
PUBLITURIS
17/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • DESTINOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: -1

Redes sociais para fazer crescer o turismo
As redes sociais assumiram, ao longo dos últimos anos, uma relevância crescente
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TVI
17/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 355187

REACH: -1

Reino Unido incluiu Portugal na lista verde de países seguros
Entrevista com João Fernandes

Estas previstos para hoje o Reino Unido incluiu Portugal na lista verde de países seguros com praia e as reservas
dispararam. As fronteiras reabrem se para as viagens aéreas não essenciais, numa medida que abrange britânicos e
grande parte dos vinte sete Estados-membros da União Europeia, o setor do turismo suspira de ali. A partir de hoje,
espera-se uma verdadeira enchente de turistas britânicos no Algarve, o Reino Unido inicia nova fase de desconfinamento
e põe Portugal na Via Verde dos destinos turísticos de praia considerados seguros de fora ficam países como Espanha,
Grécia ou Turquia. A ideia já tem mais e quem está à espera etária mais uma mãe dá à PIDE PR. Portugal fica a ganhar
é um dos destinos preferidos dos ingleses e torna-se agora um dos destinos acessíveis aos turistas da União Europeia e
isso já se nota no número de reservas que dispararam nos últimos dias o chegava. Daí essa água. Seguem a Gama, o
que se vê ao espelho que faz a ligação da prisão da lei da boa o sabe o que aí vou país, isto a baldes. Ao aeroporto de
Faro chegaram hoje vinte cinco voos, dezassete deles com origem no Reino Unido. Ao todo esta semana, espera-se a
chegada de mais de sete mil pessoas. Para o Porto de Lisboa são esperados seis voos no Porto três a chegar a
Portugal, os passageiros têm de apresentar um teste pcr negativo realizado até setenta e duas horas antes do voo. E
agora que estamos na lista verde, não tem que fazer quarentena posse consegui finalmente, tirar férias para ir e voltar
tranquilamente. e muita alegria, muita felicidade e ver a minha família de volta. Sim, mas temos muito exaustivos muito
cansativos muito trabalho lá. A entrada de turistas europeus está interdita as cinco países são eles a Croácia, Chipre
Lituânia países Baixos e Suécia que, por enquanto não poderão fazer férias em Portugal, já que apresenta uma taxa de
incidência igual ou superior a quinhentos casos por cem mil habitantes nos últimos catorze dias. No aeroporto de Faro
que se esperam mais turistas britânicos, Carla Marques Cordeiro, muito boa tarde e os turistas estão a ser recebidos de
alguma forma especial. Boa tarde precisamente estão a ser recebidos de uma maneira especial com um kit de boas-
vindas por parte da região de turismo assim que chegam o assim que saem desta zona de chegadas, neste momento,
assistimos a chegada de um voo de Londres e comigo tenho João Fernandes da região de Turismo do Algarve que
balanço é que podemos fazer desta manhã. Olhe de prova superada diria porque não só os aviões têm vindo sobretudo
nesta fase bastante seis e não tem havido atrasos. As pessoas chegam com vontade de a desconfinar. Vê-se bem, vem
ainda com roupa de Inverno e ainda não o meu caminho já estão a tirar porque estão calor. No Algarve convidativo são
brindadas com este kit que são, no fundo, as mensagens queremos passar uma mensagem de divirta-se na região veja
as paisagens bonitas, temos os sítios interessantes para visitar o que há para fazer, mas faça-o em segurança e, por
isso mesmo, temos um kit que tem máscaras e álcool gel, no fundo, uma mensagem de que deverão manter,
obviamente uma atitude preventiva. Nesta visita à região. Respeitem esta logística toda unida, nomeadamente em
relação aos testes de antigénio que têm de realizar que forma é que a região também se está a preparar. A nós
reunimos com a Administração Regional de Saúde que teve fez um trabalho excelente e reuniu. cento e vinte seis pontos
locais de onde é possível um. Um turista britânico fazer o pcr o teste antigénio com a ajuda de profissionais com
laboratórios certificados temos as moradas, temos também os contactos e temos também contactos da própria região
de Turismo do Algarve. É um com telefone fixo e telefone móvel para que o turista que não conhece o território, portanto,
não sabe se está num determinado município se está noutro possa telefonar para perguntar qual é o Centro de estágio
mais perto de si, temos também a falar, falámos muito com os hoteleiros para fazerem acordos com os laboratórios
ainda agora estava a falar com o jornalista da TVI que esteve alojado num hotel da região e foi o próprio hotel que marcou
o teste e foi realizada a colheita também no próprio descanso e conforto do do seu alojamento. Hotéis que têm registado
uma chuva de reservas, digamos, assim, é verdade. Nestes primeiros dias. Já se nota, mas tudo para o período de vinte
cinco a seis de Junho, que é o período de pausa letiva de intermédia dos dos britânicos. Há uma grande procura e depois
e, daí em diante ainda mais que o normal período de Verão. Muito obrigada, portanto, dos o testemunho de João
Fernandes, o tempo também tem brindado estes turistas com quase trinta graus de máxima aqui no Algarve, até ao
momento, chegaram a dez voos oriundos do Reino Unido, mas prevê-se que cheguem dezassete ao longo do dia. E
mesmo estes se. cinco mil turistas previstos para hoje que representam para os empresários do Algarve, um balão de
oxigénio é o que nos conta a jornalista Patrícia Lima Leitão a partir de Quarteira. Hoje é o dia em que Portugal reabre
portas ao turismo e o Algarve é das regiões do país que mais beneficia com esta chegada hoje estão previstos
dezassete voos no Reino Unido num total de mais de cinco mil britânicos, os britânicos que representam uma fatia muito
elevado e considerável do turismo aqui na região importa falamos agora com António Almeida, que é gerente do
restaurante sabores do churrasco. António a chegada dos turistas britânicos era um dia muito esperado. Mas tão
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esperado e uma lufada de ar fresco para todos nós aqui no Algarve há um mês tem sido realmente um ano bastante
complicado. Estamos à espera agora que, a partir agora de de do final deste mês ou partir já de amanhã se assim o
espero com com com os ingleses, principalmente que nós possamos começar em força para para podermos para
podermos recuperar aquilo que perdemos. Muito obrigado. As palavras de António aqui deste restaurante no Calçadão de
Quarteira a falar neste balão de oxigénio hoje era o dia tão esperado dia em que os turistas começam a chegar aqui ao
Algarve, principalmente os britânicos chegam em força e hotelaria e também a restauração espera que chegue também
em força a tão esperada recuperação económica.
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PUBLITURIS
17/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DESTINOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: -1

“Seguramente que Portugal será um dos destinos prioritários para os
espanhóis neste verão”
Os números são incomparáveis. Se na edição de 2020 foram batidos todos os recordes, este ano, a
pandemia vem, claramente, alterar o panorama da FITUR.
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SIC
17/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL SIC E
SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 204940

REACH: -1

Regresso de milhares de turistas britânicos a Portugal
No aeroporto de Faro com João Fernandes

Começamos pelo regresso de milhares de turistas britânicos a Portugal, aeroporto de Faro com João Fernandes e
aeoporto de Lisboa
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PME MAGAZINE
17/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 2960

REACH: -1

Turistas britânicos já podem fazer viagens para Portugal - PME
Magazine
Governo inglês dá “luz verde” aos turistas britânicos que queiram fazer férias em Portugal, a
partirGoverno inglês dá “luz verde” aos turistas britânicos que queiram fazer férias em Portugal, a partir
de hoje.

O Reino Unido inicia hoje, 17 de maio, uma nova etapa no plano de desconfinamento, o que pressupõe, entre diversas
medidas e permissões, a autorização para viajar de férias para alguns países estrangeiros, entre eles encontra-se
Portugal.

A lista de 12 países com “luz verde” do Governo britânico, autoriza viagens por motivos não essenciais e não exige
quarentena de dez dias no regresso. No entanto, destes 12 países, sete não os deixam entrar em território nacional,
como é o caso da Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Brunei e Ilhas Malvinas.

Portugal é um dos poucos destinos na lista com praias e, por isso, notou-se um elevado número de procura e reservas
na região do Algarve. Segundo o jornal inglês The Mirror, são esperados cerca de cinco mil turistas ingleses por dia ao
Algarve, só nesta semana. Relembre que a lista verde deixou de fora alguns destinos populares entre os ingleses como
é o caso de Espanha, Turquia e Grécia.

Já em Inglaterra, a partir de hoje, os cidadãos poderão voltar a comer dentro dos restaurantes, uma vez que, até hoje,
estiveram limitados às esplanadas. Para além disso, os ingleses vão poder passar a visitar familiares e amigos dentro
de casa. No que respeita aos espaços de lazer como museus, cinemas, teatros e salas de concertos, estas poderão
reabrir com limite de capacidade.

Apesar do entusiasmo da reabertura do turismo, a preocupação com a nova variante do coronavírus – B.1.617.2 – é algo
que assusta os ingleses, principalmente porque já foram detetados cerca de mil casos no Reino Unido.

Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, disse na passada sexta-feira, dia 14 de maio, que não exclui atrasar a
quarta fase do desconfinamento, com data prevista para 21 de junho. Ao mesmo tempo que reforça a ideia de que não
há previsões para aumentar a “lista verde” de países nos próximos dias.

Importa recordar que desde o início da pandemia, o Reino Unido já registou cerca de 128 mil mortes e que, atualmente, a
média de casos diários é de dois mil. Até ao momento, perto de 70% dos adultos já receberam a primeira dose da vacina
contra a covid-19 e 38% já estão completamente vacinados.
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CMTV
17/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL HORA DE
ALMOÇO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Semana de calor no Algarve
Semana de calor no Algarve

Semana de calor no Algarve
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JORNAL DE NOTÍCIAS
17/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 8086

REACH: 109166

Turistas britânicos começaram a chegar em peso ao Algarve
Algarve espera receber esta segunda-feira 17 voos do Reino Unido e mais de cinco mil turistas.
Britânicos devem apresentar um resultado negativo para a covid-19, no máximo 72 horas antes de
embarcarem no avião.

Vídeo
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https://d23t0mtz3kds72.cloudfront.net/2021/05/17mai2021_cesarc_algarveturis_20210517130606/mp4/17mai2021_cesarc_algarveturis_20210517130606.mp4


CMTV
17/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL HORA DE
ALMOÇO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

No Reino Unido, o dia fica marcado pelo levantamento das restrições da
covid-19, os britânicos podem agora voltar a fazer viagens turísticas
No Reino Unido, o dia fica marcado pelo levantamento das restrições da covid-19, os britânicos podem
agora voltar a fazer viagens turísticas

No Reino Unido, o dia fica marcado pelo levantamento das restrições da covid-19, os britânicos podem agora voltar a
fazer viagens turísticas
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RTP 1
17/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 124693

REACH: -1

O setor do turismo espera alcançar em 2023 os valores pré-pandemia no
imediato
O setor do turismo espera alcançar em 2023 os valores pré-pandemia no imediato com João Fernandes

O setor do turismo espera alcançar em 2023 os valores pré-pandemia no imediato
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RTP 1
17/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 149631

REACH: -1

Os turistas ingleses estão hoje de regresso a Portugal, só em Faro são
esperados 17 voos provenientes do Reino Unido
Os turistas ingleses estão hoje de regresso a Portugal, só em Faro são esperados 17 voos provenientes
do Reino Unido com João Fernandes

Os turistas ingleses estão hoje de regresso a Portugal, só em Faro são esperados 17 voos provenientes do Reino Unido
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CMTV
17/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL HORA DE
ALMOÇO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Portugal recebe a partir de hoje, milhares de turistas do Reino Unido
graças à autorização de voos turísticos entre os 2 países
Portugal recebe a partir de hoje, milhares de turistas do Reino Unido graças à autorização de voos
turísticos entre os 2 países desde o aeroporto de Lisboa

Portugal recebe a partir de hoje, milhares de turistas do Reino Unido graças à autorização de voos turísticos entre os 2
países desde o aeroporto de Lisboa
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TECNO HOTEL
17/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Portugal e Espanha lideram a recuperação de reservas de hotéis
De acordo com os dados do SiteMinder World Hotel Index, Portugal e Espanha são os dois países que
recuperaram a maior percentagem de reservas de hotéis em comparação com os países à sua voltaLer
mais

As reservas hoteleiras em Portugal situam-se atualmente nos 84,02% dos níveis de 2019, seguidas pela Espanha a
doze pontos percentuais de distância, e ambas superam a percentagem média global de reservas, em 59,05%.

Os dados do SiteMinder mostram, que os países à sua volta como França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Suécia,
Marrocos ou Reino Unido registaram um menor aumento nas reservas hoteleiras em comparação com os dois países
da Península Ibérica.
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TVI24
17/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3175

REACH: -1

"Invasão" britânica: só hoje, chegam 25 voos ao Algarve | TVI24
Já começaram a chegar ao Algarve os cinco mil turistas previstos para hoje. O Reino Unido incluiu
Portugal na lista verde de países seguros com praia e as reservas dispararam. As fronteiras reabrem-se
para as viagens aéreas não essenciais, numa medida que abrange britânicos e grande parte dos 27
estados-membros da União Europeia. O setor do turismo suspira de alívio.

Já começaram a chegar ao Algarve os cinco mil turistas previstos para hoje. O Reino Unido incluiu Portugal na lista
verde de países seguros com praia e as reservas dispararam.

