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Best countries to visit in Europe in 2021
Explore Europe holidays and the best places to visit

Europe is the number 1 tourist destination in the world, the very large variety of its landscapes, the
diversity of its climates and its history make it travellers' favourite place for a holiday. The European
continent has more than 50 countries and it is not always easy to make a choice when planning a trip
to visit Europe.

 

Our site is visited by more than 6 million travellers per year, thanks to traffic data and research in recent
months we have been able to set up a ranking of the best countries to visit in 2021.

 

Whether for a city break in Italy, a nature holiday in Croatia, a cultural trip in France or a beach holiday in
Portugal, discover  travellers' favourite European countries for a trip in 2021.

 

Portugal is the most searched country in recent months on our site and therefore ranks first among
countries to visit in 2021!
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https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/portugal/


Portugal is recognized for the beauty of its landscapes, its gastronomy, its rich history and its magnificent
beaches. 

Located in the north of the country, the city of Braga was voted best European destination 2021 and will
be a must-see during your visit to Portugal this year.

 

World famous for its wine, Porto is an ideal destination for a city break of a few days. You can stay at
Porto Moments which offers a magnificent view of the UNESCO-listed historical area.

 

The beaches of Cascais and the Algarve region are perfect for recharging your batteries in the sun. The
Vila Alba Eco-Resort hotel is located near some of the best beaches in Europe. If you are nature lovers,
be sure to visit the archipelagos of Madeira and the Azores.
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https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/portugal/best-natural-wonders-in-portugal/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/portugal/best-beaches-in-portugal/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/braga/
https://www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations-2021/
https://www.europeanbestdestinations.com/travel-guide/porto/
https://hotel.ebdestinations.com/hotel/pt/porto-moments.en.html?aid=808942&label=top-countries
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/cascais/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/algarve/
https://hotel.ebdestinations.com/hotel/pt/suites-alba-resort-spa.html?aid=808942&label=top-countries
https://www.europeanbestdestinations.com/best-beaches-in-europe-2019/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/madeira/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/azores/


 

France is the most visited country in Europe ahead of Spain and Italy. Perhaps it is because Paris is the
capital of love or because its wines, especially those of Bordeaux, are among the finest and most famous
in the world. It may be that travellers prefer the beautiful landscapes of ‘La France’ or perhaps are drawn
to its incredible cultural heritage and historical monuments such as the illustrious châteaux of the Loire
Valley.

 

You want to think outside the box? No problem, we have selected for you the best hidden gems of
France. Do not waste time and discover the best places to visit in France.
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https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/spain/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/italy/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/paris/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/bordeaux/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/france/best-castles-in-france/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/france/best-hidden-gems-in-france/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/france/best-places-to-visit-in-france/
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Greece is one of the most beautiful countries in Europe; it also offers one of the best climates to
enjoy the sun all year round. The country ranks in the top 3 of the most searched countries 2021.

 

The beauties and riches of Greece are numerous, the country offers activities for all. From the traditional
but not to miss Acropolis tour to romantic sailing cruises along the coast of Santorini or an afternoon
scuba-diving to Mykonos, make your choice among the best things to do in Greece.

 

Our selection of the best beaches in Greece, the most beautiful islands in Greece, the natural wonders,
the best things to do in Greece and the best Castles to visit in Greece will help you find your ideal holiday.
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https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/greece/
https://www.getyourguide.com/s/?partner_id=MDOIAQ1&q=Athens
https://www.getyourguide.com/s/?partner_id=MDOIAQ1&q=Santorini
https://www.getyourguide.com/s/?partner_id=MDOIAQ1&q=Mykonos
https://www.getyourguide.com/s/?partner_id=MDOIAQ1&q=Greece
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/greece/best-beaches-in-greece/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/greece/best-islands-in-greece/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/greece/best-things-to-do-in-greece/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/greece/best-castles-in-greece/


 

Italy is unique in the world. Rome, the capital, was considered the capital of the world for many centuries.
This country has had a profound impact on Europe and continues to fascinate travellers from all over the
world.

 

There is not one place in Italy that is not incredibly interesting and beautiful. You can ski in the best ski
resorts of Italy. You can see masterpieces in the best destinations of Italy such as Rome, Milan, Florence.
You can go off the beaten track and explore the most beautiful castles in Italy or the best hidden gems in
Italy such as Alberobello or Sirmione. Do you want to relax? Discover your ranking of the most beautiful
beaches in Italy.

 

From Cinque Terre to Tropea via Pisa, Venice, Bologna, Monte Isola or Palermo, discover the most
beautiful places in Italy.
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https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/italy/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/italy/best-ski-resorts-in-italy/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/italy/best-places-to-visit-in-italy/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/italy/best-hidden-gems-in-italy/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/italy/best-beaches-in-italy/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/italy/best-places-to-visit-in-italy/
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Croatia is a wealthy country that offers travellers the guarantee of an exceptional holiday. You will
probably find there the greatest diversity of landscapes in Europe with forests, countryside, hills, beaches,
islands and mountains of a rare beauty.

 

You will fall in love with this country, its history, its beauty, its charm. You will dive into the pure waters of
Croatia and discover its 1,000 islands. You can also venture into the hinterland and discover exceptional
hills, mountains and forests. 

  

Croatia is a breathtaking destination. Do a city trip to Zagreb, relax or play sport on its coasts and
islands. Croatia is also ideal for green holidays. Have nice walks in its beautiful parks. Enjoy its
gastronomy.
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https://www.europeanbestdestinations.com/croatia-travel-guide/
https://www.europeanbestdestinations.com/top/most-beautiful-landscapes-in-europe/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/zagreb/


 

The assets and beauties of Spain are numerous: the beaches of Tenerife in Formentera, the Sagrada
Familia in Barcelona, the Guggenheim in Bilbao, the Camino del Rey in Malaga, the most beautiful villages
in Spain such as Ronda, Cadaques, Cudillero ...

 

This country is certainly one of the most beautiful countries in Europe.

 

Put the most beautiful cities, beaches, castles and the best things to do in Spain on top of your travel
bucket list and find inspiration for your next trip. Travel more and spend less by booking your flights,
accommodation and best tours in Spain.
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https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/spain/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/tenerife/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/barcelona/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/bilbao/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/malaga/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/spain/best-hidden-gems-in-spain/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/spain/best-places-to-visit-in-spain/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/spain/best-beaches-in-spain/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/spain/best-castles-in-spain/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/spain/best-things-to-do-in-spain/
https://www.europeanbestdestinations.com/flights/
https://www.getyourguide.com/s/?q=spain&amp;partner_id=MDOIAQ1&amp;cmp=destination-spain
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Germany is one of the most visited countries in Europe along with France, the UK and Italy. This is
probably because Germany offers such a diverse and authentic variety of landscapes and destinations.

 

Germany is the perfect destination for unique experiences in Europe with its magnificent castles,
beautiful wild beaches and incredible hidden gems.

 

Germany is a perfect destination not only for history and nature lovers, but also foodies. Do you expect
to drink beer and eat sausage every day? Forget the clichés. Germany is the second European country
with the most starred restaurants, just after France. Which German unmissable destinations will you add
to your wish list?
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https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/germany/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/germany/best-castles-in-germany/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/germany/best-beaches-in-germany/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/germany/best-hidden-gems-in-germany/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/germany/best-places-to-visit-in-germany/


 

Your discovery of Austria will likely start with a stay in Vienna. But where will you go next? Are you going
to limit yourself to discovering the beauties and riches of the Austrian capital or would you like to discover
the most beautiful destinations in Austria, its sumptuous lakes, its incredible castles, the must-see
destinations as well as the best hidden gems and nature wonders of Austria?

 

Discover must-see places as well as off-the-beaten-path destinations and create your trip à la carte by
finding inspiration among the best places to visit in Austria.
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https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/vienna/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/austria/best-places-to-visit-in-austria/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/austria/best-hidden-gems-in-austria/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/austria/best-natural-wonders-in-austria/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/austria/
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Immerse yourself in millennia of history. Take a dip in the turquoise blue waters of Marmaris and
Ölüdeniz. Immerse yourself in the scents of the spices of Istanbul's Grand Bazaar. Relax in the thermal
waters of Pamukkale. Turkey is unique in the world, incomparable. Take time to discover it and be
surprised by the beauty and the richness of this country.

 

From the Topkapi Palace you can see the Blue Mosque, the Maiden’s Tower, as well as the blue waters of
the Bosphorus that surround the Princes Islands. Your journey will take you to Ankara, Bodrum, Marmaris
and Oludeniz. You will fly over Cappadocia in a hot air balloon, snuggle up in your cave hotel, see the
giant statues of Nemrut Dagi and marvel at the amazing whirling dervishes.

 

Treat yourself to memories of a lifetime by booking your flights, accommodation, tours and activities in
Turkey.
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https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/turkey/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/cappadocia/
https://www.europeanbestdestinations.com/flights/
https://hotel.ebdestinations.com/searchresults.html?city=-755070&aid=808942&label=destination-turkey
https://www.getyourguide.com/s/?q=Turkey&partner_id=MDOIAQ1&cmp=destination-turkey


 

You already know a lot about Ireland. The colours of its flag hold no secrets for you, do they? Do you
know some of its symbols like the three leaf clover? You've already had a Guinness and Irish Whiskey.
You may have even stayed in Dublin or Belfast before. How about going off the beaten track this time?

