
RTP 1

07/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 36484

REACH: -1

O presidente da Região de Turismo do Algarve dá conta da saída
de muitos turistas nas últimas horas
O presidente da Região de T urismo do Algarve dá conta da saída de muitos turistas nas
últimas horas

O presidente da Região de Turismo do Algarve dá conta da saída de muitos turistas nas últimas horas
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TVI

07/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 329817

REACH: -1

Entrevista a João Fernandes
Entrevista a João Fernandes

Entrevista a João Fernandes
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RTP 3

07/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 3 ÀS 10

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 58870

REACH: -1

O Algarve está a assistir a um verdadeiro êxodo dos britânicos
O Algarve está a assistir a um verdadeiro êxodo dos britânicos

O Algarve está a assistir a um verdadeiro êxodo dos britânicos
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EURONEWS

07/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • MUNDO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 386

REACH: -1

Europa acelera vacinação e turistas britânicos regressam a casa
Em Espanha, o setor turístico está otimista sobre o regresso dos negócios à normalidade.
A partir desta segunda-feira, os visitantes que tenham sido vacinados contra a Covid-19
poderão entrar no país, independentemente do sítio do mundo de onde estejam a viajar.

Em Espanha, o setor turístico está otimista sobre o regresso dos negócios à normalidade. A partir desta
segunda-feira, os visitantes que tenham sido vacinados contra a Covid-19 poderão entrar no país,
independentemente do sítio do mundo de onde estejam a viajar. Os que vêm de fora da União Europeia,
terão de ter sido vacinados 14 dias antes da chegada, e de ter recebido ambas as doses de uma vacina
aprovada na UE.

São boas notícias que de nada servem aos turistas britânicos. O Reino Unido mantém todos os países da
União Europeia, na sua lista âmbar das viagens, o que significa uma quarentena de dez dias no regresso,
a partir desta terça-feira. No aeroporto de Faro tem reinado a confusão e o desapontamento dos
milhares de britânicos que tiveram de precipitar o regresso.

Bom, nós acabámos de chegar a já temos de partir, por isso não tivemos férias", diz Christy Rossi, uma
turista no Algarve.

Simon Pendlebury, que também precipitou o regresso afirma: "Estou zangado por ter perdido metade
das nossas férias e vai custar-nos muito mais dinheiro ir para casa, só para evitar a quarentena, porque
somos ambos trabalhadores por conta própria e, se ficarmos mais 10 dias em casa, não ganhamos
dinheiro nenhum. "

Entretanto, no Reino Unido, o governo está a apressar a inclusão dos menores de 30 anos no programa
de vacinação. Os cientistas dizem que a variante Delta - registada na Índia - é cerca de 40% mais
transmissível e a subida de 49% nas infeções na última semana está a pôr em dúvida o calendário do
governo para o fim das restrições.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, admite as dificuldades: "Em última análise, torna o cálculo mais difícil
para o dia 21 de junho, mas não altera a nossa estratégia, que é a de que todos nós precisamos de ser
vacinados. E assim quebraremos esta relação entre o número de casos e o número de hospitalizações".

A Itália também está a acelerar a campanha de vacinação. Pela primeira vez, os jovens entre os 12 e 16
anos têm a oportunidade de ser vacinados depois de a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) ter
autorizado a vacina Pfizer para adolescentes.

À chegada ao posto de vacinação, um jovem afirma: "Tenho medo de agulhas, por isso estou um pouco
ansioso, mas é bonito, porque depois estamos livres".

Em toda a Itália já não existem regiões vermelhas nem laranja; apenas amarelas e brancas, ou seja:
áreas de risco moderado ou baixo.

Notícia
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https://pt.euronews.com/2021/06/07/europa-acelera-vacinacao-e-turistas-britanicos-regressam-a-casa


SUL INFORMAÇÃO

07/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Filme promocional «O Algarve fica-te bem» conquista mais
prémios internacionais
Ao todo, o T urismo do Algarve já arrecadou cinco prémios com o filme promocional da
campanha «O Algarve fica-te bem»

O filme promocional «O Algarve fica-te bem», produzido pela New Light Pictures para o
Turismo do Algarve em 2020, acaba de receber duas novas distinções em festivais
internacionais.

