
JORNAL DE NOTÍCIAS

29/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ROGÉRIO MATOS

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Época balnear regressa às datas pré-pandemia
Volta a haver semáforos para ocupação. Distanciamento físico no areal e entre mesas
nas esplanadas serão obrigatórios. Cascais e Albufeira abrem a 15 de maio e Norte a 12
de junho
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JORNAL DO ALGARVE

29/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Fórmula 1 regressa este fim-de-semana
A maior competição de automobilismo está de regresso este fim-desemana ao
Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, para a terceira prova deste ano,
anunciou a organização
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DIÁRIO AS BEIRAS

29/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Centro de Portugal é destino “Aqui Entre Nós”
A T urismo Centro de Portugal apresentou ontem, acampanha promocional “Aqui Entre
Nós”, que tem como gran-de objetivo “dar a conhecer aos portugueses a essência do
Cen-tro de Portugal e solidificar a região como o primeiro destino de férias dos
portugueses”.
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VISÃO

29/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

UE/Presidência: PE adota posição para iniciar negociações com
Conselho sobre livre-trânsito digital
O Parlamento Europeu adotou hoje a sua posição para iniciar negociações com o
Conselho da União Europeia (UE), atualmente presidido por Portugal, sobre o livre-
trânsito digital comprovativo da testagem, recuperação ou vacinação contra a covid-19,
facilitando a circulação

Numa votação realizada durante a sessão plenária da assembleia europeia, em Bruxelas, os
eurodeputados deram ‘luz verde’ a esta posição negocial, tendo por base a proposta da Comissão para
o certificado verde digital, com 540 votos a favor, 119 contra e 31 abstenções, foi hoje anunciado.

Em causa está a proposta legislativa apresentada pelo executivo comunitário em meados de março para
a criação de um certificado digital para comprovar a vacinação, testagem ou recuperação da covid-19,
um documento bilingue e com um código QR que deve entrar em vigor até junho para permitir a retoma
da livre circulação na UE no verão.

Igualmente aprovada pelos eurodeputados foi a posição relativa à proposta da Comissão Europeia para
que cidadãos europeus residentes em países terceiros sejam abrangidos por este certificado, com 540
votos a favor, 80 contra e 70 abstenções.

Ainda assim, os parlamentares vincam na sua posição que são necessários testes à covid-19 universais,
acessíveis, rápidos e gratuitos em toda a UE, para facilitar a livre-circulação, e que os Estados-membros
não devem impor quarentena ou testes (além do necessário) aos titulares de certificados.

Para a assembleia europeia, estes certificados também não devem ser considerados documentos de
viagem.

Em meados de abril, os Estados-membros da UE aprovaram um mandato para a presidência portuguesa
do Conselho negociar com o Parlamento Europeu a proposta de implementação deste certificado verde
digital.

Com o aval de hoje da assembleia europeia sobre a sua posição negocial, podem arrancar as
negociações interinstitucionais no chamado ‘trílogo’, que envolve Parlamento, Conselho e Comissão.

Antes da aprovação de hoje, o Parlamento Europeu já tinha aceitado tratar esta matéria como
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procedimento de urgência, o que permite acelerar o debate.

A ambição da presidência portuguesa é chegar a um acordo com o Parlamento Europeu em maio, de
forma a garantir que o certificado verde digital pode entrar em funcionamento em junho.

A ideia da Comissão Europeia é que este livre-trânsito funcione de forma semelhante a um cartão de
embarque para viagens, em formato digital e/ou papel, com um código QR para ser facilmente lido por
dispositivos eletrónicos e seja disponibilizado gratuitamente e na língua nacional do cidadão e em inglês.

Ainda assim, caberá aos Estados-membros decidir o uso a dar este certificado, isto é, se perante tal
documento aceitam levantar restrições às viagens como mais testagem e quarentena.

Os setores do turismo e das viagens representam cerca de 10% do PIB europeu.