 

Are you ready to discover breathtaking landscapes? Do you fancy getting your fill of ions walking along
the Cliffs of Moher, or horseback riding on one of Ireland's best beaches? Exceptional sites like the Giant
Causeway, Dark Edges, Kylemore Abbey, Skellig Michael, Portbradden, ranked among the best hidden
gems in Ireland await you as well as the best places to visit in Ireland as Kinsale, Belfast, Galway or Cork.
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https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/ireland/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/dublin/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/belfast/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/ireland/best-beaches-in-ireland/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/ireland/best-hidden-gems-in-ireland/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/ireland/best-places-to-visit-in-ireland/
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/cork/
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Turistas nacionais podem salvar hotelaria algarvia | Portugueses
no Brasil desesperam por voo de regresso
T uristas nacionais podem salvar hotelaria algarvia | Portugueses no Brasil desesperam
por voo de regresso
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Turismo em bicicleta em Portugal já tem anuário com sugestões
O Anuário Cyclin’Portugal é uma ferramenta de dinamização do turismo com bicicleta, que
apresenta aos ciclistas os Centros Cyclin’Portugal do país.

A Federação Portuguesa de Ciclismo acaba de lançar a primeira edição do anuário Cyclin’Portugal, uma
ferramenta de divulgação e dinamização do turismo com bicicleta.

O Anuário Cyclin’Portugal é uma publicação com 104 páginas, disponibilizada, numa primeira fase, em
formato digital, em fpciclismo.pt e cyclinportugal.pt. Será também criada uma edição impressa gratuita,
com edição prevista para esta primavera.

O Anuário Cyclin’Portugal é uma ferramenta de dinamização do turismo com bicicleta, apresentando aos
ciclistas os Centros Cyclin’Portugal do país, com sugestões para aproveitarem as infraestruturas cicláveis,
mas também o contacto com a natureza, as paisagens e a gastronomia.

“Com o regresso da primavera e o fim do confinamento, prevê-se, nos próximos meses, um incremento
sem precedentes no número de praticantes de ciclismo de recreio em Portugal. Esta publicação
representa mais um compromisso da Federação com o turismo responsável, sustentável e ativo,
apresentando um variado ‘menu’ de opções para pedalar por esse país fora, qualquer que seja a idade ou
nível de aptidão técnica e física”, explica o vice-presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo e
coordenador do Programa Nacional Ciclismo para Todos, Sandro Araújo.
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Nesta edição estão em destaque 22 Centros Cylin’Portugal e a Grande Rota das Aldeias Históricas de
Portugal. O leitor também encontrará neste documento os contactos úteis da Federação Portuguesa
de Ciclismo e das Associações Regionais da modalidade, assim como ligações, através de códigos QR
para outros guias já publicados pela Federação: Guia de Ciclismo de Dinamização da Atividade Turística e
Guias de Percursos Cicláveis do Algarve, da Arrábida e da Beira Baixa.
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Investidores imobiliários voltam às compras no Algarve com a
ajuda da tecnologia
Clientes estrangeiros que investem na região sul têm fechado negócios em metade do
tempo face ao período pré-pandemia, segundo a E&V.
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Um ano após o surgimento da pandemia, assiste-se a uma retoma do setor imobiliário no
Algarve. Os investidores imobiliários internacionais, em particular, estão a acelerar o processo de
aquisição de propriedades, recorrendo às novas tecnologias. De acordo com a Engel & Völkers,
imobiliária alemã especializada na mediação de propriedades de luxo, os clientes estrangeiros que
investem na região do Algarve têm fechado negócios em metade do tempo em relação ao período pré-
pandemia, concretizando a operação com recurso apenas a visitas virtuais.

“Este perfil de investidores está familiarizado com as tecnologias de visita virtual e não vê obstáculos
em avançar para a compra, mesmo sem visitar a propriedade. Para chegar até aqui houve todo um
processo de investimento em tecnologia e em formação dos nossos consultores, para transmitir a
habitual confiança aos clientes, mas de forma remota”, indica em comunicado Vasco Fernandes,
Managing Partner da Quinta do Lago, onde a E&V tem já 15 milhões de euros em transações desde o
início do ano em pipeline neste 1ºsemestre.

Uma outra tendência está relacionada com o teletrabalho. A relação dos proprietários com a sua
casa mudou, e a habitação passou a ser o centro da vida diária. Nesse sentido, assiste-se a uma
transformação nos objetivos dos investimentos imobiliários no Algarve: passam a estar menos focados
na rentabilização - através do aluguer turístico, por ex. – para passar a existir uma maior procura de
habitações que garantam privacidade, segurança e qualidade de vida.

“Gerir negócios à distância, trabalhar de forma remota, é uma tendência que pode vir a consolidar-se no
pós-pandemia e que já está a produzir efeitos no setor imobiliário. A procura por arrendamento a
longo prazo por parte de clientes internacionais disparou e neste momento a procura é muito superior à
oferta. Verificamos nos nossos clientes um desejo por qualidade de vida, revelando uma preferência
por moradias com jardim privado e casas de campo em boas localizações, estimulando desta forma o
segmento de luxo”, afirma, na mesma nota de imprensa, Sandra Matos, Office Manager da E&V de
Lagos. A zona oeste (Lagos, Aljezur, Vila do Bispo) do Algarve está a recolher a preferência de muitos
investidores internacionais. “Espaço, privacidade, áreas de baixa densidade populacional, pequenos
mercados ao ar livre ou natureza são palavras que ouvimos todos os dias por parte dos nossos clientes
internacionais”, acrescenta Sandra Matos.

Algarve: Do superluxo à tradicional vida algarvia
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https://www.idealista.pt/news/imobiliario/empresas/2021/03/18/46654-como-retomar-a-atividade-em-forca-com-a-ajuda-da-tecnologia-e-marketing-imobiliario


Engel & Völkers Lagos
As propriedades da Quinta do Lago - região do Algarve conhecida por um lifestyle de luxo e ambiente
extremamente exclusivo - são caracterizadas pela localização perto do mar e vista desafogada para o
campo. As moradias têm terrenos acima dos 3000m2 e contam com piscinas aquecidas, espaços
exteriores, garagens para mais de dois carros e quatro a cinco quartos por habitação. Britânicos,
alemães, franceses, portugueses e nos últimos tempos também investidores americanos,
procuram investir nesta região à procura de privacidade, segurança e acabamentos de qualidade, onde
continua a existir uma procura por imóveis com rentabilidade garantida, casas de férias ou mesmo
projetos de investimento.

Na zona de Lagos os investidores chegam maioritariamente da Alemanha, Suíça, Bélgica e da região da
Escandinávia. Os clientes estrangeiros têm apetência por propriedades localizadas no campo ou em
pequenas cidades, com moradias envoltas à natureza que proporcionem espaço, privacidade e acesso à
simplicidade de vida nesta zona do Algarve, algo fomentado ainda mais após Lagos ter aderido à rede
internacional Slow City, que caracteriza cidades pela preservação de tradições locais e promoção da
qualidade de vida no que respeita à sustentabilidade das pessoas e natureza.
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Portugal eleito destino preferido na Europa pelo European Best
Destinations
Braga, Porto, as praias de Cascais e do Algarve, a Madeira e os Açores são considerados
locais imperdíveis.

Portugal é considerado o melhor país da Europa a visitar em 2021 pelos utilizadores do 'site' European
Best Destinations, que destacam Braga, Porto, as praias de Cascais e do Algarve, a Madeira e os Açores
como locais imperdíveis.

Num comunicado divulgado esta terça-feira pelo Turismo de Portugal, a entidade considera que esta
distinção "consolida a posição do país como destino de excelência, mantendo-se no topo das
preferências dos turistas".

Segundo os utilizadores do 'site', que é visitado por mais de seis milhões de viajantes por ano, Portugal
distingue-se pela beleza natural, pela gastronomia, pelas praias e pela história rica em tradição.

De acordo com o European Best Destinations, a viagem a Portugal não fica completa sem uma visita a
Braga (eleita o 'Melhor Destino Europeu' de 2021 por este 'site'), ao Porto e ao seu património histórico
classificado pela UNESCO, às praias de Cascais e do Algarve ("ideais para recarregar baterias ao sol") e,
para os apreciadores de turismo de natureza, aos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

Citado no comunicado, o presidente do Turismo de Portugal salienta que, "mais do que um destino,
Portugal é uma experiência que impacta o turista". "Porque o nosso país tem de tudo, para todos. De
norte a sul, interior ou litoral e ilhas, quem nos visita quer regressar. E este 'ranking' mostra-nos que,
apesar de tudo o que aconteceu nos últimos meses, os turistas não esquecem Portugal e estão ansiosos
por voltar. E nós cá estaremos, como sempre, para os receber bem e em segurança", afirma Luís
Araújo.
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Turismo do Centro promove debate sobre trabalho remoto
O T urismo Centro de Portugal (T CP) promove a 31 de Março, pelas 10h00, o webinar
"Work From Centro de Portugal", iniciativa que, segundo a entidade regional de turismo,
pretende «lançar base

O Turismo Centro de Portugal (TCP) promove a 31 de Março, o webinar  “Work From Centro de
Portugal”, iniciativa que, segundo a entidade regional de turismo, pretende «lançar bases para o centro
de Portugal como um território estruturado para o Turismo de Trabalho nas suas diferentes
abordagens», revela a Publituris.