O prémio de prata na categoria «Destinos Turísticos – Regiões» do International Tourism Film Festival
Turkey 2021 foi anunciado na sexta-feira, 4 de junho, e o galardão de ouro na categoria «Destinos
Turísticos – Regiões» do International Tourism Film Africa 2021 foi atribuído dia 28 de maio.

A campanha «O Algarve fica-te bem» é uma das maiores ações de social media advertising lançada pelo
Turismo do Algarve e arrancou, em junho de 2020, em Portugal e nos principais mercados emissores de
turistas para a região, como Espanha, Alemanha, Irlanda, Holanda, França e Reino Unido.

Foi precisamente a versão em inglês do vídeo que foi premiada nestes dois festivais. É um filme
motivacional com o objetivo de incentivar os turistas a desfrutarem das férias de verão na região,
reforçando a confiança na marca Algarve e a notoriedade do principal destino turístico do país.

Este vídeo apresenta várias curiosidades: ter como protagonistas um dos casais de influencers de
viagens de maior sucesso internacional da atualidade, os @explorerssaurus, é uma delas.

5/37



Foi também um dos mais populares do Youtube, em Portugal, em agosto de 2020, segundo dados
do Youtube Ads Leaderboard, além de ter alcançado até à data mais de 465 mil visualizações na página
do destino no Facebook.

Ao todo, o Turismo do Algarve já arrecadou cinco prémios com o filme promocional da campanha «O
Algarve fica-te bem». Em outubro de 2020 recebeu o «Prémio Diretor do Festival» no ART&TUR –
Festival Internacional de Cinema de Turismo, em Viseu, e alcançou o segundo lugar na categoria de
«Best Advertising Tourism Film» no Finisterra – Arrábida Film Art & Tourism Festival, que decorreu em
Sesimbra. Já a «Estrela de Ouro» na categoria internacional «Destinos Turísticos – Regiões» foi atribuída
no Golden City Gate 2021, inserido na feira ITB Berlim (Alemanha).

Notícia
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https://www.sulinformacao.pt/2021/06/filme-promocional-o-algarve-fica-te-bem-conquista-mais-premios-internacionais/


CORREIO DA MANHÃ

07/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 171

REACH: 126935

Mais de 10 mil britânicos deixaram Faro este fim de semana para
fugir à quarentena. Veja as imagens
"Apesar das regras britânicas, ainda há britânicos a chegar ao Algarve", afirmou o
presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
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A saída de Portugal da "lista verde" de viagens para o Reino Unido causou um "pico" de cerca de 10.000
saídas do aeroporto de Faro no sábado, disse o presidente do Turismo do Algarve.

"Ontem [sábado] houve uma concentração de cerca de 10.000 passageiros britânicos para sair, mas é
interessante também perceber que, no mesmo período, chegaram 2.500. Portanto, apesar das regras
britânicas, ainda há britânicos a chegar ao Algarve", afirmou João Fernandes à agência Lusa.O presidente
da Região de Turismo do Algarve (RTA) reconheceu que "houve alguns constrangimentos pontuais no
aeroporto" de Faro devido ao aumento de tráfego com destino ao Reino Unido. 

Este domingo, centenas de britânicos voltaram a gerar extensas filas no aeroporto de Faro, à espera de
embarcar para regressar ao país, antes de terça-feira, dia em que entre em vigor a saída de Portugal da
"lista verde" de viagens devido à pandemia de Covid-19.

Notícia
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https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/mais-de-10-mil-britanicos-deixaram-faro-este-fim-de-semana-para-fugir-a-quarentena-veja-as-imagens


PORTO CANAL

07/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • MANHÃ

INFORMATIVA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 37840

REACH: -1

O Norte vai investir 71 milhões de euros para potenciar o
Turismo
O Norte vai investir 71 milhões de euros para potenciar o Turismo

O Norte vai investir 71 milhões de euros para potenciar o Turismo
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TVI24

07/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 21ª HORA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 67113

REACH: -1

O Turismo em Portugal está na iminência de sofrer um forte
recuo durante o Verão
O Turismo em Portugal está na iminência de sofrer um forte recuo durante o Verão

O Turismo em Portugal está na iminência de sofrer um forte recuo durante o Verão
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TVI24

07/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 21ª HORA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 67113