As fronteiras reabrem-se para as viagens aéreas não essenciais, numa medida que abrange britânicos e grande parte
dos 27 estados-membros da União Europeia. O setor do turismo suspira de alívio.
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OBSERVADOR
17/05/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

Portugal começa hoje a receber os turistas britânicos
Portugal começa hoje a receber os turistas britânicos

Portugal começa hoje a receber os turistas britânicos
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DINHEIRO VIVO
17/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

Covid-19: PSD quer saber se aeroportos estão preparados para aumento
de passageiros
Os sociais-democratas argumentam que, no verão de 2020, "no aeroporto de Faro, registaram-se
episódios que violaram as regras de saúde pública" e "mancharam a imagem do país"

O PSD questionou o Governo sobre a preparação dos aeroportos nacionais "para acolher um significativo aumento de
passageiros" esperado com o levantamento de algumas restrições pandémicas, alertando para a necessidade de
"meios humanos e um plano operacional".

Numa pergunta dirigida ao ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e ao ministro da
Administração Interna, Eduardo Cabrita, os sociais-democratas apontam que "no âmbito do processo de
desconfinamento, estão a ser adotadas medidas que eliminam as restrições de mobilidade entre Portugal e países
terceiros à União Europeia, como é o caso do Reino Unido, nomeadamente no que respeito a viagens não essenciais,
isto é, as que dizem respeito ao segmento de turismo e lazer".

Alertando para a "progressiva normalização dos fluxos de passageiros intra-União Europeia", o PSD aponta que "é
esperado um paulatino aumento do número de passageiros a desembarcar em território nacional, pelo que importa que
os aeroportos estejam devidamente preparados para acolher os visitantes, em estrito respeito pelas condições de saúde
pública e de conforto adequadas".

"Tal exige meios humanos e um plano operacional que atenda, entre outros, ao facto de ser necessário proceder à
verificação dos comprovativos de testes covid-19 negativos apresentados pelos passageiros, articulado entre todas as
entidades públicas e privadas envolvidas", defendem.

Os sociais-democratas argumentam que, no verão de 2020, "no aeroporto de Faro, registaram-se episódios que
violaram as regras de saúde pública" e "mancharam a imagem do país", apontando ainda para notícias recentes que
deram conta de "longas filas que causaram constrangimentos aos passageiros" no aeroporto Humberto Delgado, em
Lisboa.

"O GPPSD [Grupo Parlamentar do PSD] tem consistentemente alertado para a necessidade de munir o controlo dos
passageiros nos aeroportos nacionais dos meios humanos e expeditos mecanismos de controlo, de modo a poupar os
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visitantes a episódios pouco condignos que se refletem negativamente na imagem do país, os quais, sem as regras
atualmente vigentes e com um processo menos burocrático, já se verificavam antes do eclodir da pandemia", advogam.

Para a bancada "laranja", este aumento do tráfego aéreo "exige uma preparação atempada do dispositivo de controlo de
modo a acompanhar o aumento de fluxo de passageiros, pelo que são preocupantes as informações de que há receios
fundados que o dispositivo não esteja preparado".

Neste contexto, o PSD quer saber se o Governo dispõe "de um plano para responder ao aumento do número de
passageiros nos aeroportos nacionais, de modo a salvaguardar a saúde pública, o condigno tratamento dos visitantes e
o regular funcionamento das infraestruturas aeroportuárias", quais são "as principais providências adotadas" e se
haverá, comparativamente ao ano passado, "maior alocação de meios humanos para esta tarefa", e em que medida.
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TVI24
17/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 40268

REACH: -1

Hoje é o dia em que Portugal reabre portas ao turismo e o Algarve é das
regiões do país que mais beneficia com esta chegada
Hoje é o dia em que Portugal reabre portas ao turismo e o Algarve é das regiões do país que mais
beneficia com esta chegada

Hoje é o dia em que Portugal reabre portas ao turismo e o Algarve é das regiões do país que mais beneficia com esta
chegada
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TVI24
17/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 161070

REACH: -1

O Reino Unido incluiu Portugal na lista verde de países seguros com
praia e as reservas dispararam
O Reino Unido incluiu Portugal na lista verde de países seguros com praia e as reservas dispararam

O Reino Unido incluiu Portugal na lista verde de países seguros com praia e as reservas dispararam
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ANTENA 1
17/05/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Começam a chegar a Portugal, os primeiros turistas britânicos
Começam a chegar a Portugal, os primeiros turistas britânicos

Começam a chegar a Portugal, os primeiros turistas britânicos
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TVI24
17/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 67113

REACH: -1

Os turistas começam hoje a chegar a Portugal
No aeroporto de Faro, os turistas são aguardados com muita expectativa

Os turistas começam hoje a chegar a Portugal
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TVI24
17/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 135225

REACH: -1

Portugal reabre as portas aos turistas de quase toda a Europa
Entrevista com João Fernandes

Portugal reabre as portas aos turistas de quase toda a Europa, as fronteiras reabrem se para as viagens aéreas não
essenciais numa medida que abrange britânicos e grande parte dos 27 Estados-membros da União Europeia. As
exceções são Chipre, Croácia Lituânia países Baixos e Suécia por causa da incidência de casos de COVID-19 nestes
países que é igual ou superior a 500 casos por 100.000 habitantes. As últimos 14 dias. Os turistas com viagem marcada
para Portugal tem de apresentar um teste negativo à COVID-19 realizado nas 72 horas antes da viagem. Hoje é
esperada a chegada de mais de 5.000 turistas estrangeiros porta de entrada prioritária, o Algarve agora que é possível
viajar para Portugal. Carla Marques Cordeiro, bom dia quando os voos estão previstos para hoje. Bom dia estão
previstas de 17 voos só que para o aeroporto de Faro, portanto, um , total, isto vindos da do Reino Unido, portanto, um
total de 7.000 turistas só 5.500 são britânico hoje e o primeiro voo já chegou aqui ao aeroporto de Faro e, portanto, a um
movimento é aquele. Já em tempos que não se viram anteriormente e, portanto, eu comigo tenho João Fernandes da
região de Turismo do Algarve, como é que pode escrever este movimento, por exemplo, a semana passada e ao dia de
hoje. É o dia e noite senão e hoje estamos cá de alma cheia, porque estamos a receber voos como referiu com outra
expressão nos voos vêm com boas capacidades boas taxas de ocupação, as pessoas vêm felizes por chegar ao
destino, temos realidades muito diferentes de pessoas que vêm pela primeira vez, porque temos nesta condição
privilegiada de ser praticamente o único destino para onde os britânicos podem voar com estas . características. Temos
pessoas que já cá vinham regularmente de hoje 2, 3 vezes por ano e que tiveram aqui um interregno por razões que
sabemos e temos pessoas que já não vinham há muitos anos e que , voltaram, portanto, é aqui uma oportunidade de
importantes também para reforçar aqui a capacidade de alargar a nossa notoriedade junto dos turistas britânicos, mas
recebemos também logo de manhãzinha um voo de Genebra. Outro de Bruxelas e, portanto, é um sinal de reabertura do
mercado. Há pouco falávamos com alguns turistas britânicos que nos diziam que esta quarentena devia ter sido
levantada há mais tempo consideram Algarve com uma segunda casa, nomeadamente Portugal também, mas esta
recetividade também tem estado a ser sentida, nomeadamente pela região de turismo que tem um QI de saúde de boas-
vindas correto é verdade, nós temos 2 mensagens essenciais desfrutem do seu tempo. De descanso e de lazer e, por
isso, entregámos dias, mas, ao mesmo tempo, queremos dar um sinal de que fiquem seguros ao fazê-lo e então temos
um kit que tem tudo produção nacional de máscaras feitas em Portugal tem o álcool gel também cá. Produzido e depois
tem uma fora rural para as boas-vindas. É esta são estas as mensagens que queremos também transmitir a todos e
venham são muito bem-vindos, merecem o vosso descanso. Faremos o melhor para vos receber com toda a
hospitalidade queremos que fiquem seguros. De que forma é que também em se estão a organizar para receber estes
turistas e, nomeadamente em relação ao teste antigénico que têm de realizar e de que forma é que são informados para
a realização desses testes e em que o laboratório. . Olhe. Logo que soubemos das regras a observar. Nós contactámos
a Administração Regional de Saúde que teve o cuidado de fazer um levantamento exaustivo, nós temos mais de 126
pontos de testagem na região numa região relativamente pequena como Algarve. Há realmente locais protestos em todo
o lado. Falámos também com os alojamentos turísticos no sentido de fazerem acordos com os laboratórios para que
possam fazer até a colheita no descanso do do hotel ou do do alojamento turístico, em geral e a uma resposta massiva
a estas condições até para os mais esquecidos podem fazer aqui no próprio aeroporto o teste, mas tem sido uma
colaboração muito estreita com autarquias com e os agentes para receber em segurança e dá todas as condições.
Muito obrigada João Fernandes da região de Turismo do Algarve, portanto, estas turistas que têm chegado aqui ao
aeroporto de Faro, um dia importante para a região uma espécie de balão de oxigénio, uma vez que a estas turistas
eram há muito aguardados aqui no Algarve.
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Portugal começa a receber hoje turistas de países com baixa incidência
de covid19
As fronteiras reabrem-se para as viagens aéreas não essenciais numa medida que abrange britânicos e
grande parte dos 27 Estados-membros da União Europeia

Portugal começa a receber hoje turistas de países com baixa incidência de covid dezanove todos estão obrigados a
apresentar um teste negativo à chegada seja de barco ou de avião. Ao Algarve chegam hoje cinco mil e quinhentos
turistas britânicos repórter Emanuel Nunes está junto às partidas no aeroporto de Gatwick em Londres Emanuel, muito
bom, dia e hoje é um dia importante que marca a reabertura das viagens não essenciais que o Reino Unido. Bom dia a
Marta se, de facto assim e a partir de hoje, entra em vigor o chamado sistema de semáforo criado pelas autoridades
britânicas e que de divide os vários destinos do mundo em cores, nomeadamente a lista verde amarela e vermelha
como é sabido, Portugal é dos doze destinos que está na lista verde, ou seja, estão dispensadas as quarentenas
obrigatórias quer em casa, quer em hotel e, por isso, um dia importante para muitos britânicos que, finalmente pedem
então iniciar as suas são fazer férias iniciar as suas viagens não essenciais em vários, destinos ainda assim aqui. Para
esta hora aqui no aeroporto de gatti que ainda muito pouco movimento, como dizia há pouco, são apenas doze os
destinos que estão na lista verde para onde é possível voar a partir de hoje e dentro dessa lista verde apenas doze, país
dois países, aliás, são europeus, nomeadamente Portugal e a Islândia e depois há países que fazem parte dessa lista,
mas que não estão ainda autorizar a entrada de turistas britânicos, como é o caso da Austrália e da Nova Zelândia,
portanto, são, de facto, vários os a os fatores que contribuem para esta acalmia aqui neste que é o Prince o segundo
principal aeroporto do Reino Unido ainda há pouco, tive a oportunidade de circular dentro do aeroporto, nomeadamente
na zona dos cafés que hoje também abrem hoje também passam a poder servir no interior e, portanto, alguns cafés
abertos mais, eu diria mesmo que o aeroporto continua a praticamente deserto, o que é, de facto, uma imagem
significativa, tendo em conta que este é um aeroporto sempre bastante movimentado. Mas Emanuel as viagens só são
permitidas com testes pcr que não são assim tão baratos. Sim, aliás, Portugal exige testes o Reino Unido também exige
testes e, portanto, feitas as contas a uma viagem para Portugal nunca custará menos do que duzentos e cinquenta e
cinco euros só em testes, isto porque Portugal exige testes pcr para todos os passageiros a partir dos dois anos de
idade e o Reino Unido exige também teste chamado teste antigénio antes de sair de Portugal antes de embarcar no voo
de regresso aqui ao Reino Unido e depois um novo teste pcr ao segundo dia para cada teste pcr custa aqui cerca de
cento e quinze euros, portanto, se fizermos as contas para uma família de quatro pessoas a ir de férias no caso
específico de Portugal nunca custará menos de mil euros para para que só só em testes e, portanto, valor que pode até
aumentar se esses testes forem feitos com as chamadas taxas de urgência, portanto, são custos que tem que ter tem
que ser tidos em conta por muitas famílias que por muito que queiram a ir de férias ainda não podem por causa dos
custos elevados desses testes até porque convém dizer que as companhias aéreas não aumentaram ainda sobre
maneira, os valores dos preços dos bilhetes para Portugal ainda estão nalguns casos e acessíveis, nomeadamente
através das companhias, low-cost mas o problema poderá ser, de facto, para muitas famílias. Os testes e que dessa
forma poderá fazer também com que muitas pessoas optem por não ir já de férias. São, portanto, Emanuel de anos
viagens ficam bastante mais caras por causa dos testes que são obrigatórios e grande parte dos ingleses voa para o

32/102



SIC NOTÍCIAS
17/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL SÍNTESE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 95942

REACH: -1

No Algarve, os turistas tiveram uma receção especial
Entrevista com João Fernandes