«A pandemia COVID-19 e as medidas adoptadas pelo Governo vieram impor o teletrabalho. Aquele que
era, até há alguns meses, um estilo de vida romantizado nas redes sociais pelos chamados “nómadas
digitais” é, agora, o único caminho possível para uma grande maioria de trabalhadores e empresas»,
explica o TCP, citado pela Publituris.

O evento começa pelas 10h00, com  uma sessão de abertura com intervenções de Pedro Machado,
presidente da Turismo Centro de Portugal, e Teresa Ferreira, directora do departamento de Dinamização
da Oferta e dos Recursos do Turismo de Portugal (a confirmar).

Após a sessão de abertura, decorre a apresentação do projecto Work From Centro de Portugal, com
Carlos Bernardo, do O Meu Escritório é lá Fora!, assim como a apresentação de Estudos, objectivos e
linhas gerais do Manual de Boas Práticas, por Joana Pires Araújo, do Estúdio Tipo-grafia.

O evento inclui uma apresentação do tema ‘Na pele de um nómada digital’, pela TravelB4Settle, e sobre
‘A aposta no teletrabalho’, com Alexandre Ramos, da Liberty Seguros, bem como das ‘Boas Práticas no
Centro de Portugal’, com Sara Alho, do Selina Peniche e Catarina Serra, da Cerdeira – Home For
Creativity.

Antes do final, há ainda tempo para a apresentação do tema ‘Work From Centro de Portugal – próximos
passos’, com Sílvia Ribau, do Turismo Centro de Portugal, seguindo-se, pelas 12h00, um período de
debate e a sessão de encerramento pelas 12h15.
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O webinar está aberto à participação de todos. A iniciativa vai ser transmitida online, através da
plataforma Zoom e as inscrições podem ser feitas aqui.
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TAP reduziu em 89% o número de voos em fevereiro de 2021
O número de voos da T AP caiu pelo quarto mês consecutivo até março de 2021, A
capacidade da companhia aérea - medida em ASK – Available Seat Kilometer - diminuiu
92%, ou seja, em fevereiro de 2021 teve disponíveis para venda menos 3.559.584
lugares por quilómetro voado que em fevereiro de 2020. O pl

A atividade da TAP em fevereiro de 2021 acentuou a tendência decrescente no que respeita ao número
de voos e capacidade da companhia aérea (medida em ASK – Available Seat Kilometer, que quantifica o
número total de lugares disponíveis para venda, multiplicado pelos quilómetros voados), comparando
com fevereiro de 2020, ainda na pré–pandemia da Covid-19, com a TAP a “reduzir em 89% o número
de voos e em 92% a capacidade em ASK, em virtude do agravamento das medidas restritivas, por todas
as regiões do mundo, como modo de contenção da pandemia”, sabe o Jornal Económico (JE). Assim,
neste período, o número de lugares disponíveis para venda pela TAP (em ASK) caiu, respetivamente, de
3.853.659 para 294.074, ou seja, uma redução de 3.559.584 lugares, conformou o JE.Neste sentido,
também a IATA “revê, em baixa, as suas projeções de capacidade (em ASK), em todos os cenários,
particularmente no curto prazo, com menos 7 pontos percentuais para março, que se espera em linha
com fevereiro, e menos 1 ponto percentual de abril em diante”. O JE sabe que “a TAP projeta, para os
próximos meses, uma capacidade em linha com o cenário moderado da IATA”, confirmando que o
número de voos da TAP caiu pelo quarto mês consecutivo até março de 2021. A 10 de março a TAP
ajustou a sua oferta de capacidade em menos 10% face à operação publicada em janeiro para o
primeiro trimestre deste ano, em virtude do impacto das restrições em mercados como Angola, Brasil e
Reino Unido, resultando “numa variação de menos 83% face ao primeiro trimestre de 2019”.Analisando
os voos realizados pela TAP em janeiro e fevereiro de 2021, quando fez, respetivamente, 3.009 e 1.077
voos, o CEO da TAP, Ramiro Sequeira, comentou internamente, esta quarta-feira, 24 de março, que,
“pelo quarto mês consecutivo o número de voos tem descido, com fevereiro a verificar uma queda mais
acentuada, tendo-se realizado apenas 1.077 voos, um terço do número de voos de janeiro”, estando
“ambos os números muito distantes dos mais de 10.000 voos por mês, operados em janeiro e fevereiro
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de 2019 e 2020”.“A taxa de ocupação média global da TAP, quando ponderada com o volume de voos
realizados em cada mês, entre outubro e dezembro de 2020, é de 52%, vinte e seis pontos percentuais
abaixo da taxa média global de 2019, apesar dos sucessivos e constantes ajustes de capacidade
realizados ao longo do último ano”, adiantou o CEO da TAP.“A evolução da oferta da TAP em ASK, ao
longo do último ano mostra o esforço sistemático do ajuste da capacidade operacional à procura, de
modo a proteger a caixa e a sustentabilidade financeira da empresa”, informou a TAP internamente. Já a
10 de março a TAP ajustou “em baixa, menos 10% face à operação publicada em janeiro, a sua
capacidade para o 1º trimestre deste ano em virtude do impacto das restrições em mercados como
Angola, Brasil e o Reino Unido, resultando numa variação de menos 83% face a igual período de 2019”,
sabe o JE.Note-se que, no curto prazo e no cenário moderado, a projeção da IATA, no que respeita à
procura agregada nos mercados onde a TAP opera (África, Europa, América do Norte e do Sul) para
junho de 2021 prevê uma recuperação de 63% do tráfego global, de 77% do tráfego doméstico e de
55% do tráfego internacional, comprovando a retoma lenta estimada, particularmente no tráfego
internacional.Os números que a TAP apresenta resultam do “agravamento das medidas restritivas a que
assistimos em todas as regiões do mundo, na sequência da segunda e terceira vagas da pandemia, bem
como da identificação das novas estirpes do coronavírus”, referiu Ramiro Sequeira, sublinhando que
“estas medidas têm-se centrado em quarentenas, fechos parciais e totais e têm tido um impacto muito
significativo na indústria da aviação mundial, e na TAP em particular”.Relativamente à retoma, agora
adiada para o segundo trimestre, a administração da TAP frisa que “a IATA reviu, em baixa, as suas
projeções de capacidade (em ASK), em todos os cenários, particularmente no curto prazo”, com
previsões de “menos 7 pontos percentuais para março, que se espera em linha com fevereiro, e menos
1 ponto percentual de abril em diante”.Assim, no curto prazo e no cenário moderado, “a projeção da
IATA no que respeita à procura agregada nos mercados onde a TAP opera (África, Europa, América do
Norte e do Sul) para junho de 2021 prevê uma recuperação de 63% do tráfego global e de 55% do
tráfego internacional, comprovando a retoma lenta estimada, particularmente no tráfego internacional”,
adiantou Ramiro Sequeira, revelando que “a TAP projeta, para os próximos meses, uma capacidade em
linha com o cenário moderado da IATA”, pelo que – refere –, “em consequência, a 10 de março
ajustámos a nossa oferta de capacidade em menos 10% face à operação publicada em janeiro para o
primeiro trimestre deste ano, em virtude do impacto das restrições em mercados como Angola, Brasil e
Reino Unido, resultando numa variação de menos 83% face ao primeiro trimestre de 2019”.Para o
segundo trimestre “as projeções são um pouco mais otimistas, prevendo-se que a percentagem da
capacidade (medida em ASK) suspensa, face a igual período de 2019, venha a diminuir, gradualmente,
com valores de menos 61% em abril, menos 58% em maio e menos 45% para junho”, revelou
igualmente Ramiro Sequeira, esclarecendo que “estas projeções contam com a evolução positiva da
pandemia, com a expansão da vacinação e com o levantamento de algumas restrições à mobilidade das
pessoas, como já se verificou com Angola e Reino Unido”.“Como é evidente, este cenário pode-se
alterar rapidamente em virtude da evolução das restrições e imposições à mobilidade das pessoas. É
neste contexto operacional, que nos mantemos confiantes de  que o Plano de Reestruturação, que agora
carece de definição e implementação concreta, é chave para alcançar o gradual e progressivo reequilíbrio
económico-financeiro”, comentou o CEO da TAP, agradecendo a todos os trabalhadores do Grupo TAP
“a entrega, o profissionalismo e a resiliência”. Ler mais
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Sotheby’s faz “última chamada” aos investidores estrangeiros.
Limitar vistos gold foi “péssima decisão”
2021 é o último ano para investidores internacionais comprarem uma habitação através
dos vistos gold no litoral do país. Imobiliária Sotheby's lança campanha para se aproveitar
enquanto é tempo.