REACH: -1

Muitos turistas ingleses estão a sair de Portugal
Muitos turistas ingleses estão a sair de Portugal

Foi de novo um dia muito complicado. Este domingo no aeroporto de Faro, muitos turistas ingleses
estão a sair de Portugal a partir de terça-feira, os são obrigados a fazer a quarentena de 10 dias no
regresso a casa, além de terem pagar por mais testes à COVID-19 os bilhetes de avião estão cada vez
mais caros durante este fim de semana, 25.000 britânicos deixaram o Algarve. As longas filas chegam
ao exterior do aeroporto de Faro, os turistas ingleses que estavam cá de férias, tiveram que alterar os
voos para sair mais cedo de Portugal, a partir das 4 da manhã de terça-feira ficam obrigados a uma
quarentena de 10 dias no regresso a casa. As férias ficaram mais curtas e mais caras. Gastámos tudo
junto cerca de 600 libras em testes para mim e para o meu companheiro e também para os golos sim,
os voos para hoje custaram nos mais de 400 libras, onde tínhamos voos para outro dia, perdemos
muito dinheiro, mas valeu a pena, porque gostamos muito de estar aqui. Mesmo quem é emigrante no
Reino Unido e estava cá uns dias a descansar foi apanhado de surpresa pela mudança das regras do
Governo britânico. Há realmente ir aqui e não vejo a diferença entre a apanhar o avião onde a equipa
nomes, 2 horas e apanhar o comboio e nós no metro, o risco é sempre o mesmo. Portugal é mais
seguro que Inglaterra. O nosso Governo não presta. A corrida aos bilhetes fez disparar os preços dos
voos para o Reino Unido para esta segunda-feira, os valores já atingem os 900 euros fazer o teste
obrigatório à COVID-19 também tem sido um problema. O aeroporto foi reforçado com mais um centro
de testagem não conseguimos marcar o nosso teste covid online por isso, fomos presencialmente
Albufeira há 2 dias e conseguimos tivemos muita sorte. Acho muito injusto para todos ficarmos com as
férias mais curtas e termos de passar por isto quando, na verdade é um local muito seguro para estar
um balde de água fria para os restaurantes e hotéis algarvios que tinham as reservas a subir e que agora
estão a receber cada vez mais cancelamentos no final deste mês, o Reino Unido volta a reavaliar se
Portugal regressa ao corredor aéreo britânico.
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ECONOMIA ONLINE

07/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Air France retoma voos de Paris para Faro
A companhia francesa vai operar até cinco voos por semana em junho e até um voo por
dia em julho e agosto.

A companhia aérea francesa Air France vai retomar os voos entre Paris e Faro, trazendo mais turistas
franceses para território algarvio no verão. Durante junho haverá até cinco voos por semana e em julho
e agosto poderá haver mesmo um por dia. Há preços a partir de 64 euros.

O primeiro voo da Air France este ano para o Algarve aconteceu este domingo. O Airbus A319 chegou a
Faro às 14h45 e partiu para Paris no mesmo dia, às 15h35, informa a companhia aérea, em comunicado
enviado esta segunda-feira. Ao todo são 137 lugares nas classes executiva e económica.

“Com a aterragem do voo AF9418 em Faro ontem, a Air France retoma uma popular rota estival entre a
cidade algarvia e Paris-CDG iniciada a 4 de julho do ano passado“, lê-se no documento. A companhia vai,
assim, oferecer até cinco voos semanais em ambos os sentidos em junho e até um voo diário no “pico
da estação” (julho e agosto).

Espanha abriu hoje fronteiras a todos os turistas vacinados Ler Mais

Este verão, a Air France oferece rotas entre Paris-CDG e três aeroportos portugueses (Lisboa, Porto e
Faro). A companhia tem voos entre as duas cidades a partir de 64 euros para tarifas light, ou seja, sem
bagagem de porão, mas com todas as taxas incluídas.
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CORREIO DA MANHÃ

07/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7071

REACH: 126935

Espanha abre hoje as fronteiras a todos os turistas vacinados
contra a Covid-19
Objetivo é relançar o turismo, um setor chave para a sua economia que foi arrasado pela
pandemia.