ANE // SB
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JORNAL DO ALGARVE

29/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Volta ao Algarve terá as duas melhores equipas do ranking
mundial
A Deceuninck-QuickStep e a INEOS, as duas melhores equipas do ‘ranking’ mundial, vão
estar na 47.ª Volta ao Algarve, que vai contar um pelotão de 25 equipas, sete delas do
WorldTour, informou a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC)

8/36



JORNAL DO ALGARVE

29/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Inaugurada escultura do Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-
Albufeira
Uma escultura gigante foi inaugurada na sexta-feira, em Salir, tornando a peça no
primeiro marco material do aspirante a Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira,
anunciou a autarquia louletana
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ALGARVE PRIMEIRO

29/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

Festival “Algarve é União” já tem cartaz fechado para apoiar
profissionais da cultura
Está fechado o cartaz do festival “Algarve é União” que acontece nos dias 8 e 9 de maio,
em formato live streaming, no canal de youtube e nas plataformas de comunicação da
associação União Audiovisual

A iniciativa organizada pela União Audiovisual, tem o apoio da Câmara Municipal de Faro, Associação
Recreativa e Cultural de Músicos, Direção Regional de Cultura do Algarve, entre outras entidades.

 

Serão dois dias, em que várias artes se unem em prol de uma causa solidária, com o objetivo de apoiar
os profissionais da cultura, através da angariação de fundos, de bens de primeira necessidade e de bens
alimentares não perecíveis, ao mesmo tempo que lhes “dá palco” novamente.

 

No sábado, dia 8 de maio sobem ao palco do festival: Academia de Dança do Algarve; Urban Xpression;
As Histórias da Rosa Curiosa; VATe; Mákina de Cena; Plasticine; The Black Teddys; Fuza Flowz; Daniel
Kemish; Dj Deelight e Bubba Brothers.

 

Domingo, 9 de maio, a programação está a cargo de: Leon Baldesberger; Gaveta da Pedra; Kilavra;
Macadamia Acoustic experience; Nanook; Stone Breaker; 8000 Comedy Show; LUM; Teresa Aleixo.

 

O encerramento do festival é feito por Wilson Honrado, numa atuação marcada para as 22h00,
acompanhada pela performance visual de Vj Draft, que também marca presença nos sets de Dj Deelight
e de Bubba Brothers.

 

Nos dois dias do “Algarve é União”, os espetáculos têm início às 14h00 e a transmissão pode ser
acompanhada aqui. O acesso ao festival é gratuito, sendo possível contribuir para o mesmo (mínimo
1€), nos dias em que decorre aqui.

 

Também é possível realizar donativos para esta causa, sempre que se deseje, na página da União
Audiovisual.

 

Com um cartaz bastante eclético, o festival conta ainda com o apoio de nomes bem conhecidos do
setor cultural, que se assumem como embaixadores desta causa: Viviane, Luís Vicente, Eliseu Correia,
SEN, Moçê dum Cabréste, Tim, Fernando Júdice, Wilson Honrado, entre muitos outros. 

 

Para além dos artistas que sobem ao palco, são muitos os técnicos que marcam presença neste
“Algarve é União”, um evento que é realizado também para estes profissionais.

 

Para Inês Sales, da União Audiovisual, “Quando as forças se unem… nada é obstáculo! E assim nasceu
mais um projecto… Algarve é União!”. A responsável pela comunicação da associação, reforçou também
a ideia de que “é com muita vontade em apoiar os profissionais do setor cultural e em dar-lhes voz, que
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https://uniaoaudiovisual.pt/events/algarve-e-uniao/
https://gateway.ifthenpay.com/forms/?k=QVVYUlotMjM0MjU4MjAyMTA0MjkwNzQ5MDM%3D
https://uniaoaudiovisual.pt/donativos/


mais uma vez a União Audiovisual se organizou e produziu, um evento cultural dando visibilidade a
artistas algarvios de diversas áreas artísticas como o teatro, a dança, a poesia, a música e o stand up
comedy”.