A partir do próximo ano, comprar uma casa através do regime de vistos gold deixa de ser possível em
cidades como Lisboa e Porto. O Governo aplicou um travão neste programa de captação de
investimento internacional, mas deu algum tempo para o mercado se preparar. A imobiliária Sotheby’s
International Realty lamenta este travão dado pelo Governo e decidiu aproveitar enquanto pode,
lançando uma campanha junto de investidores internacionais para se aproveitar este regime enquanto é
tempo. Depois disso, virão as consequências desta “terrível decisão” do Executivo.

Desde o final de 2012 que investidores internacionais (de fora de países da União Europeia) podem
adquirir uma habitação em Portugal através do regime de vistos gold. Mas, a partir de 2022, isso deixará
de ser possível nas cidades localizadas no litoral, como Lisboa e Porto, que captavam a grande fatia
destes investimentos imobiliários. Ainda assim, continuará a ser possível investir em imobiliário comercial,
como escritórios e lojas. O problema é que este tipo de imóveis não desperta muito interesse nos
investidores internacionais.

O CEO da Sotheby’s em Portugal, Miguel Poisson, ressalva dois aspetos nesta decisão do Governo. “Por
um lado, a excelente decisão de adiar esta alteração e, por outro, a limitação que continua no horizonte
de quer impor administrativamente limitações aos golden visa“, diz o responsável ao ECO, frisando que
foi uma “péssima decisão do Governo” e que terá consequências para Portugal enquanto país para
investir e para a economia.

Afinal, travão aos vistos gold só entra em vigor em 2022 Ler Mais

Miguel Poisson fala mesmo em “limitar a liberdade de escolha dos investidores” e antecipa que a
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tentativa do Governo de “empurrar artificialmente os investidores para o interior do país — onde estes
não querem investir — vai fazer com que não se invista, de todo, em Portugal”. “Às tantas, estamos a
empurrá-los para outros países e é uma pena para Portugal”.

Os vistos gold foram criados em outubro de 2012 e, desde então, já captaram mais de 5,2 mil milhões
de euros só na aquisição de bens imóveis. Foram, no total, quase 9.000 vistos gold emitidos nestes oito
anos só para imobiliário, mostram os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Estas pessoas que compram em Portugal tornam-se embaixadores de Portugal no seu próprio país. E
são muito mais ouvidas do que uma simples campanha de turismo. Vai-se perder esta qualidade de
divulgação. Miguel Poisson CEO da Sotheby's International Realty

Com base nestes números, o CEO da Sotheby’s refere que este travão ao programa vai “reduzir o
número de investidores em Portugal e a divulgação de Portugal no exterior”. Isto porque, explica, “as
pessoas que compram imóveis em Portugal tornam-se embaixadores de Portugal nos seus próprios
países” e acabam por ser “mais ouvidas do que uma simples campanha de turismo”. E isso, acrescenta,
vai-se perder.

O Governo defende que este travão é necessário pelo facto de os golden visa contribuírem para a
especulação imobiliária, como referiu em janeiro do ano passado o ministro das Infraestruturas e da
Habitação, quando disse que os preços praticados no mercado imobiliário em Lisboa e no Porto são “um
crime lesa-pátria” e que, por isso, era necessário acabar com este regime nas grandes cidades.

Investidores esperam recuo no travão aos vistos gold Ler Mais

Miguel Poisson não acredita nesta teoria. “O que está aqui em causa são questões políticas, não
questões económicas”, diz, referindo que se tratou de um “jogo de equilíbrio no qual o Governo teve de
entrar para agradar a gregos e troianos”. “Não consigo compreender. Se há outro tipo de questões mais
duvidosas relativamente ao programa, estas têm de ser postas em cima da mesa. Mas estar a pôr em
causa um instrumento que atrai investimento e gera riqueza para o país é uma coisa totalmente
inaceitável”, diz, ao ECO.

“Última Chamada”: Sotheby’s lança campanha para aproveitar 2021

Para aproveitar 2021, naquele que é o último ano em que o regime de vistos gold se manterá como
está, a Sotheby’s decidiu lançar uma campanha junto de investidores internacionais para “chamar a
atenção” para esta “última janela de oportunidade”.

“É uma questão de liberdade de escolha e de investimento”, diz ao ECO Miguel Poisson, antecipando a
perda de muitos investidores. “Temos alguns clientes que já nos disseram que ou investem em Lisboa,
Porto ou Algarve ou não querem investir em Portugal. Sabemos que os vamos perder porque não têm
interesse em investir no interior“, diz.

Verdes propõem fim dos vistos gold em Portugal Ler Mais

Assim, em parceria com o Santander e a Abreu Advogados, a Sotheby’s vai arrancar em abril com uma
série de webinars com potenciais investidores, onde será apresentado o regime de golden visa. A ideia é
explicar “Portugal enquanto destino para investir e residir” e “as vantagens face a outros países”, como a
estabilidade económica, segurança, qualidade das infraestruturas, dos acessos, etc.
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O Reino Unido quer proibir o que os britânicos saiam do país,
pelo menos até ao final do mês de Junho para passar férias no
estrangeiro
O Reino Unido quer proibir o que os britânicos saiam do país, pelo menos até ao final do
mês de Junho para passar férias no estrangeiro

O Reino Unido quer proibir o que os britânicos saiam do país, pelo menos até ao final do mês de Junho
para passar férias no estrangeiro
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Reino Unido confia na Europa para recuperar o turismo
Apesar do Brexit, o Reino Unido confia na Europa para recuperar o turismo. Esta é a
convicção de Sally Balcombe, CEO da VisitBritain.

Apesar do Brexit, o Reino Unido confia na Europa para recuperar o turismo. Esta é a convicção de Sally
Balcombe, CEO da VisitBritain.

A responsável diz, em entrevista ao jornal espanhol Hosteltur, que o país espera receber este ano 11,7
milhões de visitantes, 21% a mais que em 2020, embora seja apenas 29% do nível de 2019.

O Reino Unido recebe anualmente 25 milhões de turistas da União Europeia , o que representa 61% de
todas as chegadas e 37% dos gastos com o turismo receptivo. Por isso, e apesar do Brexit , a Europa
será sempre um mercado turístico de extrema importância, afirma Sally Balcombe, que estima que as
visitas de mercados europeus de curta distância ao Reino Unido se recuperem mais rapidamente do que
as de longa distância.

A responsável calcula que o país possa perder 57 mil milhões de libras (cerca de 66 mil milhões de euros)
para a economia, devido à diminuição dos gastos com o turismo nacional apenas em 2020, e uma
quebra de quase 25 mil milhões de libras (29 mil milhões de euros) devido à diminuição de visitantes
estrangeiros.

No entanto, refere que o Reino Unido começa a ver alguma luz no fim do túnel no sentido da
recuperação, para acrescentar que as empresas do sector têm feito o possível para preparar e dar as
boas-vindas aos viajantes com segurança.

A CEO da VisitBritain avança que será apresentado em meados de Abril um relatório com
recomendações para facilitar a retoma das viagens internacionais o mais rápido possível, embora não
seja antes de 17 de Maio. A implementação do selo de qualidade ‘We Good to Go’ junto com a
certificação ‘Safe Travels’ do WTTC, garantiu, vão oferecer aos visitantes a tranquilidade de saber que as
empresas de turismo, atracções e destinos do Reino Unido possuem processos em vigor para recebê-los
com segurança.

Em relação à saída do Reino Unido da União Europeia, o VisitBritain considera que a Europa foi e sempre
será um mercado de turismo extremamente importante para o país. Todos os anos, recebe cerca de 25
milhões de visitantes da UE, 61% do total de chegadas. Esses visitantes gastam 10,7 mil milhões de
libras (12,5 mil milhões de euros) 37% de todos os gastos com o turismo receptivo.
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Aljezur, Sagres e Setúbal no ‘top’ do verão de 2021 para reservar
casas, segundo a Airbnb
Mais um verão em Portugal à base de portugueses: é o que a maior plataforma mundial
de reserva de férias prevê para a época alta do turismo em 2021, com a pandemia de
covid ainda ativa. Destinos fora de cidades, com praia e campo à volta, vão continuar a
ser os mais procurados

As incertezas sobre o retomar do turismo ainda são muitas com a pandemia de covid ativa, mas algo,
para já, se prefila como seguro: o próximo verão em Portugal será dominado pelo turismo interno,
independentemente de se poderem relançar viagens para o exterior, em função das regras a definir por
cada destino.

Segundo a Airbnb, a maior plataforma para reserva de férias de forma particular, o verão de 2021
seguirá as mesmas tendências que se verificaram no ano passado, destacando-se aqui o aumento da
procura por destinos mais próximos de casa, em locais arejados, com espaço e que permitam algum
isolamento para se estar com a família.

Algarve, Alentejo e Minho foram as regiões portuguesas onde os proprietários de casas ganharam mais
dinheiro atrtavés do arrendamento para férias durante o verão de 2020, o período que vai de 1 de junho
a 31 de agosto. Para a Airbnb, esta tendência deverá manter-se no verão de 2021.

