão fechadas ao trânsito a partir das 22h.
Terão acesso apenas residentes, trabalhadores e hóspedes dos hóteis.

A surge vem após semanas de intensas festividades em Miami Beach, que está acostumada à
incontrolável multidão de turistas: todos os anos, em março, esta pequena ilha recebe milhares de
estudantes de todo o país que vão passar as férias, num ritual a que os norte-americanos chamam de
"Spring Break" ("Pausa da Primavera").

Mas este ano "o volume é claramente maior do que nos anos anteriores", disse o prefeito Dan Gelber.
"Creio que em parte se deve ao facto de que há poucos lugares abertos no resto do país, ou são muito
frios, ou estão fechados e também muito frios."

Nos últimos dois dias, viralizaram imagens de lutas em restaurantes que deixaram sérios estragos, além
de fazerem com que clientes fugissem sem pagar contas caras, segundo relatos da imprensa local.

O chefe da polícia de Miami Beach, Richard Clements, afirmou que está preocupado que a situação fuja
do controlo.

"Na quinta-feira, centenas de pessoas correram em determinado momento e arremessaram mesas e
cadeiras como armas", contou ele. "Esperávamos que fosse um evento isolado, mas na noite passada
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houve três dessas situações e uma jovem ficou ferida."

A ilha de apenas 92 mil habitantes atrai 200 mil visitantes e trabalhadores todos os dias, disse Gelber na
segunda-feira.
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DN

21/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 0

Com a Páscoa perdida, Alentejo espera regresso de turistas em
maio | Raios x setorial
Com a Páscoa perdida, Alentejo espera regresso de turistas em maio | Raios x setorial
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PÚBLICO

21/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 0

Linha para o turismo apoiou 885 pequenas empresas em dois
meses
Aberta há um ano, logo após a declaração da pandemia de covid-19, a linha de apoio às
microempresas alargou-se às de pequena dimensão em Janeiro

57/86



58/86



PÚBLICO

21/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 0

Saúde e dinheiro
Por: Miguel Esteves Cardoso
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JORNAL DE NOTÍCIAS

21/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • URBANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PEDRO EMANUEL SANTOS

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 0

Alojamento local obrigado a reinventar-se nas grandes cidades
Foi um dos setores do mercado mais em evidência quando o turismo dava cartas e gerava
receita
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RTP 3

20/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 12

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 82418

REACH: 0

Bruxelas quer concretizar até ao Verão o certificado verde
europeu
Bruxelas quer concretizar até ao Verão o certificado verde europeu

Bruxelas quer concretizar até ao Verão o certificado verde europeu
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SIC NOTÍCIAS

20/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL SÍNTESE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 95942

REACH: 0

Os grandes eventos desportivos vão continuar sem público nas
bancadas
Os grandes eventos desportivos vão continuar sem público nas bancadas

Os grandes eventos desportivos vão continuar sem público nas bancadas
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TSF

20/03/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO TSF

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

A pandemia destruiu quase trinta mil postos de trabalho só no
setor do turismo
A pandemia destruiu quase trinta mil postos de trabalho só no setor do turismo

A pandemia destruiu quase trinta mil postos de trabalho só no setor do turismo
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DINHEIRO VIVO

20/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ILÍDIA PINTO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Confinamento e queda no turismo tiram 290 milhões ao setor do
vinho
A perda global estimada é de 15%, mesmo com o valor recorde das exportações em
2020.
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ECONOMIA ONLINE

20/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Informação sobre ausência de público na Fórmula 1 é “surpresa”
para o Turismo do Algarve
O T urismo do Algarve “está a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde” para que a
presença de espetadores possa ser uma realidade no Autódromo Internacional do
Algarve, refere o presidente da entidade.

O presidente do Turismo do Algarve disse esta sexta-feira à Lusa ter recebido “com surpresa” a
informação sobre uma eventual ausência de público no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, devido
à pandemia de covid-19.

“Foi com surpresa que recebemos a informação sobre essa alegada decisão”, afirmou João Fernandes,
em declarações à Lusa, frisando que a informação de que a prova não terá público, avançada esta sexta-
feira no semanário Expresso, “ainda não é oficial e não foi confirmada” pelas autoridades.

MotoGP e Fórmula 1 sem público é “excesso de zelo” Ler Mais

Segundo aquele responsável, o Turismo do Algarve “está a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde”, e
com outras instituições, e “vai continuar a fazê-lo” para que a presença de espetadores possa ser uma
realidade no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Segundo noticia esta sexta-feira o jornal Expresso, uma fonte do Governo deu conta de que “até ao fim
deste período de desconfinamento”, eventos como os jogos finais da I Liga de futebol e o Grande Prémio
de Fórmula 1 “não terão público”, ao contrário do que aconteceu no ano passado, no caso da Fórmula
1.