 

Segundo Inês Sales “o maior apoio que poderemos dar a estes artistas e técnicos, para além dos
alimentos e dos bens de 1ª necessidade, são as palmas, é a presença e os sorrisos de os recebermos de
braços abertos, onde eles mais amam estar… num palco!”.

 

E fazendo jus ao lema “Ninguém Fica para Trás”, nos dias em que acontece o festival, também vai ser
possível contribuir para o sucesso desta causa, com a entrega de bens alimentares não perecíveis e bens
de primeira necessidade, sendo que tudo o que for angariado reverte inteiramente a favor da União
Audiovisual.

 

Durante os dois dias do festival e na semana em que acontece, vão ser vários os pontos de recolha,
estando os mesmos a funcionar nos seguintes locais:

 

- Associação Recreativa e Cultural de Músicos - Faro: dia 5 de maio, entre as 10h00 e as 19h00; dias 8
e 9 entre as 9h00 e as 18h00 (inclusive bens alimentares perecíveis)

- Associação Cultural Re-Criativa República 14 - Olhão:  dia 5 de maio, entre as 10h00 e as 14h00; dia
7, entre as 17h30 e as 23h00; dias 8 e 9, entre as 10h00 e as 23h00

- ETIC_Algarve - Faro: dias 8 e 9 de maio, entre as 9h00 e as 18h00

- Postos de Turismo da Região de Turismo do Algarve – Faro, São Brás, Olhão e Loulé: de 3 a 9 de
maio, entre as 9h00 e as 18h00

 

Mais pontos de recolha fixos no país aqui. 

 

O evento cumpre todas as normas impostas pela Direcção-Geral da Saúde [DGS].

Link
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https://uniaoaudiovisual.pt/
https://www.algarveprimeiro.com/d/festival-algarve-e-uniao-ja-tem-cartaz-fechado-para-apoiar-os-profissionais-da-cultura/38008-1


HR PORTUGAL

29/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 3515

REACH: -1

Tivoli Marina Vilamoura e Tivoli Carvoeiro têm nova spa manager
Ana Marques é a nova responsável pelos spas do T ivoli Marina Vilamoura e do T ivoli
Carvoeiro.

Ana Marques é a nova responsável pelos spas do Tivoli Marina Vilamoura e do Tivoli Carvoeiro.

Com mais de 13 anos de experiência, a spa manager conta um percurso profissional nas áreas de
gestão hoteleira, spa e terapias asiáticas.

A responsável iniciou a sua carreira na área em 2005 com a função de supervisora no spa do Penha
Longa Resort em Sintra. Entre 2007 e 2008 integrou o projecto de pré-abertura do Campo Real Resort
em Torres Vedras como directora de spa, regressando em 2008 ao Penha Longa Resort para assumir o
cargo de directora do Six Senses Spa.

O ano de 2012 marca o início do seu percurso internacional com a entrada no Movenpick Resort & Spa,
Dead Sea, na Jordânia, no qual veio a trabalhar como Spa & Clinic director no Zara Spa.

Entre 2014 e 2015, Ana Marques chefiou a equipa de spa do Banana Island Resort Doha by Anantara, no
Qatar, durante o seu processo de abertura. Os hotéis Mandarin Oriental Barcelona e Ritz Four Seasons
Lisboa fazem também parte do seu percurso. O ano de 2016 é marcado por um novo projecto nas
Maldivas onde desempenhou a função de directora de spa no Niyama Private Island até voltar a Portugal.