Em Aljezur, quem pôs a casa a arrendar aos veraneantes ganhou em média €2.700 no verão do ano
passado. Em Sagres, também no Algarve, estes valores atingiram €2.210, e em Setúbal, que tem Troia
e as praias do Sado nas suas proximidades, cifraram-se em €1.870.
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O 'top' da Airbnb também inclui uma série de outros destinos no Algarve, como Loulé, onde os
arrendamentos turísticos renderam €1.850 em média a cada proprietário no verão passado, além de
Olhão, onde estes valores se situaram em €1.800, Carvoeiro, onde os donos das casas arrecadaram
€1.780, e Lagos, onde cada anfitrião ganhou €1.750.

A lista dos destinos 'quentes' para o verão de 2021, seguindo a tendência do ano passado, inclui ainda
Grândola, onde colocar uma casa em arrendamento turístico na Airbnb rendeu a cada proprietário cerca
de €1.720, Vila Nova de Milfontes com valores na ordem dos €1.630, e Odemira com €1.615.

"As viagens deste verão serão sobre o restabelecimento da ligação com os nossos entes queridos, em
destinos próximos e seguros", prevê a diretora de serviços de marketing da Airbnb, Mónica Casañas,
frisando que "o interesse por viagens domésticas é uma boa notícia para os atuais e potenciais anfitriões,
que numa época de incerteza económica podem ter acesso a rendimentos adicionais".

Por regiões, os destinos que mais se destacaram no ano passado como mais procurados para reserva
de casas de férias pela Airbnb em Portugal no verão foram Faro (onde os proprietários ganharam em
média neste período €1.480), Beja (€1.470), Braga (€1.070), Viana do Castelo (€1.060), Leiria
(€1.030), Santarém (€800), Aveiro (€770), Évora (€720) ou Porto (€670).

Segundo a Airbnb, também as zonas rurais ou de baixa densidade em Portugal estiveram no 'top' das
preferências dos veraneantes no ano passado. Em média, cada proprietário ganhou €1.050 por
disponibilizar a sua casa para reserva de férias através da plataforma. Contrariando todas as previsões,
quase 60% do rendimento total gerado pelos anfitriões da Airbnb em Portugal durante o verão de 2020
foi registado em destinos não urbanos e de baixa densidade populacional.

34/57



TVI

24/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 152223

REACH: 0

Muitos reformados estrangeiros escolhem Portugal por causa do
clima, da comida e das pessoas também mas, igualmente por
causa dos benefícios fiscais
Muitos reformados estrangeiros escolhem Portugal por causa do clima, da comida e das
pessoas também mas, igualmente por causa dos benefícios fiscais

Muitos reformados estrangeiros escolhem Portugal por causa do clima, da comida e das pessoas
também mas, igualmente por causa dos benefícios fiscais
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O setor turístico na Madeira está à espera de uma retoma na
Páscoa, a taxa de ocupação hoteleira ronda em alguns casos os
60%
O setor turístico na Madeira está à espera de uma retoma na Páscoa, a taxa de ocupação
hoteleira ronda em alguns casos os 60%

O setor turístico na Madeira está à espera de uma retoma na Páscoa, a taxa de ocupação hoteleira
ronda em alguns casos os 60%
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O Governo britânico quer proibir férias no estrangeiro até ao fim
de Junho quem arriscar, pode pagar uma multa de quase 6.000
euros
O Governo britânico quer proibir férias no estrangeiro até ao fim de Junho quem arriscar,
pode pagar uma multa de quase 6.000 euros

O Governo britânico quer proibir férias no estrangeiro até ao fim de Junho quem arriscar, pode pagar
uma multa de quase 6.000 euros
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Madeira espera retoma do Turismo já durante a Páscoa
Madeira espera retoma do Turismo já durante a Páscoa

Madeira espera retoma do Turismo já durante a Páscoa
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600 trabalhadores da TAP já chegaram a acordo para a rescisão
amigável
600 trabalhadores da TAP já chegaram a acordo para a rescisão amigável

600 trabalhadores da TAP já chegaram a acordo para a rescisão amigável
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Breves
T rabalhadores em layoff no valor mais alto desde 2005 | Aprovada audição de Pedro
Nuno Santos
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Coesão territorial e (in)sustentabilidade burocrática
Ninguém põe em dúvida a competência dos muitos técnicos e serviços dedicados a um
setor tão importante na coesão territorial. Mas quem anda regularmente por áreas
protegidas e parques naturais de norte a sul do país não pode deixar de presenciar a d

Um marciano que descesse à Terra no nosso país e pudesse descodificar o manancial legislativo e de
instituições dedicadas à organização do território, à sustentabilidade ambiental, à gestão das florestas,
etc., concluiria seguramente que acabou de aterrar numa região exemplar na sua capacidade
organizativa e no cuidado que é dedicado ao seu património natural e ambiental. Essa seria uma imagem
coerente com a beleza da nossa paisagem, sobretudo quando vista à distância. É impressionante o
volume de entidades e de legislação dedicadas a estas áreas, desde orientações, nacionais e
internacionais, da ONU e da OCDE até à profusão de leis e regulamentos do Estado português, passando
pelas prioridades da União Europeia.

É claro que o triunfo da racionalidade ocidental foi uma enorme conquista, que nos ajudou a deixar para
trás o mundo das trevas, abrindo caminho ao domínio da ciência sobre o dogma religioso. Os grandes
filósofos positivistas (R. Descartes, I. Kant e A. Comte, entre outros) mostraram a força do pensamento
lógico e do planeamento na “administração das coisas”. A impessoalidade, a especialização técnica dos
cargos, a autonomia e a divisão de tarefas são requisitos de uma administração burocrática eficaz, mas
estas premissas alteraram-se profundamente ao longo do século XX. Ou seja, a burocracia moderna
tornou-se um sistema em que quem decide não conhece os detalhes da execução e quem executa não
tem poder de decisão. É nesse contexto que cresce o poder paralelo, os jogos e rituais onde germinam
as oligarquias, as zonas cinzentas das dependências e reverências cegas, etc. Segundo essa lógica
perversa, a sequência eficácia-erros-correção deixa de funcionar e o statu quo tende a perpetuar-se
infinitamente, somando-se um departamento a outro, um regulamento a seguir a outro, sempre que o
resultado não corresponde ao esperado.

No momento em que o país dá início à aplicação dos fundos europeus da “bazuca”, a crise sanitária e
económica da covid-19 e os próprios desígnios do PRR desafiam as instituições democráticas a fazer um
balanço profundo para detetar os erros cometidos em diversas matérias, nomeadamente as
relacionadas com o ambiente e o território. Se levarmos a sério a situação de encruzilhada em que o
país se encontra hoje – mais ainda com a aproximação das próximas eleições autárquicas –, temos a
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obrigação de parar para pensar. Pensar, fazendo o contraponto entre as intenções e a prática, entre as
medidas legislativas existentes e a situação efetiva da nossa paisagem natural. É preciso mudar de
paradigma na resposta a problemas sobejamente identificados, tais como: gestão do território,
desenvolvimento sustentável, reindustrialização, ameaças ambientais, desequilíbrios demográficos,
transição para o digital, coesão social, etc. etc. Nestas e noutras matérias os diagnósticos são
conhecidos desde há muito e boa parte das soluções encontram-se plasmadas nas nossas leis, em
harmonia com as diretivas internacionais. Os apoios financeiros da UE apontam na mesma direção. Vale
a pena enumerar algumas das prioridades rastreadas no papel (e vertidas na Lei) para percecionarmos
melhor o contraste entre o papel e a realidade. Por exemplo, na área do desenvolvimento sustentável,
os dispositivos legais e princípios éticos são inúmeros, quer no plano nacional quer internacional. Ao
abrigo do Business Council for Sustainable Development que obedece a orientações difundidas a partir da
OCDE, a delegação portuguesa (BCSD – Portugal) desenvolveu recentemente um estudo onde procedeu
à definição de um conjunto de indicadores e índices de desenvolvimento sustentável: indicadores
ambientais (72); indicadores económicos (29); indicadores sociais (22); e indicadores institucionais (9).

Por seu lado, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) assinala a necessidade de
reforçar a coesão social e territorial” (artigo 174.º). As orientações da Comissão Europeia, como a
Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável (2020), o Pacto Ecológico Europeu e as mais recentes
medidas de resposta à crise da covid-19 estabelecem os seis pilares prioritários: transição ecológica,
transformação digital, crescimento inteligente e sustentável, coesão social e territorial, politicas
ambientais e tecnológicas para a próxima geração, empreendedorismo na economia digital, etc. Quer os
diagnósticos mais antigos, quer o atual Mecanismo de Recuperação e Resiliência, tomam como áreas
decisivas a defesa do ambiente, a sustentabilidade, a coesão social e territorial, etc.