No Algarve, os turistas tiveram uma receção especial. Exatamente à chegada aqui Faro, eles foram recebidos com um
pequeno kit de boas-vindas, aliás, é isso mesmo que está a . acontecer. Neste momento, chegou mais um voo do Reino
Unido. A nossa indiferença de a quem é saber falas a feito em lei arregaçar atacante de Algarve. Faz mais e espera que
a natação índice de campanha e disse, sei que vão dizer Samantha e a segunda vai ter de ir a Viana do ano há , ainda,
mas Hassan, pois eu aceitei e acabou a definição do tipo, mas o terceiro. A cada . jogador. A de Adelino, este lance 7 de
Sacchi. SAD admite águas estão a CM de mais significa mais 7 e irei sempre a , 52, os incêndios e sei que também
entre nós, a começar o dia e façam todos. Ainda mais este turista inglês é um dos vários que acabou de chegar neste
momento de Inglaterra e ele disse precisamente que escolheu Portugal porque estava na lista verde, ou seja, estava na
lista dos 12 países para onde o Reino Unido diz que é possível voar sem quarentena e, portanto, há vários turistas e
longamente temos percebido que vários turistas estão aqui pela primeira vez no Algarve, exatamente por isso, , porque,
ao contrário do que acontece, por exemplo, em Espanha, na Grécia e França é possível. As pessoas vêm para o Algarve
e não ficar em quarentena e foi precisamente isso que este estava a dizer que foi por isso que escolheu Portugal João
Fernandes, isto é importante, porque poderá aqui de alguma forma abrir portas para o Algarve a turistas que antes não
vinha a terra. É verdade, ao contrário do que aconteceu no Verão passado desta feita, somos nós temos o privilégio de
estar isoladamente disponíveis para o mercado britânico que acontece que há pessoas que tinha outras opções que vêm
para o Algarve e que depois de conhecer esta região, certamente voltarão. Diria então que nos mostra este vosso kitt
que acabaram por disparar para para este hoje. O que tem 2 mensagens, uma primeira que é o dia vêm viagem
desfrutem da de várias possibilidades no destino e um outro que e façam-no de forma segura e, portanto, tem um kit
com 2 máscaras com álcool gel e uma flor de boas-vindas, mas também a assinalar que é importante que desfrutem do
território, mas em segurança. Em relação ao vento e que se perspetiva algumas semanas atrás toda a gente estava
com medo, porque as reservas eram muito poucas, neste momento, o Algarve já pode dizer que vai ter um bom Verão.
Sim, à partida se não haver nenhum percalço, obviamente, temos que estar sempre preparados para algum revés, mas
os sinais são muito positivos na medida em que temos boas taxas de de reserva ao nível do mercado nacional que é o
nosso maior mercado no Verão e temos agora já o mercado britânico a vir em força e temos também as portas abertas
com a Espanha 2 meses antes do que aconteceu o ano passado e temos todos os mercados um bocadinho olhar para
Portugal como o país mais seguro da A União Europeia e, portanto, há aqui realmente um novo ar que se respira e se
não há dúvida.
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A retoma do Turismo
Comentários de Luís Pedro Martins e João Fernandes

A partir de amanhã, o país começa a receber voos. Do Reino Unido e países do espaço Schengen. Os britânicos
representam um terço das dormidas totais do Algarve, as reservas são essencialmente para os meses de Verão, mas a
retoma do setor deverá recomeçar já e beneficiar das férias escolares começam em Maio. Mais para o final do mês
deverão ser recebidos aqui até 280 clientes por dia, muitos ingleses. Tem também este período de férias escolares,
normalmente, as crianças e 6 de Junho com esta abertura, a partir de dia 17 vai se precipitar um bocado essa vinda
facto de Espanha Grécia estarem, neste momento ainda em vermelho ao laranja e nós estarmos no verde, por assim
dizer, vai-nos , permitir, ter também um bocadinho mais de ocupação do que aquela que seria o convencional todos os
dias, nós temos milhares e milhares de reservas até. Abrem-se Portas aos turistas e ao emprego, as últimas contas.
São rápida e foram 30 só num dia ainda estamos a contratar. Cada hotel terá o seu próprio ritmo de crescimento, mas
contra um todos com portugueses essencialmente aos fins de semana com tempo será o início do regresso a outros
tempos. Da própria Tui anunciou que vai trazer os seus maiores aviões para o Algarve, o que não é habitual a British
Airways já vai com 5 rotas quando começou apenas com Londres, alguns hotéis. Reabertura outros reabriram apenas
em Junho, as marcações serão sobretudo para os meses fortes de Verão e isto deixa antever que teremos resultados
ainda não idênticos àqueles que se verificaram em 2019, mas já bastante melhores do que aqueles que registámos em
2020. Já esta segunda-feira são esperados 17 voos vindos do Reino Unido, o número ainda muito longe, no máximo,
atinge. Em 2019 com 28 aviões por hora. Preparam-se as estadias o setor turístico está aliviado. Em Junho, tivemos um
crescimento substancial de 66% e que, no no caso da nossa unidade em termos do número de reservas e, por aí,
digamos, que Julho e Agosto também vai crescer bastante a nossa expectativa é que em relação a 2019, tínhamos uma
quebra de 40%. A partir de agora, não interessam os motivos que, desde que seja apresentado um teste pcr negativo. A
COVID-19 feito até 72 horas antes da chegada a Portugal e não chegar de países com mais de 500 casos por 100.000
habitantes, como acontece com o Brasil e os países Baixos outro mercado importante para o Sul do país. Juntam-se a
este 360 Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte que está nos estúdios da RTP no Porto e João
Fernandes do Turismo do Algarve junto a nós, por vídeo-chamada muito boa noite aos 2 bem-vindos ao 360. João
Fernandes a começar por si, no Algarve deverão chegar amanhã 17 voos, isto só do Reino Unido, de modo a que a
região se de tem estado a preparar para receber estes turistas. Antes de mais uma noite que os sistemas obrigado pelo
convite cumprimento há também uma colega do Porto Luís Pedro Martins, a colega de trabalho com quem colaboramos
a rapidamente e sempre de forma eficaz e estamos obviamente de de alma cheia, porque foi para isso que nos
preparámos desde o início da pandemia que temos reuniões semanais com a proteção civil. As forças e serviços e a
essa hora ainda se o de 11 autarquias têm sido fundamentais de processo da Segurança Social, um conjunto de
parceiros. Começamos as respostas. Neste caso em , concreto, temos trabalhado também com o SEF, o aeroporto
internacional de Faro para que as coisas corram bem logo no momento de chegada ou seja, acredita que não vai haver
filas para entrar na região. Olhe, é certo que qualquer britânico tem hoje uma condição para entrar numa fronteira da
União Europeia que não tinha ainda há uns meses atrás de si durante o procedimento, para que hoje se verificam e que
não eram necessários à há bem pouco tempo, mas estou certo que o SEF está preparado e que o aeroporto também
está muito estar muito atento para que tudo corra bem e, felizmente, temos esta procura pela qual nos preparamos os
empresários 3 protocolos de higiene e segurança que o ano passado era muito bom, resultado e e estamos todos
necessitados. E se a Espanha agora claro e qual é a percentagem 7 a esses números para já de reservas para este
mês e fazer também a comparação com o mesmo período, mas de 2019, portanto, pré-pandemia. Não tenho e e ainda
bem que não tenho, porque eles evoluem como na peça, vocês mostraram a cada dia, mas posso dizer que 10 minutos
após o anúncio do Governo britânico houve um pico de mais de 3.000% nas pesquisas dos britânicos para viagens para
Portugal que a capacidade aérea aumenta a cada . dia. Começou com mais de 175. Hoje mais 20.000 lugares quando a
Escócia se juntou à Inglaterra. Nesta classificação da lista ver a easyjet com mais 80.000 lugares como também foi
referido com capacidades do ponto de vista das aeronaves que utilizam cada vez maiores. Isso é animador. E tem ideia
de quantos voos deverão chegar até ao fim da semana, pelo menos para fazermos . aqui. Um , bocadinho, os termos os
dados das expectativas em relação a uma semana. Não não temos essa informação, felizmente lá está porque mudam
os aviões como os aviões têm vindo a ficar cheios as as companhias aéreas reforço da sua capacidade, por exemplo,
para amanhã, nós já temos já estamos 7.000 passageiros desembarcados. O que é bastante Luís Pedro . Martins. O
Porto e a região Norte estavam em crescimento turístico antes. O Porto a receber a final da Liga dos Campeões no dia
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29 entre 2 equipas inglesas que é que está previsto. Boa noite, Cristina Esteves também enviar um abraço ao meu
colega e amigo João Fernandes, 2 regiões que estão nos extremos do país, mas que se articulam bastante bem que são
bastante bem essa notícia foi uma excelente notícia. É neste momento de retoma nada melhor do que poder receber um
tão e um grande número de turistas e do mercado que não costuma ser nos nossos mercados mais fortes, como é o
mercado britânico qualquer forma, nós estávamos a crescer de 18. Neste mercado e queremos agora fazer uma grande
aposta por isso esta final vem mesmo em boa hora. Nós estamos . preparados. Nossa hotelaria restauração. O
comércio, as empresas de animação turística estiveram muito tempo para se preparar muito tempo à espera com
grande ansiedade destes momentos e nós fizemos uma grande maratona e nesta maratona, pediram-nos paciência e
resiliência muita preserverança e assim foi, mas agora estamos na altura do sprint e corrida aqueles que chegarem à
frente e o 1º lugar e ainda bem que Portugal deu este passo era, de facto urgente fazê-lo em relação a estes mercados
assim como mercados de longa distância como, por exemplo, mercado americano, nós tínhamos já grande apelo, mas
não tínhamos possibilidade de as poder receber e, neste momento, nós não podemos desperdiçar nenhuma
oportunidade, esta é uma oportunidade ganha e ainda bem. E quando os turistas são expectáveis com a final da da Liga
dos Campeões. A ideia. Nós não temos ideia, porque falando falam sim, 12 a 15.000 vindos do Reino Unido, depois
temos uma série de outros britânicos que se encontram não só no país como também no nosso na vizinha Espanha,
portanto, imaginemos que vai ser, de facto, um grande número suficiente para conseguir, pelo menos daqueles dias,
preencher a hotelaria, como já há muito tempo a hotelaria, não via nem a cidade nem o comércio da cidade, portanto,
vamos com grande expectativa e tentar que tudo corra bem e daí também este apelo para que nós não demos nenhum
passo atrás neste momento e estamos a tentar sair da pandemia um momento muito importante para o setor do turismo
e que eu acredito que se as coisas não der e, de facto, passo atrás, o setor do turismo, a exemplo do que já fez noutras
crises, vai fazer uma recuperação mais rápida, eventualmente até daqueles setores. E e o que é certo é que a região
passou de o melhor ano de sempre para o pior no ano passado. Eu pergunto que quando é que esperam voltar a níveis
de pré-pandemia. É verdade, Cristina, nós tínhamos 2019 foi o ano com 6 milhões de hóspedes 12 milhões de dormidas
entrámos deste louco ano de 2020 a crescer. Acima da média nacional e, de facto, com números . impressionantes. A
perspetiva que temos é que 2021 será um ano e esperemos bem melhor que 2020. Não só um grande apelo aos turistas
nacionais que, de certa forma, deram um grande contributo em 2020, mas agora com esta abertura a mercados
importantes como o mercado espanhol francês alemão acreditamos que vamos dar um salto. O número de 2019 bom
se chegarmos a 2023 com o mesmo número 2019 seria excelente, mas também se chegarmos com números de 2001.
Não é mau, porque, mesmo assim, foram anos muito importantes e com números muito interessantes da nossa
expectativa é se a 2023 voltar a recuperar esses 6 milhões de turistas que chegavam à região do Porto e Norte. E quanto
ao Algarve e João Fernandes, quando é que esperam recuperar os valores da ao nível da pré-pandemia. Esta
expectativa que eles pensamos pessoa e, no fundo, aquilo que todos os relatórios internacionais de travou, cancelou da
boa trama outro referem a e é realmente a expectativa mais otimista, portanto, quer a Luís Pedro, quer nós aqui no
Algarve tínhamos essa intenção de tão rápido quanto possível em 2023 já recuperar os níveis de aqueles que foram os
Record como ano de 2019. Acho que, apesar de tudo, temos condições para o fazer na medida em que grande parte
dos nossos mercados estão e ao plano de vacinação bastante avançado situou-se no hemisfério Norte tem. Já para as
rotas aéreas que, provavelmente serão as primeiras a ser reativadas as ruas intraeuropeias seja a mesma esperança
óticas o caso dos Estados Unidos e Canadá e, portanto, a expectativa de 2023 já consigamos estar a retomar o por ser
o o caminho do do do crescimento pegando no último recorde, tivemos eu recordo que todos os anos batemos recordes.
Eu pergunto-lhe também 1, 1 dos dos focos na região algarvia e Praia lá está o bom tempo, mas também a animação
noturna e nós lembramo-nos certamente da das imagens que vimos relativas ao ano passado, em que vários
estudantes foram para o Algarve, nomeadamente para a zona de Albufeira e houve desacatos, porque não foram
respeitado as as condições básicas já que ainda continuamos em pandemia, eu pergunto-lhe com bares ainda
fechados, não é e discotecas. Como é que situa-se tão a prever a situação. Em que é que estão a ser feito para
acautelar a segurança e para acautelar também os o distanciamento social que deverá prevalecer ainda nesta fase.
Para já estamos a falar de um período em que todos nós amadurecemos, no fundo, aquilo que são as regras a observar
e que há mais homogeneidade no espaço europeu o tipo de procedimentos de segurança que devem ser observados no
período do Verão passado. Nós tínhamos jovens de países do Norte da Europa, em que as regras que o que era
obrigatório observar nos seus países eram substancialmente diferentes daquelas que aqui no território de Portugal
teriam que que isso há que, obviamente que vamos reforçar a informação que . temos. Logo à chegada exemplo,
amanhã já temos. Jogar nos primeiros voos aos passageiros que desembarquem no aeroporto internacional de Faro.
Mas obviamente que também ao nível de espaços mais sensíveis como é o caso da da oura a hoje também morta em
these agem seja da das forças de segurança seja da da própria autarquia que levam uma prevenção que nos garante
que a realidade será outra, mas também dizer que as regras que hoje impera um sobre o funcionamento da os
restaurantes e 2 bares são também diferentes daqueles que, na altura lhe acontecia. Sim, mas também é preciso não
esquecermos das imagens quinta vimos recentemente não só em Portugal com a comemoração do título do Sporting,
mas também noutros países, assim que foi possível desconfinar de alguma maneira, bom e Luís Pedro Martins, eu
pergunto o que é que está a ser pensado para promover a região Norte do país. Nós temos vindo a promover desde o
início desta pandemia, na verdade. Eu a nossa notoriedade 2 mantém-se praticamente intocável, porque fez feito um
esforço muito grande por parte da Síria de Estado de turismo turismo, Portugal, as entidades regionais, quem não
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aparece esquece e nós não quisemos ser esquecidos, nós comunicámos bastante para os nossos principais
mercados, o Porto e Norte às 0 horas do dia 1 de Janeiro iniciado uma campanha em mercados estratégicos para a
região e vamos lançar agora uma nova campanha já neste final de Maio, fazendo estes 2 pelos diferentes um apelo para
o o turismo interno e a tentar conseguir o mesmo número que tivemos em 2020 que, de facto, o Porto e Norte a exemplo
de regiões como o Alentejo, o centro não nos podemos queixar, os turistas quiseram descobrir. As com maior
tranquilidade próxima destinos de natureza e nós, de facto, temos essa grande oferta não só no Norte, mas, como
noutras regiões do país. Estamos também a comunicar aos outros mercados para os mercados externos e, para isso,
estamos a reforçar as nossas campanhas de Marte digital também as nossas presenças nas feiras assim que, de facto,
seja permitido nesses países e , depois, esperemos e ainda ainda hoje trocava impressões com os meus colegas, de
facto, precisamos também aqui de um reforço e o apelo aqui se reforce existe aos orçamentos, não só das entidades
regionais mas também do Turismo de Portugal, porque vamos entrar aqui num período já estamos a entrar num período
de grande competição entre os destinos os nossos concorrentes, Espanha, França e Itália têm máquinas muito fortes de
comunicação e nós para um ano e para o momento excecional também de medidas excecionais continuar a comunicar
como temos estado mas, obviamente, reforçando agora essas campanhas de comunicação. Agora gostaria de colocar
a questões semelhantes a 1 e outro para respostas rápidas, começando pelo João Fernandes, a quantas unidades
fecharam por causa da pandemia da ideia. Sim a um apuramento que nos indica que cerca de 80% da de alojamento
turístico na região. Sou durante os períodos críticos da pandemia eu relembro que por lei não. Nunca foi obrigatório
fechar alojamento turístico. E tem a ideia de que todos podem reabrir ou não. Sim, na medida em que o registo de
falências insolvências e realmente muito muito. E quantos empregos e que foram perdidos. , Olhe, durante o mês de
Abril, nós tínhamos 33.000 desempregados inscritos, o que numa população ativa de cerca de 200.000 habitantes e um
valor muito alto, mas como a vossa peça que contou, estamos na esperança de que rapidamente retomemos também
desse ponto de vista, o emprego iie e o bem-estar das próprias pessoas que aqui vivem e que merece. Claro e
financeiramente quanto é que a região do Algarve deixou de encaixar. Olhe, sou o ano passado e só em proveitos da
hotelaria. Perdemos cerca de 800 milhões de euros no orçamento místico classificar. Para tudo o resto, Luís Pedro
Martins coloca exatamente as mesmas questões, quantas unidades fecharam por causa da pandemia na região Norte.
Nós tivemos aqui uma diferença entre sobre destinos tivemos de sobre destinos como o Douro e o Minho e Trás-os-
Montes que, de facto, atravessaram o Verão de 2020. Sem cidade fechada antes, pelo contrário, com taxas de
ocupação, acima dos 95%, onde a pandemia afetou mais foi, de facto, as cidades nas grandes cidades, nomeadamente
o Porto com taxas de ocupação de 15% e aqui sim, houve o encerramento de cerca de 60%. Daquela que é a
capacidade a instalar, neste momento, iniciaram-se as reaberturas, temos informação de quantas não irão abrir mais o
jogo, mas é certo, mas ainda não temos essa informação ter informação de quantos empregos foram perdidos. Na
verdade na região do Porto e . Norte. Exemplo, de outras regiões, o Algarve tem problemas de sazonalidade. O que o
Porto e Norte acabou por não ter neste Verão, não se perderam assim tantos empregos e já agora façamos justiça
também que algumas das medidas que o Governo colocou em prática, permitirão que assim não acontecesse, de
qualquer forma ainda é prematuro fazer mexer esse balanço de quanto é que a região perdeu em termos de , proveitos,
que o João já disse. Aqui sim, nós conseguimos já avaliar de forma mais mais consistente. O Porto e Norte tinha tido em
2019 cerca de 600 milhões de proveitos, só na hotelaria e diria que seguramente 80% deste valor foi perdido. Luís Pedro
Martins, João Fernandes, muito obrigada por terem estado neste 360 cidades, obrigada boa noite. Muito obrigado a
ganhar.
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Os turistas ingleses estão hoje de regresso a Portugal
Em Faro são esperados 17 voos provenientes do Reino Unido