A Espanha abriu esta segunda-feira as suas fronteiras a todos os viajantes vacinados contra a covida-19
na esperança de relançar o turismo, um setor chave para a sua economia que foi arrasado pela
pandemia. Os que chegarem ao segundo maior destino turístico a nível mundial, depois da França, têm
as fronteiras abertas se provarem estar imunizados com as doses completas de Pfizer, Moderna,
AstraZeneca ou Janssen, autorizadas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), ou as chinesas
Sinopharm e Sinovac-Coronavac. O regulamento publicado pelos Ministérios da Saúde e do Interior
(Administração Interna), responsáveis pela saúde e controlo fronteiriço, estabelece que os requisitos
para entrar em Espanha sejam que a vacinação completa tenha sido concluída até 14 dias antes.
"Espanha é um destino seguro", insistia na semana passada a ministra da Saúde espanhola, Carolina
Darias, afirmando estar convencida de que o país estava "a caminho de recuperar a sua liderança global
do turismo", depois da queda em 77% das entradas em 2020 em relação aos 83,5 milhões de visitantes
que entraram em 2019. Por outro lado, os europeus não vacinados, que já podiam entrar em Espanha
mas tinham de apresentar uma PCR negativa, poderão agora apenas realizar um teste antigénio, que é
muito mais barato. A partir de hoje, o país também permite aos navios de cruzeiro atracar novamente
nos seus portos. Altamente dependente do turismo, a economia espanhola foi uma das mais atingidas
pela pandemia em 2020, com uma queda de 10,8% do PIB. A pandemia de covid-19 provocou, pelo
menos, 3.723.381 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, segundo
um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2,
detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.
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TVI

07/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 126853

REACH: -1

A decisão súbita de retirar Portugal da lista verde implica que
quem chega ao Reino Unido depois de terça-feira, terá de
cumprir uma quarentena obrigatória
A decisão súbita de retirar Portugal da lista verde implica que quem chega ao Reino Unido
depois de terça-feira, terá de cumprir uma quarentena obrigatória

A decisão súbita de retirar Portugal da lista verde implica que quem chega ao Reino Unido depois de
terça-feira, terá de cumprir uma quarentena obrigatória

14/37



EXPRESSO

07/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 9636

REACH: 85612

Testes à covid, formulários on-line e muitas filas: o êxodo dos
ingleses do Algarve é uma odisseia
Com os laboratórios sem vagas ou fechados, muitos turistas optam por realizar a
despistagem da doença no aeroporto de Faro onde, depois, ainda têm esperar horas
para conseguirem fazer o check-in

James Turnbull, 30 anos, e a namorada esperam pacientemente na fila, junto ao Aeroporto de Faro,
para marcar o teste à covid-19. Têm voo marcado para segunda-feira e este domingo querem fazer o
teste obrigatório para poderem viajar de regresso ao Reino Unido. “Todos os laboratórios para onde
ligámos ou não atenderam ou já não tinham vagas para hoje. Disseram-nos no hotel que podíamos
fazer aqui e por isso viemos cá”.

O casal, tal como cerca de outras 50 pessoas, está na fila destinada a quem não tem voo para o próprio
dia. Ao lado, uma outra fila, sensivelmente do mesmo tamanho, destina-se a quem vá voar ainda este
domingo. Funcionários vão falando com os turistas, para tentar perceber quais os que têm a hora de
partida mais próxima. Esses têm prioridade. Até porque, depois de feita a marcação, têm de ir para outra
fila, no local onde são realizados os testes. E, em seguida, ainda há as filas nos balcões de check-in, que
também não são pequenas. Mas já lá vamos.

Desde que, na quinta-feira, o governo do Reino Unido anunciou a retirada de Portugal da ‘lista verde’ de
destinos para viajar – provocando um verdadeiro êxodo dos cidadãos britânicos que estavam de férias
em Portugal –, a realização dos testes à covid-19 tem sido dos processos mais demorados para os
turistas que tentam regressar a casa. Principalmente durante o fim de semana, quando estão fechados
muitos dos anunciados 130 locais onde é possível fazer o teste no Algarve. Grande parte dos britânicos,
como James e a namorada, acabam por optar por ir até ao aeroporto para fazer o exame, formando
filas que obrigam a horas de espera. Para facilitar o processo, este domingo de manhã foi colocado no
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local um camião com capacidade para realizar 1500 a 2000 testes por hora. “Como tínhamos muita
gente a ir ao aeroporto fazer o teste, tentámos aumentar a capacidade de resposta”, explica João
Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA).