João Fernandes deu o exemplo de provas que se vão realizar a par da etapa portuguesa do Mundial de
Fórmula 1 – que decorre entre 30 de abril e 2 de maio, no Algarve -, em países como Espanha e Itália,
que têm prevista a presença de público e estão com “situações epidemiológicas piores” que as
portuguesas.
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Referindo-se ao Grande Prémio de São Marino de Fórmula 1, em Imola, Itália, que antecede a ronda
portuguesa e se realiza em 18 de abril, e ao Grande Prémio de Espanha, em Barcelona, em 9 de maio,
notou que as autoridades daqueles países estão a “prever cenários menos gravosos” do que aquele que
está a ser trabalhado para garantir público na pista portuguesa.

“O cenário no qual estamos a trabalhar é mais limitativo, mas Portugal tem uma situação epidemiológica
melhor que aquela que se verifica nestes dois locais e o Algarve tem uma situação ainda melhor que o
resto do país”, argumentou.

O presidente do Turismo do Algarve garantiu que o organismo “vai continuar a trabalhar” para as provas
poderem ter presença de público e vai aguardar pela decisão oficial das autoridades portuguesas, em
data ainda por definir.

Num comunicado conjunto com a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL)e três associações
algarvias, o Turismo do Algarve refere não ter recebido “qualquer comunicação oficial do Governo quanto
a uma decisão sobre a presença de público” no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 (F1).

Bilhetes para a F1 e MotoGP já incluem teste à Covid-19 Ler Mais

De acordo com a nota, desde “há meses a esta parte” que o Algarve tem “vindo a trabalhar com a DGS
[Direção-Geral da Saúde], a Autoridade de Saúde Regional e as forças de segurança e da Proteção Civil”
para “garantir que o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 se realiza com todas as condições de
segurança para residentes e visitantes”.

“O evento está a ser organizado com as medidas mais restritivas de todo o circuito da F1,
nomeadamente as mesmas exigências que são impostas aos passageiros para as viagens de avião: é
realizado ao ar livre e num perímetro de mais de 5 quilómetros de extensão onde serão aplicadas fortes
reduções de capacidade”, lê-se no comunicado.

Além do Turismo do Algarve e da AMAL, o documento é assinado pela Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), pela Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares
do Algarve (AHISA) e pela Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA).

Está ainda prevista a “obrigatoriedade de realização prévia de testes para todos os espetadores,
obrigatoriedade permanente do uso de máscara e imposição de distanciamento social, além de equipas
em sistema de bolha, vigilância permanente e disponibilização de álcool gel” para garantir a segurança
das provas em Portugal, prossegue a nota.

Os signatários destacaram também a importância “estratégica” dos eventos “para o arranque da
economia de uma região que está em concorrência direta com destinos turísticos mediterrânicos e que
tem sido a mais assolada pelo desemprego e, simultaneamente, a que melhor tem prevenido e
controlado a pandemia de forma consistente, em território continental”.

Em 25 de outubro 2020, o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, disputado pela primeira vez no
Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, contou com uma lotação máxima de 27.500
espetadores, menos de um terço da capacidade do recinto.

Nessa altura, o Mundial de Fórmula 1 regressou a Portugal 24 anos depois das últimas edições,
disputadas nos circuitos da Boavista (1958 e 1960) e de Monsanto (1959) e no autódromo do Estoril
(1984-1996), na sequência da reorganização do Mundial devido à pandemia provocada pelo novo
coronavírus.
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TVI

20/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: 0

O Grande Prémio de Fórmula 1 marcado para 2 de Maio em
Portimão não vai ter então público no Autódromo
O Grande Prémio de Fórmula 1 marcado para 2 de Maio em Portimão não vai ter então
público no Autódromo

O Grande Prémio de Fórmula 1 marcado para 2 de Maio em Portimão não vai ter então público no
Autódromo

72/86



SIC

20/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 128088

REACH: 0

Os grandes eventos desportivos continuam por agora, sem
público nas bancadas
Os grandes eventos desportivos continuam por agora, sem público nas bancadas

Os grandes eventos desportivos continuam por agora, sem público nas bancadas
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RTP 1

20/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 149631

REACH: 0

As bancadas vão ficar vazias nos grandes prémios de moto GP e
de Fórmula 1
As bancadas vão ficar vazias nos grandes prémios de moto GP e de Fórmula 1