A spa manager regressa a Portugal para liderar as equipas de spa dos dois hotéis Tivoli no Algarve e está
esta focada em introduzir novas tendências, transformar antigos conceitos e tornar a oferta de saúde e
bem-estar do grupo ainda mais diversificada e abrangente.
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CORREIO DA MANHÃ

29/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Dono da Groundforce rasga acordo com TAP
Casimiro impõe anulação da venda dos equipamentos à companhia aérea sem devolver
os 6,97 milhões de euros recebidos
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ALGARVE VIVO

29/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • ENTREVISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • BIMESTRAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

“A água disponível chega para cerca de dois anos”
ANT ÓNIO EUSÉBIO ASSUMIU PRESIDÊNCIA DA ÁGUAS DO ALGARVE NO FINAL DE
MARÇO
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ALGARVE VIVO

29/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 34

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • BIMESTRAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

As emoções da Algarvia levam estradas ao rubro
DE 5 A 9 DE MAIO, LOULET ANO E T AVIRA PEDALAM ENT RE AS MELHORES EQUIPAS DO
MUNDO
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ALGARVE VIVO

29/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • EM BERLIM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • BIMESTRAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Filme com imagens de Ferragudo distinguido
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’
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ALGARVE VIVO

29/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • EM VOTAÇÕES

ONLINE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • BIMESTRAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Praia da Marinha coleciona prémios e visibilidade
São muitos os prémios conquistados pela Praia da Marinha nos últimos 15 anos
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JM MADEIRA

29/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 500

REACH: -1

Hamilton e Verstappen travam duelo no Algarve
O Grande Prémio de Fórmula 1 em Portugal arranca já amanhã
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DN

29/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 4100

A maior ponte pedonal suspensa do mundo e a nova atração de
Arouca
É já hoje que abre uma estrutura "assustadoramente bela" feita com o propósito de
impulsionar o turismo do município aveirense
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JORNAL DE NOTÍCIAS

29/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • PORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SALOMÃO RODRIGUES

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

Hoje é para os de Arouca, segunda-feira para todos
T ravessia anunciada como a maior ponte pedonal do Mundo abre finalmente ao público.
São 516 metros de tabuleiro sobre o rio Paiva
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RENASCENÇA ONLINE

29/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Governo adota medidas para última fase do desconfinamento -
Renascença
Novas medidas devem incluir o regresso dos grandes eventos exteriores, de todas as
modalidades desportivas e o levantamento de restrições horárias dos restaurantes, cafés
e pastelarias.

Veja também:

O Governo reúne-se em Conselho de Ministros para aprovar a última fase do plano de desconfinamento,
que arranca na próxima segunda-feira. Mas os restaurantes e cafés querem abrir sem limitações de
horários, já este fim de semana.

A Associação da Hotelaria e Restauração propõe que se estude essa possibilidade, porque iria ajudar as
empresas do sector, sem comprometer o combate à pandemia.

As medidas de desconfinamento das restrições tomadas para conter a pandemia entram em vigor na
segunda-feira, dia 3 de maio, já fora do período do estado de emergência, que termina na sexta-feira e
não será prolongado, por decisão do Presidente da República.

Além do regresso dos grandes eventos exteriores e dos interiores, neste caso em grupo com diminuição
da lotação, a quarta e última fase do plano de desconfinamento prevê o levantamento das restrições
horárias dos restaurantes, cafés e pastelarias, que têm de limitar a seis o número de pessoas nas
mesas, no interior, e a 10, nas esplanadas.

O regresso de todas as modalidades desportivas e da atividade física ao ar livre e nos ginásios, bem
como dos casamentos e batizados, embora com apenas 50% da lotação, constam também do plano.

O plano de desconfinamento do Executivo previa quatro fases de reabertura - três já avançaram em 15
de março, 5 e 19 de abril - , a e a quarta e última será em 3 de maio, segunda-feira.
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As medidas podem, contudo, ser revistas se Portugal ultrapassar os 120 novos casos de infeção com o
novo coronavírus por 100 mil habitantes em 14 dias ou, ainda, se o índice de transmissibilidade (Rt) do
vírus SARS-CoV-2 ultrapassar 1.