Em Portugal, a legislação é igualmente abundante, incluindo o Regime Jurídico de Conservação da
Natureza e Biodiversidade (Dec.-Lei 142/2008 e Dec.-Lei 242/2015); a Lei de Bases da Política Pública
de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei 31/2014); o Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão do Território (Dec.-Lei 80/2015), para dar apenas alguns exemplos. No campo
da regulamentação sobre áreas protegidas existe também uma profusa produção legislativa e uma
apreciável rede de instituições dedicadas a estes assuntos. O Instituto de Conservação da Natureza e
das Florestas (ICNF, I.P.), por exemplo, tutela um conjunto de 25 áreas protegidas, distribuídas por: 1
parque nacional; 13 parques naturais; 9 reservas naturais e 2 paisagens protegidas. Consultando a
Portaria n.º 166/2019 (Diário da República, 1.ª série, n.º 103, de 29 de maio de 2019), ficamos a
conhecer a complexidade orgânica do ICNF e a parafernália de departamentos, nacionais e regionais, que
monitorizam o nosso território, incluindo áreas protegidas e parques florestais.

Ninguém põe em dúvida a competência nem a capacidade dos muitos técnicos e serviços dedicados a
um setor tão importante na coesão territorial (bem como no equilíbrio ambiental e demográfico). Mas
quem anda regularmente por áreas protegidas e parques naturais de norte a sul do país não pode deixar
de presenciar a degradação, a ausência de infraestruturas, a falta de sinalização adequada, de vigilância,
a abundância de lixeiras ilegais, os mamarrachos, pocilgas e estruturas que agridem o ambiente e a
paisagem protegida. Isto sem esquecer os projetos megalómanos de turismo de luxo e campos de
golfe, muitas vezes em completo desrespeito pela riqueza paisagística e pelas comunidades locais. Não
se trata de perseguir culpados. Trata-se sim de chamar a atenção para problemas complexos que
exigem visão estratégica. Basta olhar para a flagrante contradição entre tamanha diversidade normativa,
de um lado, e a proliferação do caos (sem esplendor) em zonas protegidas e na floresta portuguesa de
um modo geral, de outro. Com um tão vasto leque de divisões e dispersão de responsabilidades, não
duvido que os próprios poderes municipais (e as CIMs) terão dificuldades em promover projetos
fundados em lógicas de governança capazes de por os objetivos estratégicos e o património ambiental à
frente das questiúnculas, corporativismos e burocracias que minam os aparelhos.

Como nos ensinou Max Weber, o sentido da ação está sempre para lá da intenção subjetiva dos atores.
Para captarmos o sentido sociológico dos comportamentos importa identificar as conexões em que se
insere a ação, sabendo que para os próprios protagonistas o sentido da ação não se encontra no
resultado final, mas sim na própria conduta e nas vantagens imediatos (mesmo que se limitem à
justificação dos cargos que ocupam). Em vez do habitual queixume que sempre aponta o dedo acusador
à Europa, como se o país fosse uma jangada (de cortiça) que se quer isolar no meio do Atlântico, há que
assumir a nossa quota parte de autonomia para responder com imaginação aos desafios e ameaças que
só coletivamente podemos enfrentar. E só as lideranças visionárias e libertas do espartilho burocrático
podem estar à altura desses desafios.
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O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico
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No labirinto do Minotauro: a Comissão e o “passaporte de
vacinação” europeu
A criação desta espécie de “passaporte de imunidade” parece ser (teoricamente) uma
boa ideia. No entanto, não escapa a problemas complexos que são simultaneamente de
natureza tecnológica, médica, ética, jurídica e política.

1. Na cultura europeia, uma das narrativas mais marcantes da mitologia da Antiguidade grega é a do
Minotauro, um ser com corpo humano e cabeça de touro que vagueava num palácio labiríntico em Creta.
No relato mítico, Teseu foi o herói que matou o Minotauro e conseguiu sair vivo do labirinto onde o
monstro se encontrava, algo que ninguém tinha conseguido antes. Usou para isso o miraculoso “fio de
Ariadne” — Ariadne era uma princesa de Creta, filha do rei Minos e da rainha Pasífae — o qual lhe permitiu
encontrar a saída. Na Grécia moderna, a par do clima mediterrânico, o passado da Antiguidade clássica
constitui um património histórico-cultural que atrai inúmeros viajantes do exterior, sendo crucial na
economia helénica. Mas a Grécia não é um caso único na União em termos dessa dependência sectorial.
De forma similar, Chipre, Portugal, Espanha e outros Estados do Sul têm uma larga dependência desse
fluxo de pessoas. Com a aproximação do Verão, a Comissão Europeia ficou sob grande pressão para
encontrar um “fio de Ariadne” que permita sair do labirinto do Minotauro (a pandemia da covid-19)
provocada pelo vírus SARS-CoV-2 (o monstro).

2. Para além da Estratégia da União Europeia para as vacinas contra a covid-19 — que teve bastantes
contrariedades até agora —, o Certificado Verde Digital ou “passaporte de vacinação” parece ser o fio de
Ariadne que a Comissão encontrou. Ajudará a sair do labirinto do Minotauro (a interminável pandemia da
covid-19) aliviando as restrições às viagens no espaço intraeuropeu. Permitirá de novo as viagens de
trabalho e de lazer abrindo caminho a que os viajantes da Europa rica do Norte voltem em massa ao Sul
mediterrânico. Algo que aqui chama de imediato a atenção é o nome oficial do documento. À primeira
vista a sua designação (Certificado Verde Digital) sugere estar relacionada com o ambiente ou a
sustentabilidade ambiental, não com vacinas ou imunidade ao vírus. Mas não foi erro de rotulagem, antes
algo intencional. A designação como “passaporte de vacinação” foi evitada para não criar logo à partida à
partida a ideia de uma discriminação face àqueles que não tiveram possibilidade de ser vacinados e aos
que terão já adquirido imunidade ao vírus. Todavia, esse é um problema bem real como mostraremos
mais à frente. Para já, vamos olhar para a proposta legislativa nos seus traços fundamentais. 

3. A Comissão Europeia apresentou a 17 de Março de 2021 uma proposta de Regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho, prevista no documento COM (2021)130 final. Visa criar um “quadro
para a emissão, verificação e aceitação de certificados interoperáveis sobre vacinação, testes e
recuperação para facilitar a livre circulação durante a pandemia da covid-19 (Certificado Verde Digital)”.
Importa notar que é ao Parlamento e ao Conselho, no âmbito do processo legislativo ordinário, que cabe
aprovar, ou rejeitar, a iniciativa legislativa da Comissão. Esta última não tem o poder de criar tal
legislação só por si. Quanto à forma legislativa escolhida (o regulamento), como refere a Comissão na
sua fundamentação da proposta legislativa, o regulamento “é o único instrumento jurídico que assegura
a aplicação directa, imediata e comum da legislação da UE em todos os Estados-Membros.” Esta parte é
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incontroversa pois a outra alternativa legislativa possível — a criação de uma directiva — implicaria um
processo de transposição para a legislação nacional feito pelos Estados-Membros, o qual normalmente
tem duração superior a um ano. A ser assim, neste caso perderia o efeito útil pois o objectivo é ter a
legislação a funcionar no Verão de 2021.

4. Com a instituição do Certificado Verde Digital a Comissão pretende assim implementar um documento
aceite na generalidade da União e que funcione como: (i) uma prova de que uma pessoa foi vacinada
contra a covid-19; (ii) recebeu um resultado negativo no teste; (iii) recuperou da covid-19. Será um
documento gratuito, em papel e/ou formato digital e incluirá um código QR (Quick Response code) para
garantir a segurança e a autenticidade do certificado. Assim, o Certificado Verde Digital conterá
informações essenciais necessárias, tais como nome, data de nascimento, Estado-Membro emissor e
um identificador único do certificado. No caso específico da prova / certificado de vacinação terá o nome
e fabricante da vacina, número de doses e a data de vacinação. No caso da prova / certificado de teste
mencionará o tipo de teste, data e hora do teste, centro de testes usado e o resultado. Quanto ao caso
do certificado de recuperação indicará a data do resultado positivo, o emissor do certificado, a data de
emissão e a data de validade. Quer dizer, através do regulamento será assegurada uma harmonização
legislativa que facilitará a vida do cidadão europeu que tenha de se deslocar no interior da União, seja por
uma razão profissional, familiar ou de lazer. Em vez de estar sujeito a exigências variáveis dos Estados-
Membros, as exigências de saúde pública serão uniformizadas e comprováveis através de único
documento. 

5. Pelas razões apontadas, a criação desta espécie de “passaporte de imunidade” parece ser
(teoricamente) uma boa ideia. No entanto, não escapa a problemas complexos que são
simultaneamente de natureza tecnológica, médica, ética, jurídica e política. Não vou aqui abordar as
questões tecnológicas e médicas que necessitariam de uma análise própria dos especialistas dessas
áreas. Apenas vou focar algumas das mais evidentes questões políticas, legais e éticas levantadas pelo
Certificado Verde Digital. Mesmo restringindo a análise aos aspectos anteriormente referidos, há sérias
dificuldades antecipáveis. A iniciativa legislativa nasceu, como já assinalado, sob pressão económica dos
Estados do Sul da Europa com economias muito dependentes do turismo, algo que é compreensível face
à sua dependência económica sectorial. Todavia, noutros Estados da União Europeia a Norte (que não
têm esse problema) a proposta enfrenta fortes dúvidas e oposição por razões de vários tipos que vão
desde o receio de criar novas discriminações até às dificuldades da sua implementação na prática — é
esse, por exemplo, o debate na Alemanha, na Holanda ou na Bélgica. É assim provável que este
processo legislativo a nível europeu evidencie substanciais divisões políticas entre os Estados no
Conselho e os grupos políticos no Parlamento. 