Muito bom dia, os turistas ingleses estão hoje de regresso a Portugal só em Faro são esperados 17 voos provenientes
do Reino Unido. Os turistas britânicos reagiram imediatamente à conjugação de decisões. Por um lado, Portugal abriu
as fronteiras e por outro o Reino Unido permite viagens não essenciais, mas para os típicos destinos de praia, o Governo
de Londres só permite turismo em Portugal deixou de fora, por exemplo, a Espanha, a Grécia e a Turquia, o que fez
disparar as reservas no Algarve, mas a chegada a Portugal, os turistas têm de apresentar um teste pcr negativo à covid.
Há 8 países com os quais se mantêm as restrições e exigências de quarentena à chegada a Portugal são África do Sul,
Brasil, Chipre, Croácia, Índia, Lituânia países Baixos e Suécia são países com uma taxa de incidência igual ou superior a
500 casos por 100.000 habitantes, assim que a chegar destes locais continua obrigado a 14 dias de quarentena à
chegada a Portugal.
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A chegada dos turistas ao Algarve
Entrevista com João Fernandes

Para Duarte Baltazar bom dia, vamos então a esta hora, sentir o pulso da chegada dos turistas ao Algarve. Escolhemos
um momento pouco ilustrativo e por causa do horário deste deste dia de reabertura no aeroporto de Faro que significa
que é assinalado, aliás, pela chegada de 17 voos com origem no Reino Unido, cerca de 5.500 a passageiros com origem
nesse . país. Certamente um dia diferente. E do qual o lugar que denuncia por causa da da. De outros destinos
concorrentes e a verdade só a verdade, o Governo britânico definiu uma lista verde para a qual é possível fazer viagens
de lazer. Sem no regresso de ter que observar quarentena e, portanto, é uma vantagem grande, quer por essa razão
quer também, porque os britânicos costumam viajar com seguros de viagens e, portanto, só quem está na lista verde a
que tem acesso a seguros de viagens facilmente no Reino Unido, portanto, há aqui uma dupla vantagem não só porque
não há um condicionamento no regresso, mas também porque é possível fazer seguros 1 e mais facilmente viajar com
e seguro sem querer ser demasiado precoce nas apreciações que faremos para que é que fazemos para os próximos
meses. Quais são as expectativas até ao final do Verão nos olhos e não acontecer nenhum percalço de uma nova
estirpe de um retrocesso . qualquer. Temos um Verão melhor do que o ano passado começa mais cedo. Estamos aqui
a 17 de Maio a marcar já o reinício de viagens de vários pontos da Europa, não é só do Reino . Unido. Temos fronteira
com Espanha aberta desde 1 de Maio ano passado só começou a 1 de Julho, temos viagens, por exemplo, com o país
que estiveram praticamente fechados para nós e que são mercados emissores muito importantes como a Irlanda e
temos 1, 1 bom nível de reservas também para o Verão do mercado nacional que é o mais expressivo durante o Verão
aqui no Algarve. Muito bem muito obrigado, João Fernandes, o presidente da Região de Turismo do Algarve vacilar então
este dia de relativo regresso à normalidade, pelo menos a nível turístico, isso numa região como o Algarve significa o
regresso à normalidade, quase todos os níveis pelo menos do ponto de vista económico.
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A retoma do Turismo
Comentários de Luís Pedro Martins e João Fernandes

Vamos então feiras. Expectativas registadas ainda antes do dia de hoje com as restrições esperadas, o setor do turismo
espera alcançar os valores pré-pandemia em dois mil e vinte e três em termos imediatos no Algarve são esperados
então sete mil turistas já hoje no Porto há uma esperança num impulso de receitas daqui a duas semanas com a
presença de doze mil adeptos na final da Liga dos Campeões. Há hotéis a registar milhares de reservas num só dia a
região precisa e os turistas parecem estar ansiosos. três minutos após o anúncio do Governo britânico houve um pico
de mais de três mil por cento nas pesquisas do escritório, Portugal. Inglaterra e Escócia colocaram Portugal entre os
destinos seguros mercados essenciais para o Algarve. Como os aviões têm vindo a ficar cheios as e as companhias
aéreas reforço da sua capacidade, por exemplo, para amanhã, nós já temos Jorge, vamos sete mil passageiros
desembarcados. No Porto e em toda a região Norte, o mercado inglês não é forte, mas a final da Liga dos Campeões
promete ser um impulso daqui a menos de duas semanas podem ser quinze mil os turistas. Imaginamos que vai ser, de
facto, um grande número suficiente para conseguir, pelo menos, naqueles dias, preencher a hotelaria, como já há muito
tempo a hotelaria, não via nem a cidade nem o comércio da cidade. Para trás ficou pior ano do setor que tinha atingido
recordes em dois mil e dezanove, o Algarve perdeu no ano passado oitocentos milhões de euros e a região Norte muito
perto dos quinhentos milhões. Agora olhar para a retoma. A nossa expectativa é se a dois mil e vinte e três voltar a
recuperar esses seis milhões de turistas que chegavam à região do Porto e Norte Luís Pedro, quer. Nós aqui no Algarve
tínhamos essa intenção de tão rápido quanto possível em dois mil e vinte e três já recuperar os níveis de aqueles que
foram os Record como o ano de dois mil e dezanove. Acho que, apesar de tudo, temos condições para o fazer. Se
apurar, estão quantos hotéis e empregos não resistiram às medidas impostas pela pandemia. O setor pede agora uma
campanha musculada para promover o país como destino
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Em Faro são esperados 17 voos provenientes do Reino Unido
Em Faro são esperados 17 voos provenientes do Reino Unido

Em Faro são esperados 17 voos provenientes do Reino Unido
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Para assinalar esta nova etapa, a Região de Turismo do Algarve decidiu
oferecer um kit com um guia turístico, uma máscara e álcool gel
Para assinalar esta nova etapa, a Região de Turismo do Algarve decidiu oferecer um kit com um guia
turístico, uma máscara e álcool gel

e para assinalar esta nova etapa região de Turismo do Algarve decidiu oferecer um kit com um guia turístico, uma
máscara e álcool gel. Uma excelente notícia marca aqui o reinício da época alta o reinício da atividade em si e felizmente
que que esta procura também já está a gerar recrutamento e, portanto, muita gente está a sair do desemprego para para
a atividade é um sinal muito positivo também para o bem-estar dos residentes que nos fazem lembrar também os
momentos difíceis, mas olhar para o futuro com mais esperança. Algarve decidiu também receber estes turistas destes
primeiros turistas, com uma oferta simbólica, o que é que tal e qual é o kit que vocês têm preparado o que é que estas
pessoas vão receber ao longo dia de hoje. Bem nós lembramo-nos de duas mensagens essenciais, as pessoas vêm
para uma de visita para uma região de lazer e, portanto, temos um guia turístico para que as pessoas desfrutem melhor
temos para oferecer, mas queremos que o façam em segurança e, portanto, temos um kit preparado com uma máscara
com um dia o gelo, tudo produtos nacionais.
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Os turistas já não terão de fazer quarentena, mas é exigida a
apresentação de um teste negativo à COVID-19
O Presidente do Turismo do Algarve garante que a região tem todas as condições para uma testagem
eficiente

O Presidente do Turismo do Algarve garante que a região tem todas as condições para uma testagem eficiente
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Portugal reabre hoje porta aos turistas de quase toda a Europa
As fronteiras reabrem-se para as viagens aéreas não essenciais numa medida que abrange britânicos e
grande parte dos 27 Estados-membros da União Europeia

Portugal reabre hoje porta aos turistas de quase toda a Europa. As fronteiras reabrem se para as viagens aéreas não
essenciais numa medida que abrange britânicos e grande parte dos vinte sete Estados-membros da União Europeia, as
exceções são Chipre, Croácia Lituânia países Baixos e Suécia por causa da incidência de casos de covid nestes países
que é, neste momento igual ou superior a quinhentos casos por cem mil habitantes, os turistas com viagem marcada
para Portugal tem de apresentar um teste negativo à covid dezanove realizado nas setenta e duas horas antes da
viagem. Carla Marques Cordeiro, bom dia no Algarve, os ingleses são esperados com grande expectativa. Bom dia
precisamente até porque este é um dia importante para a região, uma vez que a região depende essencialmente destes
turistas e no último ano, as quebras têm sido bastante acentuadas por falta desses mesmos turistas, portanto, Faro,
precisamente este era o Porto recebe hoje dezassete voos oriundos do Reino Unido, portanto, oito, mais oito de países
da Europa está prevista a chegada de sete mil turistas só cinco mil e quinhentos. Britânicos e o que está previsto a partir
de hoje são permitidas as viagens não essenciais de e para o Reino Unido. O Governo português que aliviou as
restrições do tráfego aéreo depois de o Reino Unido. A ficar isento da quarentena à chegada, segundo anunciou, há uma
semana. O Governo britânico. Esta decisão que também foi muito bem recebida por parte dos hoteleiros aqui na região
algarvia como Rodrigo cortesia no pode mostrar, estamos a ver precisamente as chegadas e nós estamos na zona de
chegadas do aeroporto de Faro. O primeiro voo vindo do Reino Unido está previsto para as nove e cinco chegar aqui a
esta zona de chegadas do aeroporto de Faro, onde está também a montado todo um dispositivo por parte da região de
turismo que está a receber os turistas com oferta de um kit de máscaras, uma brochura promocional da região, ou seja
uma ação de boas vindas que vai decorrer aqui ao longo deste dia entre as nove e as vinte horas para brindar este
regresso dos turistas britânicos. Há muito aguardado a região algarvia algarvia que depende fortemente deste mercado,
mas a dizer também que também o tempo brindou a estes turistas e vai brindar com temperaturas a chegar aos trinta
graus de a máxima e esta a chegada é uma espécie de balão de oxigénio para a região depois do último Verão
complicado e de mais de um ano sem praticamente a turistas, os hotéis e alojamentos locais têm sido uma verdadeira
têm tido, aliás, uma verdadeira a chuva de reservas vindas do Reino Unido, um aumento bastante exponencial não só
para Maio, mas também para os meses de Verão, portanto, como eu dizia está prevista a chegada de cinco mil e
quinhentos turistas só no dia de hoje ao aeroporto de Faro, portanto, dezassete voos, uma chegada a muito aguardada e
portanto, a região de turismo também tem aqui montado todo a uma recessão para receber passando a redundância
esses mesmos turistas, portanto, o primeiro voo está prestes a chegar. É
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Covid-19: Macau aumenta observação médica até 28 dias
Macau vai prolongar, a partir de terça-feira, o período de observação médica de 21 para 28 dias para quem
regressar ao território de alguns países, anunciaram hoje as autoridades de saúde

Quem regressar da Índia, do Paquistão, das Filipinas, do Nepal e do Brasil vai passar, a partir de terça-feira, a cumprir 28
dias de quarentena, período que será alargado para 35 dias caso seja detetada a presença de anticorpos do novo
coronavírus, devido ao risco de reinfecção, disseram.