luis forra/lusa

Mas, se esse problema foi minimizado, há outros que persistem nesta ‘odisseia’ que os britânicos
enfrentam para voltar a casa. E chegamos então às enormes filas que se têm formado em frente aos
balcões de check-in e que, em alguns casos, obrigam a esperas de horas. “Nem todos os balcões estão
a funcionar, porque as companhias aéreas estão com menos pessoal a trabalhar do que o normal”,
refere João Fernandes. Além disso, o governo britânico obriga quem regressa a preencher um formulário
on-line. O ‘Passenger Location Form’, que serve para os turistas explicarem onde estiveram. “Alguns,
principalmente os mais velhos, não o preenchem e, quando chegam ao balcão, têm de o fazer, o que
atrasa tudo”, diz ainda o presidente da RTA.

Depois de, no sábado, terem voado de Faro para o Reino Unido cerca de 10 mil pessoas, este domingo
era esperado que 15 mil fizessem a mesma viagem, num total de 55 voos agendados entre o Algarve e
as ilhas britânicas. Isto numa altura em que companhias como a Tui já estão a utilizar aviões com maior
capacidade (Boeings 787, que transportam 350 passageiros) para efetuar a ligação. Para segunda-feira,
prevê-se um cenário semelhante, com grande parte dos milhares de turistas britânicos que estão em
Portugal a tentarem chegar à Grã-Bretanha antes das 4h00 da madrugada de terça-feira, altura em que
passa a ser obrigatória uma quarentena de dez dias para quem fizer a viagem.
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TVI

07/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

Bolsa de Turismo de Lisboa foi substituída por um evento mais
pequeno
Algarve aposta no mercado nacional

Bolsa de Turismo de Lisboa foi substituída por um evento mais pequeno
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SIC

07/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 128088

REACH: -1

Caos nos aeroporto com a decisão de Inglaterra de retirar
Portugal da lista verde
Caos nos aeroporto com a decisão de Inglaterra de retirar Portugal da lista verde

Caos nos aeroporto com a decisão de Inglaterra de retirar Portugal da lista verde
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CMTV

07/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: -1

Mais de 50 voos saíram ontem do aeroporto de Faro com destino
ao Reino Unido
Mais de 50 voos saíram ontem do aeroporto de Faro com destino ao Reino Unido

Mais de 50 voos saíram ontem do aeroporto de Faro com destino ao Reino Unido
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CORREIO DA MANHÃ

07/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 56

REACH: 126935

António Costa defende que Portugal não pode estar dependente
de um só mercado turístico
Primeiro-ministro diz que se deve evitar ficar dependente de um só mercado, como o do
Reino Unido, apostando na diversificação da oferta.

O secretário-geral do PS, António Costa, afirmou hoje que Portugal tem de continuar a apostar no setor
do turismo, mas deve evitar ficar dependente de um só mercado, como o do Reino Unido, apostando na
diversificação da oferta. "Esta crise [pandémica] demonstrou bem a fragilidade de alguns dos setores
económicos mais robustos, mais promissores e que foram áreas de especialização natural em muitas
regiões. É o caso do turismo", disse. E reforçou: "Isso significa que nós, cada vez mais para o futuro,
não podemos depender tanto e só de um setor económico, temos de ter a capacidade de desenvolver e
de ativar outros setores económicos, porque novas crises podem surgir e não podemos estar tão
fragilizados perante essas crises como estivemos desta vez."
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TSF ONLINE

07/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 5760

REACH: 40244

Cerca de dez mil britânicos deixaram Faro no sábado
O presidente da Região de T urismo do Algarve explica que os passageiros, ″muitos deles
britânicos″, se viram obrigados a ″antecipar o regresso para chegar ao país antes de
terça-feira″ e escapar assim à obrigatoriedade de realizar uma quarentena de 10 dias e
dois testes à Covid-19.

A saída de Portugal da "lista verde" de viagens para o Reino Unido causou um "pico" de cerca de 10.000
saídas do aeroporto de Faro no sábado, esperando-se este domingo uma descida, disse o presidente do
Turismo do Algarve.