6. Para além da dimensão política há a questão ético-legal que toca com especial intensidade os direitos
fundamentais do cidadão. Tal como foi delineado pela Comissão Europeia, o Certificado Verde Digital terá
informações pessoais (muito) sensíveis. Emerge aqui com intensidade o problema da protecção de
dados e da privacidade, um direito fundamental do cidadão. Como referido, o documento irá conter
muitas informações pessoais de saúde e dados biométricos. Independentemente das (boas) intenções —
e das garantias legais que a proposta de regulamento europeu contém — o Certificado Verde Digital pode
tornar-se numa invasão de privacidade e fonte de discriminações. Na realidade, seja por uma redacção
imperfeita da legislação ou por distorções práticas na aplicação da lei, há o risco sério de acabar por
excluir vários segmentos da população. Alguns exemplos mostram com clareza o problema. É conhecido
que há pessoas que não podem ser vacinadas por razões médicas e não poderão obter esse
documento. Como devem ser tratadas? E como não discriminar os grupos da sociedade que, por razões
religiosas, culturais ou ideológicas são avessos ao uso das vacinas contra a covid-19? Mas talvez o risco
maior de discriminação esteja ligado ao mercado de trabalho através da estigmatizarão social-laboral
dos que não tiverem esse documento (por exemplo, recusando a sua contratação, ainda que sem
invocar essa causa explicitamente). Há ainda um risco real de o Certificado Verde Digital estimular a
criação um mercado paralelo de vacinas (e de testes) com vista à sua obtenção por vias travessas, algo
ao qual só terão acesso os que têm mais poder económico e/ou influência, usando e abusando disso. 

7. Uma última e delicada questão está associada às vacinas que permitem obter o “passaporte de
vacinação”. O artigo 5º da proposta de regulamento apresentada pela Comissão refere que os Estados-
Membros “aceitarão igualmente, nas mesmas condições, certificados de vacinação válidos emitidos por
outros Estados-Membros em conformidade com o presente regulamento para uma vacina covid-19 que
tenha obtido uma autorização de comercialização nos termos do Regulamento (CE) nº 726/2004”. Por
outras palavras, aceitarão automaticamente as vacinas aprovada pela Agência Europeia de
Medicamentos (EMA). Todavia, como lidar com a vacina Sputnik V da Rússia e as vacinas Sinovac e
Sinopharm da China que estão já a ser usadas, ou podem a vir a ser usadas, em Estados da União,
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apenas com autorizações de entidades de saúde nacionais? A solução proposta é que os Estados-
Membros “podem também aceitar, para o mesmo fim, certificados de vacinação válidos emitidos por
outros Estados-Membros” e que tenham recebido uma autorização de comercialização pela autoridade
nacional de saúde. Ou seja, fica ao critério de cada um aceitar as vacinas que não passaram pela
aprovação da EMA. Face a este emaranhado de problemas políticos, jurídicos e éticos é pouco provável
que o Certificado Verde Digital seja o ambicionado “fio de Ariadne” que a Comissão ambiciona ter para
sair do labirinto da covid-19.  Contém ainda o risco de incrementar o labirinto dos problemas já
existentes, criando um pretexto para discriminações na sociedade e no mercado de trabalho e um
aumento das violações de privacidade do cidadão.
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Atenção às fronteiras. Peritos temem entrada de novas variantes
Variante inglesa já não pode ser contida. Variantes sul-africana e de Manaus têm poucos
casos no país mas especialista do INSA defendeu na reunião do Infarmed maior controlo
das fronteiras para evitar que se repita o que se passou com a variante inglesa.

Com o desconfinamento a decorrer até agora sem sobressaltos, e Portugal em contraciclo com um
contexto “adverso” na Europa, como classificou ontem no final da reunião do Infarmed a ministra da
Saúde, Marta Temido, um dos avisos dos peritos no encontro prendeu-se com o risco que a situação
epidemiológica na Europa poder “contagiar” o país. Em particular, o risco de entrada das novas variantes
do SARS-Cov-2, mais transmissíveis e também associadas na reunião do Infarmed a uma maior taxa de
letalidade.

A variante inglesa (B.1.1.7), detetada em dezembro no Reino Unido, na altura com alertas do Centro
Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças de que era mais transmissível e poderia tornar-se
dominante na União Europeia, já não pode ser contida e foi isso mesmo que aconteceu: num período de
três meses, sobrepôs-se a todas as outras. A má notícia é que tem potencial para aumentar os
contágios, o que numa altura de desconfinamento pode ser problemático – e ontem a chanceler alemã,
que um mês após o início do desconfinamento volta a apertar medidas na Páscoa, falou mesmo de uma
“nova pandemia” (ver pág.14). A boa notícia é que as vacinas, testadas quando ainda não havia este
contexto, parecem igualmente eficazes para esta variante. Mas a taxa de letalidade, que na covid-19 em
geral é calculada em Portugal em 2%, sobe para 4%, revelou no encontro Henrique Barros, que
apresentou cálculos para as outras variantes novas (ver pag.4), sublinhando que a preocupação com
estas deve ser não só com o controlo da infeção mas com a vigilância de doentes “com maior risco de
morte”.
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João Paulo Gomes, investigador do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) responsável
pela equipa que estuda a diversidade genética dos vírus que circulam no país, apresentou os dados mais
recentes, que mostram que no Reino Unido a variante B.1.1.7 representa já quase 100% dos casos,
admitindo que dentro de semanas representará 90% a 100% dos casos noutros países, Portugal
incluído.

Neste momento, as estimativas de prevalência apontam para que represente cerca de 70% dos casos
de covid-19 no país, com maior prevalência em Lisboa e no Algarve, mas o INSA está a fazer a análise
de 1300 vírus de pessoas infetadas na primeira quinzena de março e os primeiros resultados são de que
já estará acima de 80%. Em janeiro, rondava 15%. E, se a disseminação no início do confinamento
acabou por ser mais lenta do que se esperava, já acelerou. Foi a partir do ponto de situação da variante
inglesa que João Paulo Gomes seguiu para a apresentação do que se passa com as variantes sul-africana
e Manaus. Além de mais transmissíveis, o que pode também dificultar o controlo da transmissão, a
variante brasileira P1 tem sido associada a mais casos de reinfeção e possível falência vacinal, afirmou
João Paulo Gomes. E, se em Portugal há poucos casos, o risco de introdução não anda longe.

Países com muitos voos para portugal com mais casos O especialista indicou que da variante sul-africana
foram detetados no país 24 casos, um terço na semana passada. Um número “modesto”, mas que
considera que não deve deixar o país descansado. “Salientaria aqui a importância do controlo de
fronteiras a partir desta altura. Estamos a desconfinar, os outros países também. Estamos a falar de
África do Sul, mas a variante está disseminada por outros países africanos, nomeadamente Moçambique,
e está presente e eventualmente espalhada com transmissão comunitária em países europeus com
histórico de voo intenso com o nosso países”, alertou. Nos gráficos que apresentou, Bélgica, Reino Unido
e França são os países com mais casos de detetados da variante sul-africana. “A última coisa que
queremos é que se repita, e era quase inevitável, aquilo que se passou com a variante inglesa: entrou no
nosso país, com múltiplas introduções, espalhou-se e dentro de semanas estará com certeza acima de
90%”.

Para a variante de Manaus, um alerta idêntico. Portugal já “apanhou” 16 casos. Neste caso, o país
europeu com mais casos é Itália. João Paulo Gomes defendeu maior controlo nos aeroportos, com
recolha de informação sobre historial de viagem. A vigilância genómica vai também ser reforçada: o INSA
está a desenvolver uma metodologia de pré-rastreio de casos suspeitos nos laboratórios e apela
também que se mantenham testes PCR, inclusive com a retestagem de casos positivos de testes
rápidos, já que estes por si só não permitem despistar variantes de maior risco. E são os que estão a ser
maioritariamente feitos agora no país.

As medidas em vigor O Governo apertou as medidas nas fronteiras no mês passado, mas não adiantou
se serão reforçadas. Os voos diretos de/para Reino Unido e Brasil estão suspensos até 31 de março e as
fronteiras terrestres estão fechadas até 6 de abril, mas podem passar cidadãos nacionais e trabalhadores
transfronteiriços, cônjuges para reunião familiar ou por motivo de saúde. Não é exigido teste. No caso
das fronteiras aéreas, para pessoas oriundas de países fora da UE as viagens estão limitadas às
“essenciais”, mas para cidadãos nacionais ou de qualquer país da UE não há interdições à entrada. Para
viajar para Portugal de avião, antes do embarque, é obrigatório apresentar comprovativo de realização
de teste laboratorial (RT-PCR) com resultado negativo. A única exceção é para crianças com menos de
dois anos. Outra regra que passou a vigorar obriga pessoas provenientes de países da UE com mais de
500 casos por 100 mil habitantes a fazer auto-isolamento de 14 dias em Portugal. A quarentena está
em vigor, segundo o MNE, para pessoas que cheguem da República Checa, Chipre, Eslováquia, Estónia,
Hungria, Malta, Polónia e Suécia. Se ficarem em Portugal menos de 48 horas, ficam dispensadas desta
regra.