Por outro lado, as autoridades do território indicaram que, a partir de terça-feira, quem tiver concluído o processo de
vacinação (duas doses) há 14 dias será dispensado de apresentar os resultados de testes de ácido nucleico para
participar em eventos de grande escala na comunidade local.

Esta medida abrange participantes em festivais, atividades culturais, recreativas e desportivas, eventos de restauração
coletiva com mais de 400 pessoas e em outros eventos nos quais não se consiga usar máscara ou manter dois metros
de distância.

A medida não está relacionada com a passagem da fronteira, salientaram.

No entanto, o pessoal médico, da cadeia de frio, da hotelaria, do aeroporto e da ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai continua
a ser obrigada a realizar testes de ácido nucleico.

De acordo com os últimos dados oficiais, 134.586 doses das vacinas contra a covid-19 foram já administradas. De um
total de 85.731 pessoas vacinadas, 36.661 receberam a primeira dose e 49.070 já receberam as duas doses
necessárias para completar a vacinação.

A população de Macau, com 683 mil residentes, pode escolher entre as vacinas da farmacêutica chinesa Sinopharm e
da alemã BioNtech.

O território, que diagnosticou o primeiro caso de covid-19 no final de janeiro de 2020, contabilizou até agora 50 casos,
não tendo registado nenhuma morte devido à doença.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.381.042 mortos no mundo, resultantes de mais de 162,9 milhões de
casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.
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Espanha: Reservas em hotéis atingem 72% das taxas pré-pandemia
O setor hoteleiro deverá recuperar fortemente com o turismo nos meses de verão, dado o avanço da
campanha de vacinação global e o alivia das medidas de restrição.

O setor hoteleiro deverá recuperar fortemente com o turismo nos meses de verão, dado o avanço da campanha de
vacinação global e o alivia das medidas de restrição.

De acordo com o SiteMinder, uma das maiores plataformas de hotelaria do mundo, Espanha tornou-se o destino mais
procurado para viagens de última hora. No espaço de um mês, entre 11 de abril e 11 deste mês, verificou-se uma
duplicação do número de reservas, que passou de 38,85% das feitas no mesmo dia de 2019 para 72,04%.

“As reservas de hotéis em Málaga e Valência situam-se em 82,48% e 80,06% dos níveis de 2019 e aparecem entre os
cinco primeiros, atrás apenas de Reykjavik (Islândia) e Bournemouth e Brighton (Reino Unido)”, explicou Sara Padrosa,
diretora da plataforma para o mercado espanhol.

De acordo com a ‘CincoDias’, os empresários depositam esperança na recuperação gradual do turismo a partir de
junho.

Em declarações ao jornal espanhol, os empresários referem, contudo, que o turismo internacional vai demorar muito a
recuperar, dado que os principais mercados emissores estão fechados.

Os turistas britânicos deverão começar a chegar ao território espanhol apenas no final de junho, tal como os alemães.
Apesar de as viagens não terem sido proibidas na Alemanha, as autoridades desaconselharam-nas até à estabilização
da situação epidemiológica. Os turistas provenientes dos dois países somam quase metade das chegadas de
estrangeiros a Espanha, sendo de 60% o número de viajantes da Alemanha para as Ilhas Baleares.

“O balanço que fazemos, por agora, das reservas que ativámos na semana passada é positivo, mas intuímos que a
recuperação não será imediata. Em relação às reservas específicas para os nossos hotéis de férias, acreditamos que é
cedo para ter uma visibilidade clara de como está a decorrer a temporada”, afirmou Jordi Ferrer, CEO da Hesperia, uma
cadeia com 28 hotéis no país.

“Esta campanha de verão é a nossa última oportunidade de salvar uma atividade estratégica para a economia e o
emprego deste país”, sublinhou.

“Neste momento, as reservas para o verão estão 50% abaixo do que seria um ano normal nesta época, mas na última
semana vimos uma certa recuperação e estamos confiantes de que a procura irá aumentar nas próximas semanas”,
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Reino Unido inicia nova etapa de desconfinamento com viagens para
Portugal
O Reino Unido inicia, esta segunda-feira, uma nova etapa do plano de desconfinamento, incluindo
autorização para viajar de férias para o estrangeiro, mas apenas alguns países, entre os quais Portugal,
permitem a entrada a britânicos.

O Reino Unido inicia, esta segunda-feira, uma nova etapa do plano de desconfinamento, incluindo autorização para viajar
de férias para o estrangeiro, mas apenas alguns países, entre os quais Portugal, permitem a entrada a britânicos.

Dos 12 países e territórios da "lista verde" do Governo britânico, que autoriza as viagens por motivos não essenciais e
não exige quarentena de 10 dias no regresso, sete não deixam entrar turistas, como Austrália, Nova Zelândia, Singapura,
Brunei e Ilhas Malvinas.

O facto de Portugal ser um dos poucos destinos de praia na lista, a qual deixou de fora países populares como Espanha,
Grécia e Turquia, levou a um número elevado de procura e reservas.

O grupo TUI disse à Agência Lusa ter adicionado mais cinco voos por semana a partir desta segunda-feira e atribuído
aeronaves mais espaçosas para ter capacidade adicional.

A partir de hoje, as pessoas na Inglaterra poderão também comer no interior de restaurantes ou beber uma cerveja num
"pub", em vez de ficarem limitados às esplanadas como até agora, e visitar familiares ou amigos dentro de casa e
abraçá-los.

Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte estão a seguir caminhos de reabertura semelhantes, mas ligeiramente
diferentes.
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Outros espaços de lazer, como cinemas, museus, teatros e salas de concerto poderão reabrir, embora com limites de
capacidade para grandes eventos.

Porém, o entusiasmo com a reabertura do turismo e a restauração é ensombrado pela ansiedade que uma variante do
coronavírus descoberta na Índia está a causar por estar a espalhar-se rapidamente.

O número de casos da variante B1.617.2 mais do que duplicou numa semana no Reino Unido, desafiando uma
tendência acentuada de queda em todo o país de infeções e mortes nas últimas semanas.

Rastreios porta a porta e apelos para as pessoas serem vacinadas estão a ser realizados nas áreas do norte da
Inglaterra mais afetadas.

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, disse no domingo à BBC que a variante é mais transmissível do que a
variante principal descoberta em Inglaterra no ano passado e "é provável que se torne a variante dominante".

"Mas a boa notícia é que temos cada vez mais confiança de que a vacina funciona contra a variante, a estratégia está no
caminho certo. Só que o vírus ganhou um pouco de ímpeto e, portanto, todos temos que ser um pouco mais cuidadosos
e cautelosos", disse.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, não excluiu atrasar a quarta etapa do plano de
desconfinamento, prevista para 21 de junho, quando o Governo pretendia levantar todas as restrições e medidas de
distanciamento social.

Disse também que não previa aumentar a "lista verde", a qual é suposto ser revista a cada três semanas, no futuro
próximo.

O Reino Unido registou quase 128 mil mortes desde o início da pandemia, o número mais alto na Europa e o quinto a
nível mundial.

O número de casos caiu para uma média de cerca de dois mil por dia, em comparação com quase 70 mil por dia
durante o pico do inverno, e as mortes caíram para um dígito por dia.

Quase 70% dos adultos britânicos receberam a primeira dose de uma vacina contra o coronavírus e 38% receberam as
duas doses.
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A região do Algarve espera mais de 7.000 turistas amanhã no aeroporto
de Faro
Acaba a quarentena para estes viajantes

A região do Algarve espera mais de 7.000 turistas. A manhã no aeroporto de Faro acaba a quarentena para estes
viajantes. Depois de meses a fio com quebras acentuadas hotelaria algarvia ganhou novo ânimo com o anúncio do fim
da quarentena a partir do dia 17 para os turistas britânicos. Nas últimas semanas tem existido uma verdadeira corrida
aos bilhetes para o Sul de Portugal. Desde logo, os diferentes canais de distribuição estão a dar nota de um pico de
procura no caso das companhias aéreas das o mais leve a lei vigente sisudas dos Tours operadores e a eletrificação só
nas reservas como também no caso das companhias aéreas e dos trocos com capacidade aérea no reforço do número
de lugares disponíveis de voos de do Reino Unido para para Faro. O facto de alguns mercados concorrentes de se
manterem fechados, colocou Algarve em ótima posição Portugal beneficiou daquilo que construiu, construiu a um
processo de prevenção e de controlo que levou a desta feita a estarmos em vantagem competitiva claramente. O
Governo britânico impôs algumas condições para a gente. Como a apresentação de um teste negativo à chegada para
isso estão a ser criadas sinergias para fornecer o máximo de informação aos turistas. Nós temos vindo a contactar
também os players do setor do turismo no sentido de os sensibilizar, sobretudo o alojamento turístico para contactarem
os laboratórios para . tentarem. No fundo a acordos que permitam ao turista que está no seu alojamento, poder ter de
forma mais cómoda acesso ao teste, eventualmente no check-in fazer uma marcação e gosto de estar com a mente na
sua vida e no seu descanso e ter uma marcação de testes já 3 a. Esta sexta-feira, Portugal anunciou que, a partir da
próxima segunda-feira estão autorizadas as viagens não essenciais de e para o Reino Unido. Quando apresentar um
teste negativo realizado nas 72 horas anteriores.
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Turismo do Algarve recebe passageiros do Reino Unido com ação de
boas-vindas
O Turismo do Algarve vai estar no Aeroporto de Faro, na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, a
receber todos os passageiros oriundos do Reino Unido, numa ação de boas-vindas que contará com a
presença do presidente desta entidade, João Fernandes.
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O Turismo do Algarve vai estar no Aeroporto de Faro, na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, a receber
todos os passageiros oriundos do Reino Unido, numa ação de boas-vindas que contará com a presença do
presidente desta entidade, João Fernandes.

No primeiro dia em que passam a estar autorizadas as viagens não essenciais para Portugal, os turistas britânicos que
cheguem ao Algarve, entre as 9h e as 20h, irão receber, como oferta, um kit de máscaras de proteção e uma brochura
promocional da região, com dicas e sugestões, para que possam tirar o maior partido da sua estadia no destino em
segurança.

São esperados na região, durante o dia de segunda-feira, 17 voos provenientes Reino Unido, correspondentes a 5.500
lugares.

Recorde-se que na sexta-feira passada, dia 7 de maio, Portugal foi incluído na lista verde dos destinos para os quais os
residentes no Reino Unido podem viajar, sem que para isso tenham de fazer quarentena no regresso.

Esta sexta-feira, o Governo português, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, já fez saber que serão
permitidas viagens de lazer dos turistas britânicos para Portugal a partir das 00h00 de dia 17 de maio. Atualmente só são
permitidas viagens essenciais.
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Turismo do Algarve recebe passageiros do reino unido com ação de
boas-vindas
O Turismo do Algarve vai estar no Aeroporto de Faro, na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, a
receber todos os passageiros oriundos do Reino Unido
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O Turismo do Algarve vai estar no Aeroporto de Faro, na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, a receber todos os
passageiros oriundos do Reino Unido, numa ação de boas-vindas que contará com a presença do presidente desta
entidade, João Fernandes.

No primeiro dia em que passam a estar autorizadas as viagens não essenciais para Portugal, os turistas britânicos que
cheguem ao Algarve, entre as 9h e as 20h, irão receber, como oferta, um kit de máscaras de proteção e uma brochura
promocional da região, com dicas e sugestões, para que possam tirar o maior partido da sua estadia no destino em
segurança.

São esperados na região, durante o dia de segunda-feira, 17 voos provenientes Reino Unido, correspondentes a 5.500
lugares.
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Turismo do Algarve recebe Passageiros do Reino Unido com ação de
Boas-vindas
O Turismo do Algarve vai estar no Aeroporto de Faro, na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, a
receber todos os passageiros oriundos do Reino Unido, numa ação de boas-vindas que contará com a
presença do presidente desta entidade, João Fernandes.