As bancadas vão ficar vazias nos grandes prémios de moto GP e de Fórmula 1
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RTP 3

20/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 360º

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 70644

REACH: 0

Os grandes prémios de MotoGP e Fórmula 1 no Autódromo
Internacional do Algarve não terão público
Os grandes prémios de MotoGP e Fórmula 1 no Autódromo Internacional do Algarve não
terão público

Os grandes prémios de MotoGP e Fórmula 1 no Autódromo Internacional do Algarve não terão público
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DN

20/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Crise no turismo. Alojamento passa para arrendamento?
Uma parte dos edifícios restaurados para alojamento local poderá ficar disponível para
arrendamento no pós-pandemia, porque o conceito de turismo de massas deverá mudar
e Portugal não terá tantos turistas como no passado

O especialista em Geografia Humana, João Ferrão, acredita que parte dos edifícios que estavam
reservados para alojamento local possam vir a ter que ser transformados em casas para
arrendamentos. No seu entender, os centros históricos das cidades portuguesas "estavam sob uma
pressão excessiva de turismo", ficando muito organizadas em função do setor.

"O turismo, a partir de certa altura, se é demasiado intenso, se começa a aumentar os preços, se
começa a expulsar as pessoas que lá vivem, é mais negativo do que positivo. Portanto, este contexto
em que nós vivemos parou ou suspendeu esse processo e devíamos aprender com isso", lembrou João
Ferrão, que foi secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades

Para o investigador, não se trata de estar contra ou a favor do turismo, porque Portugal necessita de
turistas, mas, sim, olhar de uma outra forma para os centros das cidades e pensar em novas soluções
aproveitando os benefícios do setor, "sem que o remédio se transforme em veneno".

"O alojamento local hoje está numa grande crise, porque não há turismo. Quando o turismo voltar, parte
desse alojamento local vai outra vez ser ocupado. Mas será uma parte ou todo? Essa é a grande
dúvida", observou.

A procura turística e o alojamento local, sublinhou, foram determinantes na recuperação de muitos
edifícios antigos, mas as cidades têm "vida sobretudo com as pessoas que lá vivem" e isso não pode ser
esquecido.

"Penso que muito daquilo que foi recuperado para o alojamento local, no futuro, não vai poder ser para
alojamento local, porque nós não vamos voltar a ter aquela enchente de turistas. Também o próprio
conceito de massa vai provavelmente mudar um pouco. Se é assim, uma parte vai voltar para as
atividades turísticas, outra parte fica liberta, por exemplo, para o mercado do arrendamento, que é
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fundamental", explicou.

João Ferrão salientou ainda a importância de levar outro tipo de pessoas para o centro das cidades, para
nele viver, e não apenas as que as visitam.

"Não é ser contra o turismo, não é também ser a favor de qualquer solução desde que traga turistas.
[...] Sabemos como é penalizador para a cidade o excesso de turismo e sabemos também como é
penalizador para a cidade não ter turismo nenhum", sustentou.

Recordando os riscos dos extremos, o especialista reforçou que deve ser encontrado um balanço no
sentido de o turismo e o repovoamento dos centros das cidades coabitarem, com o arrendamento a
estudantes, a jovens casais e a famílias.

"Se nós voltarmos outra vez para o extremo do 'muito turismo', mais tarde ou mais cedo, numa outra
situação idêntica à que nós vivemos agora, vamos ter outra vez o problema de o turismo desaparecer
de um dia para o outro e haver uma nova crise", apontou, acrescentando que "o repovoar os centros
das cidades é um fator fundamental".
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DINHEIRO VIVO

20/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • FINANÇAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • SÓNIA SANTOS PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Regime fiscal para estrangeiros com quebra de 22% nas adesões
Redução atribuída a crise sanitáriae às restrições de cirçulação entre países.

78/86



79/86



DINHEIRO VIVO

20/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Algarve surpreendido com F1 sem público
Agências de viagens dizem que prova de Fórmula 1, no Algarve, sem público serão “mais
dois meses de inverno”.
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DINHEIRO VIVO

20/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • LUÍS REIS RIBEIRO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Turismo e moratórias são riscos grandes e que podem reduzir o
rating
Moratórias de empréstimos podem contaminar contas públicas se os bancos solicitarem
novas ajudas, diz a S&P.
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DN

20/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • FERNANDA CÂNCIO

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 0

Estrangeiros detidos. Companhias aéreas recusam pagar
milhares de euros ao SEF
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras quis cobrar a transportadoras dezenas de milhares
de euros por alojamento e alimentação de estrangeiros que ficam detidos meses a
aguardar decisões das autoridades nacionais.
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