A última fase de desconfinamento vai decorrer já fora do período do estado de emergência, que termina
ao fim de 173 dias consecutivos, depois de ter sido decretado por Marcelo Rebelo de Sousa por 15
vezes desde que se registaram os primeiros casos de contágios pelo novo coronavírus em março do
ano passado.

O estado de emergência tem permitido a adoção de medidas restritivas aos direitos à liberdade e de
deslocação - como o confinamento de doentes com covid-19, de infetados e de pessoas em vigilância
ativa ou os limites à circulação.

Em Portugal, morreram 16.973 pessoas dos 835.563 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.
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ECONOMIA ONLINE

29/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Siza Vieira: Estado vai dar garantias na reestruturação das
dívidas das empresas após moratórias
Siza Vieira desvendou os apoios que estão a ser preparados para ajudar as empresas
após o fim das moratórias. Estado vai ajudar bancos nas reestruturações das dívidas das
empresas em dificuldade.

O Estado está disponível para conceder garantias e partilhar o risco com os bancos que aceitarem
renegociar as dívidas das empresas dos setores mais afetados pela pandemia. Esta é uma das soluções
que o Governo está a preparar para responder às preocupações com o fim das moratórias de crédito. O
ministro Siza Vieira desvendou mais apoios que estão em cima da mesa e com os quais acredita que vai
ser possível “encarar o fim das moratórias com confiança”.

De acordo com o ministro da Economia, o Estado poderá garantir uma parte dos empréstimos das
empresas que não conseguirem retomar as prestações, mas com a condição de o banco “conceder a
carência necessária e a extensão da maturidade adequada” no âmbito de reestruturações individuais que
poderão ter de ser acordadas entre a instituição e determinado devedor.

“Isto, por si só, permitirá um alívio do esforço de capital que os bancos têm de fazer e a acomodarem
melhor a reestruturação que possam ter de acordar com os seus clientes”, salientou Siza Vieira esta
quarta-feira na conferência online sobre “O efeito esperado do inevitável fim das moratórias”, organizada
pela Ordem dos Economistas.

Além desta medida, Siza Vieira adiantou também que o Governo vai ter capacidade de “fazer apoios ao
capital das empresas” através do Plano de Recuperação e Resiliência, no âmbito do qual reservou “uma
verba significativa” de 1.300 milhões para este fim e que poderá ser reforçada em mais mil milhões.

Por outro lado, as empresas que recorreram às linhas de crédito Covid, disponibilizadas há um ano pelo
Estado, também poderão converter o “crédito garantido em algum instrumento de quase capital que, do
ponto de vista do balanço melhore a sua situação”, anunciou o ministro da Economia. “Sem um

31/36



aumento da exposição do Estado vai ser possível melhorar a situação financeira dos devedores,
tornando mais provável a possibilidade de eles conseguirem cumprir as obrigações emergentes dessas
dívidas”, assegurou.

São estas medidas que levam Siza Vieira a ter confiança de que vão estar disponíveis os instrumentos
necessários para as empresas e os bancos enfrentarem o fim das moratórias.

“Entre as garantias prestadas em instrumentos híbridos e capitalização direta e também o apoio à
reestruturação que os bancos possam fazer com os seus clientes, temos condições para acomodar bem
estes 3.500 milhões de euros de dívida [em moratória] no alojamento turístico, os 1.500 que temos na
restauração e similares e 1.500 no comércio a retalho”, disse o ministro na intervenção inicial. “Estamos
convencidos que temos os instrumentos necessários para poder encarar o fim das moratórias com
confiança“, frisou.

Siza Vieira deu conta ainda de que o Governo está a discutir com a Comissão Europeia, ao nível dos
auxílios de Estado, “para evitar demasiada penalização quer do ponto de vista das contas dos bancos
quer do ponto de vista da situação das empresas marcadas por uma reestruturação”.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

29/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Portugal favorável a redução do preço de testes dos Viajantes
|Sei que não gostamos de falar sobre isto, mas... | Pandemia
Parlamento Europeu quer exames a covid gratuitos ou com valor acessível para facilitar
as deslocações | Por: Márcia |270 milhões para países pobres terem vacina
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EXECUTIVE DIGEST

29/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Covid-19: Companhias aéreas que embarcam passageiros de
trás para a frente duplicam o risco de exposição ao vírus, diz um
novo estudo
Os procedimentos de embarque nos aviões que preveem sentar primeiro as pessoas na
parte de trás da aeronave apresentam um maior risco de infeção para os passageiros,
mostrou um estudo científico.