O Turismo do Algarve vai estar no Aeroporto de Faro, na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, a receber todos os
passageiros oriundos do Reino Unido, numa ação de boas-vindas que contará com a presença do presidente desta
entidade, João Fernandes.

No primeiro dia em que passam a estar autorizadas as viagens não essenciais para Portugal, os turistas britânicos que
cheguem ao Algarve, entre as 9h e as 20h, irão receber, como oferta, um kit de máscaras de proteção e uma brochura
promocional da região, com dicas e sugestões, para que possam tirar o maior partido da sua estadia no destino em
segurança.

São esperados na região, durante o dia de segunda-feira, 17 voos provenientes Reino Unido, correspondentes a 5.500
lugares.
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Portimão prepara época balnear
Portimão prepara época balnear

Portimão prepara época balnear
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Britânicos começam a chegar hoje e em peso
O mercado britânico é o mais importante para o Algarve e os turistas provenientes do Reino Unido
podem entrar em Portugal a partir de hoje. Região Turismo do Algarve, AHETA e AHP garantem ao i que
reservas dispararam e perspetivam um bom verão.

Esta segunda-feira marca o possível início de retoma e o Algarve poderá finalmente respirar de alívio. A partir de hoje, é
permitida a entrada em Portugal de cidadãos de países que integram a União Europeia, países associados ao Espaço
Schengen e Reino Unido, desde que apresentem uma taxa de incidência de infeção por SARS-CoV-2 inferior a 500
casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. O_Reino Unido é justamente um dos principais mercados para
Portugal ao nível turístico e só o Algarve espera hoje a chegada de 16 voos provenientes Reino Unido – eram 17
inicialmente mas um voo foi cancelado –, correspondentes a cerca de 5500 lugares. Mas atenção: é preciso apresentar
um teste negativo para a covid-19 realizado nas 72 horas anteriores.

Para assinalar esta retoma do maior fornecedor de turistas do Algarve, a Associação Turismo do Algarve vai estar no
Aeroporto de Faro a receber todos os passageiros oriundos do Reino Unido, que vão receber um kit com máscaras de
proteção e uma brochura promocional da região.

E será este o ponto de partida para a tão esperada retoma do turismo na região? João Fernandes, presidente da Região
do Turismo do Algarve, garante ao i que o Algarve está a registar, já para este mês, “um aumento nas reservas de voos
e em alojamento, com origem em diferentes mercados externos, nomeadamente a partir do Reino Unido, estando a
região a beneficiar do aumento das ligações aéreas, rotas e disponibilidade de lugares deste país para Faro”.

O responsável acrescenta que a procura começa a acentuar-se e a ser mais expressiva para os meses de junho, julho
e agosto, “o que faz antever, à partida, um verão melhor do que o de 2020”.

“Neste contexto, é de referir que, ao nível da capacidade aérea, todos os dias tem sido reforçado o número de lugares
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disponíveis para o Algarve por parte das principais companhias aéreas”, movimento que tem sido acompanhado pelos
mais variados operadores turísticos.

E não há dúvidas: a publicação do despacho que regula os voos turísticos “reforça esta oportunidade, para que a região
possa voltar a receber turistas dos restantes mercados emissores europeus”.

E face a estas melhorias que podem trazer a tão esperada retoma ao Algarve, João Fernandes não tem dúvidas que
“esta dinâmica significa que existe a perceção de que somos um destino seguro, o que é francamente positivo,
considerando que estamos num momento-chave para a retoma turística”. Se esta tendência se mantiver, “as
perspetivas apontam ainda para que possa existir um final de ano dentro de níveis mais próximos do normal para esse
período”.

No entanto, tal como noticiou o Nascer do Sol, no último ponto de situação epidemiológico divulgado esta sexta-feira pelo
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, o Algarve volta a surgir como a única região no continente com o RT
acima de 1 (1,08). Se mantiver esta tendência poderá, em 15 dias a 30 dias, chegar ao patamar dos 120 casos por 100
mil habitantes.

Estes indicadores poderiam estragar os planos mas o presidente da RTA relembra que desde o início da pandemia que
têm existido reuniões periódicas com os agentes da proteção civil e em conjunto com as autarquias, entidades de
saúde, forças de segurança, Aeroporto Internacional de Faro e empresas do setor turístico para o estabelecimento dos
protocolos sanitários. O objetivo é “criar as condições para preparar o destino para receber turistas de diferentes
origens, assim tal seja possível, como se está a verificar”.

Reservas a disparar

Também João Soares, que representa o Algarve na Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) e que também é dono de
uma unidade hoteleira algarvia diz que as reservas estão já a subir “substancialmente”. “E penso que na próxima
semana já teremos bastantes e o grande impacto será no mês de julho”, antevê.

Os hotéis, recorda, estiveram quase vazios e, por isso, há espaço para muitas reservas, diz, apontando que, no seu
caso, “as reservas cresceram cerca de 60% daquilo que tínhamos reservado”.

E não há dúvidas: “A região está bem preparada, a hotelaria é de qualidade, a relação preço-qualidade é ótima e, de
facto, os britânicos são nossos aliados há mais de 50 anos. Os britânicos conhecem-nos tão bem ou melhor que os
próprios portugueses”.

João Soares vê ainda como uma oportunidade o facto de os principais mercados concorrentes ainda não terem recebido
luz verde do Reino Unido. “Esse sinal é fundamental e vamos tentar aproveitar o máximo”. Para já, a chegada de turistas
é vista com bons olhos, uma lufada de ar fresco e a esperança que a retoma aconteça. “Esperemos que seja o início da
esperada retoma e que já não haja regressão”, disse, lembrando que a AHP defendeu recentemente a vacinação
prioritária de profissionais do turismo e toda a população do Algarve, enquanto principal destino turístico nacional.

“Verão bastante melhor”

“As perspetivas são muito positivas e permitem-nos prever que teremos um verão bastante melhor que o ano passado”,
diz ao i Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
lembrando que, para além da procura interna, o Algarve passa então a contar com a procura externa, “sobretudo por
parte do nosso maior fornecedor de turistas que é, precisamente, o Reino Unido”.

A verdade é que os britânicos fizeram disparar as reservas na região, que foram além as expectativas. “Como no ano
passado não tivemos ninguém, este ano os aumentos são muito significativos porque se compara com zero. Estamos a
ter reservas acima do esperado, o que constituiu, de alguma forma, alguma surpresa. Já esperávamos algum aumento
da procura mas, neste momento, essa procura está a ser superior àquilo que tínhamos idealizado no princípio”, diz ao i.

E esse aumento exponencial está a “criar muitas expectativas” não apenas para esta época mas para o futuro, tanto
para a época alta do golfe, que tem início em setembro como para 2022.
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Sobre os voos que hoje chegam, Elidérico Viegas explica: “O aeroporto tem capacidade para 20 e tal voos por hora. 17
voos é muito porque compara com zero mas, num período normal, não é muito. É preciso não esquecer que, em
agosto, costumávamos ter um milhão de passageiros por mês. Perto de 5000 não é nada de extraordinário”, apesar de
ser uma “lufada de ar fresco”.

De fora da lista verde do Reino Unido estão concorrentes diretos do Algarve como Espanha, Grécia e Turquia. “Isso é
uma vantagem competitiva para o Algarve e para o país que, obviamente, teremos que saber aproveitar e
aproveitaremos a nosso favor”, diz Elidérico Viegas.

Para já, o objetivo é “desenvolver todos os esforços ao nosso alcance para que consigamos continuar a manter estes
números favoráveis para continuar a ser considerados um destino seguro junto dos principais mercados”.
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Lisboa volta a poder receber cruzeiros
Volta a ser autorizado o movimento de passageiros de cruzeiro nos portos do território nacional
continental.

A partir desta segunda-feira, 17 de maio, o movimento de passageiros de cruzeiro volta a ser autorizado nos portos do
território nacional continental, como é o caso do Terminal de Cruzeiros do Porto de Lisboa.

Assim, a partir das 00:00 horas do dia 17 de maio de 2021 e até às 23:59 horas do dia 30 de maio de 2021, é permitido o
embarque, desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro em portos
localizados em território nacional continental, com exceção de passageiros cuja origem ou destino sejam países para os
quais só se admite a realização de viagens essenciais.

Para os passageiros poderem beneficiar desta medida, é necessária a apresentação de comprovativo de realização de
teste molecular por RT-PCR, para despiste da infeção por SARS-COV-2 com resultado negativo, realizado nas 72 horas
anteriores à hora do embarque ou desembarque, conforme o caso. A exigência de comprovativo não é aplicável a
crianças com menos de 24 meses de idade.

A concessionária do Terminal de Cruzeiros de Lisboa, a Lisbon Cruise Port (LCP), juntamente com a Autoridade de
Saúde e com a colaboração com a APL, indica que já dispõe de um Protocolo de Segurança e Higiene, que “será revisto
pelas autoridades envolvidas sempre que necessário, assegurando todas as condições para retomar a operacionalidade
integral do Porto de Lisboa em condições máximas de segurança”.

Este protocolo, diz ainda a administração, vai funcionar “em plena articulação com os protocolos das companhias e de
todas as entidades que intervêm na operação do navio”. “As companhias de cruzeiro e os Governos/autoridades de
Saúde e Portos dos vários países europeus têm vindo a trabalhar em conjunto na elaboração de protocolos de higiene e
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segurança com vista ao reinício da atividade, com definição de procedimentos muito rigorosos de controlo da
disseminação do vírus, tanto da parte do navio como da parte dos portos/terminais”, salienta a APL em comunicado.

61/102



TSF ONLINE
17/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 5760

REACH: 40244

Turistas no Algarve vão poder fazer testes à Covid-19 sem sair do hotel
Com a abertura das ligações aéreas à maioria dos turistas europeus, chegam esta segunda-feira ao
aeroporto de Faro, 25 voos, 17 deles com origem no Reino Unido.

Muitos turistas que começam esta segunda-feira a chegar ao Algarve vão poder fazer testes à Covid-19 sem sair do
hotel. A possibilidade está prevista num acordo que foi articulado entre a Associação de Turismo do Algarve e as
autoridades de saúde.

Com a abertura das ligações aéreas à maioria dos turistas europeus, chegam esta segunda-feira ao aeroporto de Faro,
25 voos, 17 deles com origem no Reino Unido. Ao todo, esperam-se mais de sete mil pessoas.

Ouvido em directo na manhã TSF, o presidente da Associação de Turismo do Algarve, João Fernandes, garante que
houve um reforço do Serviço de estrangeiros e fronteiras, para receber os turistas que vão chegar ao Algarve.

"A informação que temos é de que, realmente, o SEF foi reforçado com novos inspetores e que tem uma organização
bem concertada, seja com o aeroporto seja com a PSP, que foi também alocada a este processo para podermos ter a
robustez do acompanhamento neste controlo de fronteira. Felizmente, a informação que recolhemos junto destas
entidades é que está tudo preparado para receber com fluidez, sem problemas à chegada", sustenta.

No regresso, estes turistas vão ter de apresentar um teste negativo à Covid-19. João Fernandes adianta que também
essa questão foi acautelada: "Nós articulamos com a Administração Regional de Saúde para fazer o levantamento
bastante exaustivo dos pontos de testagem na região. Foi-nos enviado pelas autoridades de saúde regionais mais de
126 pontos onde é possível fazer esses testes. Temos articulado também com o alojamento turístico para que façam
acordos com os laboratórios - e muitos já têm esses acordos implementados - para que o turista, mesmo sem sair do
alojamento, possa fazer a colheita e o teste no seu local de descanso."

Com um sorriso rasgado, visível apesar da máscara, o presidente da Associação de Turismo do Algarve vai receber os
turistas que chegam ao aeroporto de Faro esta manhã, com duas ofertas: máscaras e "guias para visitar a região".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19
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Algarve. Há hotéis já cheios para o período de pausa letiva no Reino
Unido
Entre 25 de maio e 6 de junho há uma pausa letiva no Reino Unido e o aumento da procura nesse
período leva a que haja mesmo hotéis no Algarve que estão cheios para esse período. Todas as
unidades hoteleiras têm vindo a registar um aumento muito significativo da procura, revela João
Fernandes, da Região de Turismo do Algarve.

Entre 25 de maio e 6 de junho há uma pausa letiva no Reino Unido e o aumento da procura nesse período leva a que
haja mesmo hotéis no Algarve que estão cheios para esse período. Todas as unidades hoteleiras têm vindo a registar
um aumento muito significativo da procura, revela João Fernandes, da Região de Turismo do Algarve.

As reservas estão a ser feitas para junho, julho e agosto e, depois disso, há já reservas para os pacotes de golfe na
região.
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Welcome back, os empresários do turismo dão as boas-vindas a partir de
hoje aos turistas britânicos
Welcome back, os empresários do turismo dão as boas-vindas a partir de hoje aos turistas britânicos

Welcome back, os empresários do turismo dão as boas-vindas a partir de hoje aos turistas britânicos
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A partir de hoje é permitida a entrada em Portugal de cidadãos de países
que integram a União Europeia
A partir de hoje é permitida a entrada em Portugal de cidadãos de países que integram a União Europeia

A partir de hoje é permitida a entrada em Portugal de cidadãos de países que integram a União Europeia
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"Os números são tranquilizadores". Virologista diz que turismo britânico
é seguro | TVI24
O presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, Paulo Paixão, diz que a vinda de turistas britânicos
para Portugal não é um problema de segurança para o controlo da pandemia.

O presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, Paulo Paixão, diz que a vinda de turistas britânicos para Portugal
não é um problema de segurança para o controlo da pandemia.
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Até ao final da manhã de hoje, estão previstos 10 voos do Reino Unido
para o aeroporto de Faro
Até ao final da manhã de hoje, estão previstos 10 voos do Reino Unido para o aeroporto de Faro

Até ao final da manhã de hoje, estão previstos 10 voos do Reino Unido para o aeroporto de Faro

68/102



RTP 1
17/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 36484

REACH: -1

O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve espera uma retoma progressiva, mas com números superiores
aos do ano passado
O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve espera uma retoma
progressiva, mas com números superiores aos do ano passado

O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve espera uma retoma progressiva, mas
com números superiores aos do ano passado
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17/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8075

REACH: 65586

Agências de viagens já usaram metade dos apoios públicos para
reembolsos
O Banco Português de Fomento já aprovou operações de cerca de 50 milhões de euros, distribuídos por
40 empresas. A linha de crédito de apoio à tesouraria foi lançada em fevereiro com uma dotação de 100
milhões de euros.

Cerca de 50 milhões de euros da linha de crédito de apoio à tesouraria lançada a 23 de fevereiro por causa da pandemia
já foram utilizados por 40 agências de viagens e operadores de turismo.

Segundo os dados fornecidos pelo Banco Português de Fomento, citados pelo Público esta segunda-feira, 17 de maio,
as aprovações em menos de três meses consumiram metade dos apoios de 100 milhões de euros para o reembolso de
viagens canceladas devido à covid-19.

As garantias estatais cobrem 90% do empréstimo através dos bancos e o prazo máximo das operações é de seis anos,
com um período de carência de 24 meses. Os valores não podem exceder "o dobro da massa salarial" da empresa ou
25% do volume de negócios registado em 2019. A taxa de juro pode ser fixa ou variável e os "spreads" vão de 1,25% a
1,85%, conforme o prazo do empréstimo.

Mais de 75% do valor de financiamento foi solicitado na região Norte, seguindo-se nesta lista a área da Grande Lisboa. O
jornal compara estas quatro dezenas de empresas apoiadas com as 656 agências de viagens que recorreram à
primeira fase da linha de apoio às micro e pequenas empresas do turismo.

Já em março deste ano, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira anunciou que, além de uma linha de crédito para
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micro e pequenas empresas no montante de 120 milhões de euros, uma outra linha de 300 milhões para as médias e
grandes empresas do turismo, sendo 20% do valor concedido a fundo perdido.
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ECONOMIA ONLINE
17/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

“Hoje é um dia importante” para o turismo. “Marca o reinício de tudo”, diz
Rita Marques sobre regresso dos britânicos
A secretária de Estado do Turismo nota que esta segunda-feira "é um dia importante" para Portugal com
o regresso dos turistas britânicos.

Os turistas britânicos começam esta segunda-feira a aterrar em Portugal, ao fim de vários meses impedidos de o fazer
(pelo menos sem quarentena). Para a secretária de Estado do Turismo, em declarações à Antena 1, “hoje é um dia
importante”, que “marca o reinício de tudo”.

“Hoje é um dia importante, marca o regresso do turismo internacional”, disse Rita Marques, notando que “o mercado
britânico é importante para Portugal, não só para a região do Algarve, mas também para outras regiões”, sobretudo a
Madeira. “Esperamos que este seja o primeiro dia de muitos”.

Em declarações à Antena 1, a secretária de Estado do Turismo explica que este regresso dos turistas britânicos tem um
certo simbolismo porque o país esteve “mais de 12 meses sem atividade turística relevante”. “O facto de Portugal
integrar a ‘lista verde’ do Reino Unido é importante, na medida em que clarifica que nós todos fomos cumprindo as
regras e, nessa perspetiva, a situação pandémica deste lado tem estado relativamente controlada“, disse.

Britânicos de volta com milhões para gastar no turismo Ler Mais

Rita Marques adiantou que durante todos estes meses de pandemia, Portugal nunca deixou de comunicar com os
“mercados emissores mais comuns”. “Mesmo no início da pandemia, continuámos a comunicar de uma forma muito
ativa com todos aqueles que tradicionalmente escolhiam Portugal como destino turístico”, disse, referindo que “hoje
marca o reinício de tudo”.

O Governo de Boris Johnson incluiu Portugal na “lista verde”, permitindo que milhares de britânicos pudessem viajar para
terras lusas a partir desta segunda-feira, sem necessidade de fazerem quarentena. Continuam a precisar, ainda assim,
de apresentar um teste negativo ao coronavírus. As reservas dispararam na ordem dos 500% após o anúncio de Boris e
as companhias aéreas tiveram de reforçar a oferta.
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JORNAL I
17/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Semáforo
Por: Elidérico Viegas | Narendra Modi | Gomes Cravinho

74/102



75/102



JORNAL I
17/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

Algarve. Britânicos começam a chegar hoje e em peso
O mercado britânico é o mais importante para o Algarve e os turistas provenientes do Reino Unido
podem entrar em Portugal a partir de hoje.
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JORNAL I
17/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • EDITORIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2950

REACH: 14000

Turistas britânicos e máscaras na praia
Por: José Cabrita Saraiva
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TIPO • ONLINE
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0
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Portugal é um dos “paraísos” em contexto Covid. Estes três gráficos
mostram porquê
Portugal integra, a partir desta quinta-feira, a lista "verde" do corredor aéreo britânico. Com a situação
epidemiológica lusitana controlada, a medida poderá ajudar a impulsionar a retoma do turismo.

Os britânicos têm “luz verde” para viajarem para Portugal sem grandes restrições, após vários meses em que só eram
permitidas viagens essenciais e com regras apertadas. Numa altura em que a situação epidemiológica nacional é
favorável e com a vacinação a ganhar ritmo, a procura por voos com destino a terras lusitanas, sobretudo para o
Algarve, disparou.

Era grande a expectativa… e confirmou-se. O Governo britânico incluiu Portugal na “lista verde” de países considerados
seguros para viajar e isentos de quarentena na chegada a Inglaterra. Assim, a partir desta segunda-feira e durante, pelo
menos, três semanas (período em que a lista é revista), os viajantes precisam apenas de teste negativo para regressar
ao Reino Unido e de repetir o teste dois dias depois, mas não ficam sujeitos a qualquer período de quarentena como
acontece nas listas “laranja” e “vermelha”.

Portugal é dos poucos países da Europa a integrarem esta lista sem restrições, dado que a maioria vai ficar na lista
“amarela”, o que implica restrições mais apertadas, como é o caso de Espanha, França e Grécia. Esta é, portanto, uma
“boa notícia” para o turismo nacional, fortemente penalizado pela pandemia e muito dependente dos viajantes ingleses.

Ainda antes da pandemia, mais precisamente em 2019, 15% dos 24,6 milhões de turistas não residentes que Portugal
recebeu eram provenientes do Reino Unido, apenas superados por Espanha, que representam 25,5% dos turistas
estrangeiros que chegaram ao território nacional. Nesse ano, o número de turistas britânicos cresceu 7,6%, segundo os
dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Já em ano de pandemia, os números caíram a pique (quebra na ordem
dos 78,5% face a período homólogo), mas o Reino Unido continuou a ser um dos principais mercados emissores de
turistas para Portugal, com mais de dois milhões de turistas britânicos a pernoitarem em Portugal, o que representa
16,3% do total de dormidas.

Certo é que a integração de Portugal no corredor “verde” britânico, juntamente com controlada situação epidemiológica
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do país poderá ser o “rastilho” perfeito para a retoma do turismo. E a procura já se fez sentir, com um forte aumento das
reservas, principalmente para o Algarve, que levou a um reforço da disponibilidade de bilhetes por parte de várias
companhias áreas.

Esta situação reflete que Portugal está a ser encarado como um destino seguro para viajar. Se durante a terceira vaga
da pandemia, mais concretamente em janeiro, o país esteve nas “bocas do mundo” pelas piores razões ao bater
consecutivos recordes, agora a situação é bem mais convidativa.

Evolução de infeções por Covid-19 em Portugal até 14 de maio de 2021

Desde que arrancou o desconfinamento, a 15 de março e até à passada sexta-feira, Portugal contabilizou 26.866 novas
infeções, em termos acumulados, num total de mais de 840 mil casos identificados desde o início da pandemia. Se
compararmos com os valores registados no “pico” da terceira vaga a diferença é muito significativa. Só no mês de
janeiro foram identificados 306.838 casos por Covid-19, ou seja, 11 vezes mais do que o número registado nos últimos
dois meses.

Esta diminuição da incidência reflete-se também nos casos ativos em Portugal, isto é, nas pessoas que estão
atualmente a lutarem contra a doença. Os dados referentes à passada sexta-feira, apontam que há neste momento
22.095 casos ativos no país, dos quais 126 nas últimas 24 horas, valor que contrastam com o recorde de 7.935 casos
ativos atingido a 20 de janeiro.

Evolução dos casos ativos de Covid-19 em Portugal, a partir de 17 de agosto de 2020 (altura em que começaram a ser
divulgados nos boletins da DGS) e até 14 de maio de 2021

A diferença é também muito sentida na taxa de mortalidade pela doença. Entre 15 de março e 14 de maio, morreram 305
pessoas em Portugal vítimas da Covid. Se compararmos com os 5.576 óbitos declarados em todo o mês de janeiro,
trata-se de uma diminuição de 5.271 mortes registadas. No total, desde o início da pandemia já morram mais de 17 mil
pessoas.

Evolução de óbitos por Covid-19 em Portugal até 14 de maio de 2021

De notar que o crescente aumento do ritmo de vacinação em Portugal, bem como o facto da população com mais de 65
anos estar praticamente toda vacinada (mais de 80% das pessoas entre os 65 e os 79 anos já têm pelo menos uma
dose da vacina) tem uma grande influência na situação epidemiológica do país já que 96% dos óbitos declarados em
Portugal e associados à Covid foram registados nas faixas etárias acima dos 60 anos. Nesse sentido, o objetivo é ter
toda a faixa etária com mais de 60 anos toda vacinada até ao final deste mês.

Estes bons resultados refletem-se também no número de hospitalizações e pessoas internadas em cuidados intensivos.
Este domingo, estavam 245 pessoas internadas em enfermaria geral, das quais 76 em unidades de cuidados intensivos
(UCI). Longe vão os tempos em que as ambulâncias faziam filas à porta dos hospitais. Nos primeiros dois meses do ano
foram batidos sucessivos recordes neste âmbito, sendo que a 1 de fevereiro chegaram a estar 6.869 pessoas
internadas por complicações associadas à Covid-19, um máximo de sempre. Quatro dias depois era batido novo
recorde, com 904 internadas em UCI.
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CORREIO DA MANHÃ
17/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 630

REACH: 66000

‘Invasão’ britânica começa hoje com chegada de 25 voos
Portugal começa hoje a receber milhares de turistas do Reino Unido, depois de o Governo português ter
autorizado na sexta-feira viagens não essenciais.
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JORNAL DE NOTÍCIAS
17/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • PORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ALFREDO TEIXEIRA

FAV: 5

AVE: € 9000

REACH: 35000

Reservas aumentam e turismo acredita num verão melhor
Do Minho ao Algarve, passando por Porto e Lisboa, operadores e empresários estão bastante otimistas
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PÚBLICO
17/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Apoio a agências pagou já 50 milhões em reembolsos de viagens
Criada em Fevereiro através do Banco de Fomento, a linha de crédito arrancou com 100 milhões. Vigora
até dia 30 de Junho
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ECONOMIA ONLINE
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TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Portugueses viajaram mais de avião no segundo confinamento. Veja
para onde
Pandemia impediu muitas viagens, mas não paralisou totalmente o setor. Para onde viajaram os
portugueses desde o início da pandemia? E quando?

Fechados em casa, os portugueses limitaram as viagens de avião desde o início da pandemia. Apesar de as quebras
serem transversais a todo o período e abrangerem todos os destinos, tem havido variações. O primeiro confinamento
decretado em Portugal sofreu um impacto maior que o segundo, enquanto as rotas para fora da Europa foram as mais
afetadas.

Antes da pandemia, em janeiro de 2020, passaram pelos aeroportos portugueses mais de 23 mil voos. Destes, mais de
4 mil eram ligações com Espanha, 3.500 com França e 2.900 com o Reino Unido. Em todos os casos, houve fortes
quebras, mas os destinos franceses superaram os espanhóis nas preferências dos portugueses: entre janeiro de 2020 e
abril de 2021, foram feitos quase 30 mil voos entre Portugal e França, de acordo com dados da Eurocontrol para o ECO.

No caso de Espanha, foram cerca de 25 mil. Já com o Reino Unido — país com o qual Portugal teve voos totalmente
suspensos durante alguns meses deste ano –, as companhias aéreas operaram 23.500 voos. Fora da Europa,
destacam-se os EUA, para onde voavam quase 600 aviões por mês antes da pandemia, um número que caiu para
cerca de 200.

Fonte: Eurocontrol

Além da diferença nos vários destinos, houve também variações nas alturas em que as viagens aconteceram. O novo
coronavírus chegou à Europa em março, mês em que se começaram a fazer sentir as quebras na aviação. Abril
mantém-se ainda assim como o pior mês para as viagens, tendo passado pelos aeroportos nacionais apenas 1.100
voos. No caso do destino preferido, França, foram 57.

Desde então, o desconfinamento na primavera passada levou a uma retoma que acelerou nos principais meses de
verão. Esta tendência ainda durou em outubro, mas a segunda vaga da pandemia voltou a gerar um novo tombo no mês
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seguinte, que se manteve com o segundo confinamento. Em abril desde ano, os voos já começaram a recuperar, sendo
que a expectativa do setor é que o verão e as campanhas de vacinação permitam trazer uma inversão.

Fonte: Eurocontrol
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Britânicos de volta com milhões para gastar no turismo português
Portugal volta a receber turistas britânicos que na bagagem trazem muitos milhares de milhões de euros.
Gastam nos hotéis, restaurantes, mas também nas compras. E até no imobiliário.