48/57



JORNAL DE NEGÓCIOS

24/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CATARINA ALMEIDA

PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 0

Marcelo dá luz verde ao alargamento do lay-off simplificado
As novas regras foram aprovadas há quase duas semanas e poderão ser publicadas em
breve
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O Passaporte Covid
Implementar nas fronteiras portuguesas ou da União Europeia um Passe Verde Digital,
atestando que uma pessoa foi vacinada, não pode em caso algum discriminar os
vacinados dos não vacinados.

A expectável criação de um Passe Verde Digital ou, dito de outra forma, um Passaporte Covid-19, tem
merecido o apoio de várias instituições europeias e mundiais, incluindo altos representantes da
Organização Mundial da Saúde. Espanha, por exemplo, pondera avançar com este documento já em
maio. Um documento que, em determinados contextos, confira algum tipo de certificado de vacinação
para a Covid-19. Porém, a nível ético e deontológico, este Passaporte Covid coloca sérias questões
éticas e legais que, entendo, devem ser consideradas pelas autoridades dos vários países antes da sua
implementação.

É certo que a pandemia pelo SARS-CoV-2 veio colocar o problema da saúde global em novos termos,
nomeadamente a necessidade de políticas globais para problemas globais, desde logo no plano da saúde
pública. Percebe-se,  também, que a necessidade de retomar o desenvolvimento económico, por
exemplo restabelecendo o tráfego aéreo, nomeadamente por motivos de turismo ou por razões
profissionais e empresariais, justifique medidas inovadoras, que num contexto pré-pandémico seriam
porventura impensáveis.

Mas implementar nas fronteiras portuguesas ou da União Europeia um Passe Verde Digital – atestando
que uma pessoa em concreto foi vacinada para esta doença – não pode, em caso algum, discriminar os
vacinados dos não vacinados. Porque não é uma escolha pessoal a vacinação, mas, antes, decorre de
uma priorização social efetuada por cada Estado-membro de acordo com critérios por si determinados.
Este “ranking social” implementado noutros países a Oriente é, por razões óbvias, contrário à tradição
europeia de defesa dos direitos humanos. E pode abrir a porta a novas formas de controlo social, como
parece haver já indícios, aliás, na Assembleia da República.

Pelo que devem existir alternativas eficazes a este Passaporte Covid, como, por exemplo, a testagem
rápida e efetiva a todos aqueles que, querendo viajar, não tiveram ainda a oportunidade de ser
vacinados. Porém, deve ter-se em atenção que os testes de PCR para a doença aguda só são positivos
cinco dias após a infeção. Isto é, os testes são falsamente negativos por quatro ou cinco dias mesmo
em pessoas com Covid-19. Mesmo os testes serológicos de anticorpos, ou os testes rápidos de
antigénio, demonstram taxas conhecidas de falsos negativos e de falsos positivos, pelo que nada
substitui a prevenção da transmissão através da literacia em saúde e de medidas de higiene social.

Por outro lado, a urgência de reabrir a economia pode levar à tentação de utilizar o Passaporte Covid
com outros objetivos e noutros contextos. Quando o país começar a desconfinar, pode ser sugerida a
utilização de certificados que comprovem a vacinação para aceder a centros comerciais ou a grandes
superfícies, como acontece já nalgumas partes do mundo. Nestes casos, não é praticável a testagem,
mesmo rápida, pelo que é inaceitável que as pessoas não vacinadas sejam impedidas de participar nas
atividades económicas, sociais ou mesmo culturais. Este mito de uma “saúde limpa” originará,
seguramente, uma sociedade segmentada e uma cidadania a duas velocidades.

Mais ainda, quando se sabe que este Passaporte Covid não tem em atenção a possibilidade da vacina
não ser eficaz contra novas variantes da doença. E, se é certo que a vacina impede em larga medida os
casos graves da doença, não é claro que impeça a sua transmissão, podendo, por isso, ser ineficaz
quanto ao objetivo pretendido, ou seja, impedir a transmissão comunitária deste vírus.

Em síntese, a implementação generalizada do Passaporte Covid pode originar inaceitáveis situações de
discriminação injusta e de restrição artificial de direitos básicos de cidadania, incluindo violações de
privacidade e o acesso não autorizado a dados pessoais. E, se a pandemia da Covid-19 veio confirmar
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que existem bens públicos globais e que a comunidade internacional deve mobilizar-se para assegurar um
desenvolvimento comum e sustentável, deve fazê-lo em conformidade com as conquistas civilizacionais
que são a marca genética das sociedades livres.
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AÇORIANO ORIENTAL

24/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 90

REACH: 0

Governo britânico prevê multa de 6.000 euros para férias no
estrangeiro
As viagens para o estrangeiro sem "justificação razoável", nomeadamente de férias,
serão proibidas por lei em Inglaterra pelo menos até maio e puníveis com multas de 5.000
libras (5.800 euros), revelou o Governo britânico.

A medida está incluída na legislação que contém as restrições associadas à pandemia Covid-19 e que vai
ser debatida na quinta-feira para entrar em vigor na próxima semana.

A nova legislação, que pretende atualizar as regras atualmente em vigor, vai permitir a realização de
manifestações em determinadas circunstâncias.

As regras serão reavaliadas a cada 35 dias, podendo a proibição de viajar para fora do país prolongar-se
até, no mínimo, 03 de maio, exceto para trabalho, estudos, tratamento médico, desportos de elite ou
cumprimento de uma obrigação jurídica.

Pessoas que comprem ou vendam um imóvel fora do Reino Unido, ou que precisem de fazer obras de
manutenção nas suas propriedades, também podem sair do país, uma exceção à qual a imprensa
britânica deu a alcunha de “cláusula Stanley Johnson”, o pai do primeiro-ministro.

O antigo eurodeputado foi criticado no verão passado por ter viajado para a Grécia, ignorando os
conselhos do Governo aos britânicos para evitarem viagens internacionais desnecessárias, onde possui
uma vivenda que aluga durante a época de verão.

O Ministério da Saúde explicou que a legislação pretende estabelecer as bases para o levantamento total
e “irreversível” do confinamento a 21 de junho, começando com a autorização para o convívio de
grupos de seis pessoas ou duas famílias a partir de segunda-feira.
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As próximas fases de alívio de restrições estão previstas para 12 de abril e 17 de maio, mas o Governo
faz depender estas metas dos números de casos, internamentos hospitalares ou aparecimento de
variantes mais perigosas do coronavírus.

As viagens internacionais para fins recreativos deverão continuar proibidas até pelo menos 17 de maio,
de acordo com o plano de desconfinamento, estando um grupo de trabalho a avaliar como será possível
aos setores das viagens e turismo retomarem a atividade.

Hoje, o ministro da Saúde, Matt Hancock, disse que “ainda é cedo para dizer se vai ser segura a
realização de viagens internacionais para todos este verão”, referindo que a decisão vai depender da
situação no início de maio.

Alertou também para o risco de um agravamento da pandemia devido aos surtos verificados atualmente
em países europeus como Alemanha, França ou Polónia, repetindo o aviso feito por Boris Johnson na
véspera.

“O desafio que enfrentamos é que os nossos vizinhos mais próximos estão a ter esta terceira onda. (…)
Tal como vimos com a primeira e depois a segunda onda, esta onda da Europa, como disse o primeiro-
ministro, vai chegar à nossa costa. Temos de fazer tudo o que pudermos para o evitar e manter as
pessoas seguras”, afirmou.

Na segunda-feira, o Reino Unido relatou 17 mortes, o valor mais baixo desde setembro.

A tendência decrescente da mortalidade e hospitalizações é atribuída ao confinamento, mas também ao
programa de vacinação avançado, que já chegou a 28 milhões de pessoas, mais de metade dos adultos
no Reino Unido.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

24/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 2960

REACH: 0

Aviões voaram com menos de um terço da ocupação em
fevereiro
O número de passageiros a voar de e para os aeroportos nacionais diminuiu mais de 68%
em fevereiro face a janeiro
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JORNAL DE NOTÍCIAS

24/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • JUSTIÇA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 0

Uso de bastão não era proibido no SEF
Inspetores chamados por arguidos garantem que até havia aulas para uso da arma

56/57



JM MADEIRA

24/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PATRÍCIA GASPAR

FAV: 4

AVE: € 1980

REACH: 0

APM prepara mais operações aéreas | Governo britânico prevê
multa de 6.000 euros para férias no estrangeiro
APM prepara mais operações aéreas | Governo britânico prevê multa de 6.000 euros
para férias no estrangeiro
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