Os procedimentos de embarque nos aviões que preveem sentar primeiro as pessoas na parte de trás da
aeronave apresentam um maior risco de infeção para os passageiros, mostrou um estudo científico.

De acordo com o estudo publicado esta quarta-feira, no jornal ‘Royal Society Open Science’ e avançado
pela agência Bloomberg, o embarque de trás para a frente, embora reduza a exposição entre os
passageiros que já poderiam estar sentados à frente enquanto os outros caminham pelo avião,
representa um risco duas vezes superior do que embarcar de forma aleatória.

O risco maior, avança a pesquisa, está no contacto mais próximo entre os passageiros das mesmas
filas, que se aglomeram no corredor, enquanto guardam as suas bagagens.

A TAP está entre as companhias aéreas que adotou este modelo de embarque, começando
precisamente a sentar os passageiros de trás para a frente. No seu site, é referido que, depois dos
clientes com embarque prioritário (premium) – afetos à classe executiva e económica, “que podem
embarcar quando quiserem” –, embarcam os passageiros da zona A, que correspondem aos da classe
económica mais atrás, e, de seguida, “sequencialmente os passageiros das zonas B e C”, de classe
económica correspondente a meio e à frente do avião.

A Iberia é outros dos exemplos que embarca os passageiros com a mesma ordem de prioridade. “O
processo de embarque é realizado gradualmente, do assento de trás para frente, de forma que seja
possível manter a maior distância possível entre os passageiros”, lê-se no site da companhia aérea
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espanhola, que também voa para Portugal.

Ainda em Portugal, a easyJet e a Ryanair embarcam os passageiros pelas portas da frente e de trás em
simultâneo, principalmente por estarem numa posição remota no aeroporto, sem acesso a manga de
embarque.

Lá fora, também a Delta Air Lines, uma das mais importantes companhias aéreas dos Estados Unidos,
adotou este tipo de embarque para “minimizar o contato com outros clientes”, de acordo com o seu
site, embora a companhia embarque apenas 10 passageiros de cada vez.

A medida é, aliás, comum a várias companhias em todo o setor, incluindo também o bloqueio dos
assentos do meio.

A conclusão do estudo teve por base a simulação de 16 mil movimentos possíveis por parte dos
passageiros, testados em duas universidades da Flórida, nos Estados Unidos – University of West Florida
e Florida State University. “As novas políticas não melhoram as antigas em nenhuma situação”, disseram
os cientistas envolvidos no estudo.

O relatório concluiu, por fim, que o risco de exposição ao vírus poderia ser reduzido se as companhias
impedissem os passageiros de usar os compartimentos superiores para armazenar a bagagem e se os
passageiros fossem embarcados de forma lateral, dos assentos na janela para os assentos do corredor.

Ainda esta semana, um estudo do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos,
publicado no ‘The New York Times’, concluiu que deixar o lugar do meio livre durante o voo reduz o risco
de exposição ao coronavírus de 23 a 57%, em comparação com um avião com ocupação completa.

Sabe-se, de resto, que os riscos de transmissão da Covid-19 durante voos são muito baixos e até
inferiores a outras atividades de rotina, desde que se use máscara. Muitas companhias aéreas que
operam em Portugal, implementaram, logo no início da pandemia, um conjunto de medidas Clean&Safe,
por forma a garantir que o ambiente a bordo é dos mais esterilizados e seguros do ponto de vista do
contágio de doenças infectocontagiosas.
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