Os britânicos estão de volta e o turismo português festeja, de olhos postos numa recuperação ao fim de um ano de
perdas acentuadas. Vêm, sobretudo, à procura do calor e da gastronomia algarvia e são uma das nacionalidades que
mais peso tem no turismo nacional. Representam um em cada dez turistas que escolhem Portugal para as merecidas
férias, sendo o peso bem mais expressivo nas praias algarvias. E gastam muitos milhares de milhões de euros em
terras lusas.

Depois de um recorde em 2019, 2020 foi um ano atípico para o turismo, com as dormidas a caírem para mínimos de 28
anos. Os números da pandemia fecharam fronteiras, bloquearam corredores aéreos e tiraram cerca de 17 milhões de
turistas a Portugal. Grande parte dos 27 milhões de turistas que passaram pelos alojamentos nacionais em 2019
desapareceu no ano passado.

O facto de Portugal ter superado esta nova vaga da pandemia e neste momento estar a apresentar-se como um
“paraíso”, nomeadamente para os britânicos, dará um forte contributo, especialmente para o Algarve, mas também para
a economia nacional. Portugal tem vindo nos últimos anos a assistir a um forte aumento do turismo, o que tem
contribuído para a subida do PIB. Contudo, em 2020, o cenário mudou.

Governo muda lei e permite regresso de turistas britânicos Ler Mais

Dados do INE mostram que a queda “sem precedentes” do turismo no ano passado, devido à pandemia, teve um
impacto significativo na economia. Esta queda explica 75% (-5,8 pontos percentuais) da contração de 7,6% do PIB em
2020, naquela que foi a maior descida da democracia. Os números mostram que o contributo do turismo para o PIB
nacional reduziu-se para metade de 2019 para 2020 por causa das restrições.

Portas abertas às libras
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Muitos dos turistas que não vieram para Portugal em 2020 eram britânicos. Com os voos diretos do Reino Unido para
Portugal suspensos, muitos ingleses tiveram de procurar alternativas. Hoje, as “portas” de Portugal abrem-se novamente
e os britânicos chegam em força aos aeroportos nacionais, com destaque para o de Faro.

As companhias aéreas reforçaram os voos, depois de as reservas terem disparado na ordem dos três dígitos, como
adiantou ao ECO o vice-presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT). No
alojamento local, a GuestReady viu a procura de hóspedes britânicos aumentar 742% em apenas uma semana.

Os números de 2020 não mostram o peso real que esta nacionalidade tem para o turismo português. Foram apenas
460.611 britânicos que ficaram hospedados nos alojamentos turísticos nacionais em 2020. Mas em 2019, naquele que
foi o melhor ano para o setor com 27 milhões de turistas, contaram-se mais de 2,1 milhões, mostram os dados do
Instituto Nacional de Estatística (INE). Ou seja, 8% de todos os turistas de 2019 e 13% de todos os estrangeiros. Entre
maio e outubro é quando há mais ingleses — cerca de 200 mil por mês –, sendo que nos meses de menor afluência
foram cerca de 70 mil.

Turismo explica 75% da queda histórica do PIB em 2020 Ler Mais

Esses dois milhões de britânicos representaram em 2019 mais de 9,4 milhões de dormidas nos alojamentos nacionais.
O Algarve e a Madeira são os destinos mais procurados pelos britânicos, com um peso de 64% e 17,9%,
respetivamente, nas dormidas em todo o país, segundo o Turismo de Portugal. Em 2020 esses números caíram,
totalizando pouco mais de dois milhões de dormidas. Ainda no ano passado, os melhores meses foram mesmo janeiro e
fevereiro, com cerca de 400 mil dormidas, ou seja, antes de a pandemia começar.

Segundo dados do Turismo de Portugal, o Reino Unido é “um dos principais mercados emissores para Portugal”,
concentrando mais de 3,3 mil milhões de euros em receitas em anos pré-pandémicos. Só em julho e agosto de 2019, as
receitas obtidas com os turistas britânicos totalizaram 3,8 mil milhões de euros, entre estadias e refeições.

Ingleses fazem muitas compras, até de casas

Com as estadias, vieram os gastos. Em 2019, foram a nacionalidade que mais dinheiro gastou em pagamentos com o
cartão: 1,1 mil milhões de euros, de acordo com os dados da SIBS Analytics. Este gasto representou quase 2% de todo
o dinheiro gasto com cartões multibanco nesse ano. O dinheiro gasto pelos britânicos nesse ano representou um
aumento de 20% face a 2018.

Contudo, em 2020, esse montante caiu para apenas 167 milhões de euros. Numa análise apenas aos meses de verão,
os mesmos dados mostram que os britânicos gastaram cerca de 146 milhões de euros em compras entre junho e
agosto e levantaram 42 milhões de euros, menos do que os 496 milhões de euros gastos/levantados no verão de 2019.

E enquanto muitos britânicos vêm cá em férias, outros acabam mesmo por comprar uma casa, seja para se mudarem
de vez, seja para segunda residência. De todas as casas vendidas em 2019, os estrangeiros compraram 8,5% do total e
13,3% do valor somado em transações, mostram os dados do INE.

Companhias reforçam oferta para procura inglesa pelo Algarve Ler Mais

Deste universo, os franceses destacaram-se ao adquirir 18,1% do valor total dos imóveis vendidos, mas imediatamente
atrás vêm os britânicos. As estatísticas mostram que esta nacionalidade comprou 2.615 casas em território nacional em
2019, num total de 595 milhões de euros. Isto representa 17,3% do valor total de compras feitas por estrangeiros,
equivalente a um valor médio de 227.710 euros por habitação.
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VISÃO
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TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

Ombria resort promove ‘slow living’ no Algarve
A pandemia mostrou a necessidade de as pessoas se ligaram mais à natureza. No Ombria resort, com
mais de 150 hectares no barrocal algarvio, esse argumento está a acelerar as vendas

O Ombria Resort, localizado no barrocal algarvio, perto de Loulé, já vendeu (ou tem reservados) cerca de metade das
casas da primeira fase do empreendimento. A pandemia não só não desacelerou as vendas como até despertou mais
interesse pelo projeto que se estende por generosos 153 hectares de terreno para uma densidade construtiva de 4%.

Promovido pelo grupo finlandês Pontos, o resort, cuja abertura da primeira fase está prevista para 2022, vai ter um hotel
de 5 estrelas, o Viceroy at Ombria Resort, um campo de golfe de 18 buracos e 65 apartamentos de tipologias T1 e T2
integrados no hotel Viceroy at Ombria Resort, que inclui ainda 76 quartos e suites de luxo, 6 restaurantes, piscinas, spa,
ginásio, kids club, centro de conferências e observatório astronómico.

“Começámos a comercialização em 2020 com as vendas em planta e fechámos o ano com a venda de 15
apartamentos, o que significava cerca de 23% do total e um valor de vendas de  oito milhões de euros. Entretanto, já
com as vendas (ou reservas) feitas este ano passámos a ter uma taxa de comercialização na ordem dos 45%. Se
tivermos em conta que isto aconteceu durante a pandemia só temos motivos para estar contentes”, diz à Visão
Imobiliário, Júlio Delgado, CEO do Ombria Resort, referindo que essa procura até já permitiu fazer acertos de preços.
“Em plena pandemia já fizemos dois incrementos dos preços dos apartamentos – que variam entre os 350 mil e os €800
mil – na ordem dos 5% a 6%”, referiu ainda o responsável, lembrando que está garantida uma rentabilidade do produto
de 5% por cinco anos.

O facto de resort estar integrado no Algarve tem atraído o habitual mercado britânico mas não só.  “Pela localização e
pelo conceito geral o nosso produto acaba por ser diferente do clássico mercado algarvio. Obviamente que o mercado
britânico continua a ser importante para nós, mas temos também clientes holandeses, alemães, portugueses,
espanhóis, finlandeses, de Hong Kong ou dos Estados Unidos, está bastante repartido”, diz o responsável,
acrescentando que o projeto não será prejudicado pelas alterações que vão ser feitas nos Vistos Gold a partir de 2022
por se encontrar localizado numa das freguesias listadas como “territórios do interior” (União de freguesias de Querença,
Tôr e Benafim).

Atualmente, está a ser desenvolvida uma campanha de comunicação sob o mote “It´s always now” que pretende
mostrar a vivência em modo slow luxury living no espaço do resort e nos seus arredores, um conceito que passou a ser
ainda mais valorizado desde que a pandemia tomou conta do mundo. “O nosso conceito já assentava muito em muitos
espaços livres e sempre esteve muito orientado para a natureza. É preciso não esquecer que a superfície total do resort
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em termos de construção é de apenas 3%”, realçou ainda Julio Delgado.

O Ombria está a ser construído segundo os preceitos da arquitetura sustentável, o que já lhe valeu o prémio European
Property Awards como “Melhor Projecto Residencial Sustentável em Portugal” com o projecto “Viceroy Residences at
Ombria Resort” na edição 2019-2020.
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RTP 1
16/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3245

REACH: -1

Algarve. Turismo satisfeito com "disparar" de reservas
O Ministério dos Negócios Estrangeiros anuncia, em comunicado, que a decisão governamental será
tomada hoje e entrará em vigor a partir das 00h00 do dia 17, ou seja, na próxima segunda-feira.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros anuncia, em comunicado, que a decisão governamental será tomada hoje e
entrará em vigor a partir das 00h00 do dia 17, ou seja, na próxima segunda-feira.

O governo dá "luz verde" às viagens não essenciais entre Portugal e o Reino Unido a partir de segunda-feira.

 

Portugal vai incluir o Reino Unido na lista de países que tem a pandemia controlada, permitindo a realização de quaisquer
viagens, mesmo as não essenciais.

Os viajantes precisam apenas de apresentar um teste negativo realizado nas 72 horas anteriores à data do voo.

No Algarve, o setor do turimo está preparado para voltar a receber os turistas britânicos e os dados das reservas deixam
boas indicações, como descreve o jornalista Mário Antunes.
Notícia
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https://www.rtp.pt/noticias/economia/algarve-turismo-satisfeito-com-disparar-de-reservas_a1320085


PLANETALGARVE
16/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 280

REACH: -1

Turismo do Algarve recebe passageiros do Reino Unido com ação de
boas-vindas
O Turismo do Algarve vai estar no Aeroporto de Faro, na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, a
receber todos os passageiros oriundos do Reino Unido, numa ação de boas-vindas que contará com a
presença do presidente desta entidade, João Fernandes.

Aeroporto Internacional de Faro

O Turismo do Algarve vai estar no Aeroporto de Faro, na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, a receber todos os
passageiros oriundos do Reino Unido, numa ação de boas-vindas que contará com a presença do presidente desta
entidade, João Fernandes.

No primeiro dia em que passam a estar autorizadas as viagens não essenciais para Portugal, os turistas britânicos que
cheguem ao Algarve, entre as 9h e as 20h, irão receber, como oferta, um kit de máscaras de proteção e uma brochura
promocional da região, com dicas e sugestões, para que possam tirar o maior partido da sua estadia no destino em
segurança.

São esperados na região, durante o dia de segunda-feira, 17 voos provenientes Reino Unido, correspondentes a 5.500
lugares.

Notícia
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https://planetalgarve.com/2021/05/15/turismo-do-algarve-recebe-passageiros-do-reino-unido-com-acao-de-boas-vindas/


CORREIO DA MANHÃ
16/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAFAEL DOMINGUES

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 66000

Algarve ganha ânimo com invasão inglesa
DIMENSÃO → Faro recebe amanhã 17 voos do Reino Unido e oito do resto da Europa, com mais de sete
mil passageiros ESTIRPE → Variante indiana atinge mais britânicos, pelo que são fundamentais testes
de despistagem
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RTP 1
15/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 124693

REACH: -1

O resto do país não, mas no Algarve o estado do tempo já justifica a
abertura de concessões
O resto do país não, mas no Algarve o estado do tempo já justifica a abertura de concessões

O resto do país não, mas no Algarve o estado do tempo já justifica a abertura de concessões
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ALGARVE PRIMEIRO
15/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

Pandemia travou a fundo crescimento dos últimos 6 anos no Algarve
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve disponibilizou
mais uma edição do “Números em Destaque”, desta vez dedicado às contas regionais de 2019.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve disponibilizou mais uma
edição do “Números em Destaque”, desta vez dedicado às contas regionais de 2019.

 

Este boletim surge na sequência da disponibilização dos dados definitivos das contas regionais de 2018 e dos dados
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provisórios de 2019 pelo Instituto Nacional de Estatística, apresentando uma análise síntese e evolução de um conjunto
de indicadores que traduzem globalmente o panorama macroeconómico da região.

 

Assim, a CCDR refere o contexto nacional e internacional favorável conduziu a um ciclo de crescimento económico em
que a região algarvia apresentou desde 2014 um desempenho quase sempre superior à média nacional, tendo mesmo
registado a taxa de variação real do Produto Interno Bruto (PIB) mais elevada em 3 períodos anuais. 

 

Embora em 2018 e 2019 se tenha verificado uma desaceleração do crescimento face a anos anteriores, a mesma fonte
assinala que o Algarve continuou a reforçar o seu contributo para o PIB nacional, passando a representar quase 4,8% no
último ano em análise.

 

Os dados provisórios das contas regionais 2020 serão publicados em dezembro e irão espelhar um novo ciclo,
fortemente marcado pelas consequências do choque externo causado pela pandemia, que abalou a economia mundial e
local com especial reflexo no Algarve por ter uma base económica quase exclusivamente ligada ao setor do turismo.

Notícia
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https://www.algarveprimeiro.com/d/pandemia-travou-a-fundo-crescimento-dos-ultimos-6-anos-no-algarve/38293-4