"Ontem [sábado] houve uma concentração de cerca de 10.000 passageiros britânicos para sair, mas é
interessante também perceber que, no mesmo período, chegaram 2.500. Portanto, apesar das regras
britânicas, ainda há britânicos a chegar ao Algarve", afirmou João Fernandes à agência Lusa.

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) reconheceu que "houve alguns constrangimentos
pontuais no aeroporto" de Faro devido ao aumento de tráfego com destino ao Reino Unido por parte de
passageiros que procuraram regressar antes de terça-feira, dia em que entre em vigor a saída de
Portugal da "lista verde" de viagens devido à pandemia de Covid-19.

João Fernandes explicou que os passageiros, "muitos deles britânicos", se viram obrigados a "antecipar o
regresso para chegar ao país antes de terça-feira" e escapar assim à obrigatoriedade de realizar uma
quarentena de 10 dias e dois testes à Covid-19 nesse período devido à medida imposta pelo Governo
britânico a todos os passageiros que cheguem ao Reino Unido proveniente de Portugal.

O presidente da RTA explicou que a afluência que gerou concentrações na zona de 'check-in', sobretudo
nos voos com destino ao Reino Unido, "hoje está mais calma" e "há menos passageiros a regressar do
que ontem [sábado], que foi o pico dessa afluência".

João Fernandes apontou dois motivos para justificar a acumulação na zona de 'check-in': um
relacionado com os recursos humanos disponibilizados pelas companhias aéreas e outro com a falta de
preenchimento de formulários exigido pelo Reino Unido.
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"Com estes ziguezagueares do Governo britânico, [as companhias aéreas] não disponibilizaram e não
têm recursos humanos para abrir muitos guichês, portanto, concentram as filas em poucos pontos de
'check-in'", argumentou.

O outro motivo prende-se com os passageiros que chegam ao 'check-in' e "não têm o 'Passenger
Location Form', que é uma informação que é preciso submeter a uma plataforma on-line com um código
específico, que é uma obrigação que o Governo britânico requer para entrar no Reino Unido", referiu
João Fernandes.

"Muitos passageiros, sobretudo os mais velhos, que são infoexcluídos, não têm até telemóvel desta
última geração e têm dificuldade em cumprir. Chegam ao 'check-in' e demoram mais tempo porque
precisam de preencher" o formulário, acrescentou.

As autoridades algarvias também aumentaram a capacidade de testagem à Covid-19 no aeroporto de
Faro e em vários pontos da região, "sobretudo ao fim de semana", e têm sensibilizado os turistas, tanto
nas chegadas como durante as suas estadias nos hotéis, para fazerem os testes antes de rumar ao
aeroporto para apanhar os voos de regresso.

"Ontem [sábado] já foi reforçado com um camião para testar pessoas no aeroporto", destacou João
Fernandes, assegurando "não há ninguém que tenha ficado por embarcar por falta de teste".

Quantos aos voos de repatriamento, João Fernandes disse que as companhias aéreas e operadores
turísticos têm vindo a reforçar a capacidade de resposta consoante a procura de viagens de regresso ao
Reino Unido e apontou o exemplo da Tui, que "trouxe um Boeing 787, com capacidade para 300
passageiros", para poder repatriar mais pessoas antes de terça-feira.

A decisão britânica de excluir Portugal da "lista verde" de viagens foi tomada na quinta-feira e suscitou
críticas do setor turístico, que se preparava para um aumento das reservas e da procura de turistas
provenientes do Reino Unido, depois de, a 17 de maio, o Governo britânico ter tomada a decisão
contrária, abrindo as viagens com destino a Portugal.
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JORNAL I

07/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

Exclusão da “lista verde” inglesa. 10 mil britânicos deixaram Faro
no sábado
Na base da decisão inglesa esteve uma mutação adicional na variante indiana, agora
classificada de delta.
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JORNAL I

07/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

Breves Portugal
Costa e “green list”: o Estado tem “feito o que lhe compete” | “Não podemos ficar
dependentes de um setor economico” | André Silva saudado: dirigente saiu “para não
votar contra” | BE promete oposição aos “negócios privados de Moreira”
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CORREIO DA MANHÃ

07/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • CORREIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 171

REACH: 66000

10 mil ingleses saem do Algarve num só dia
Muitos britânicos anteciparam o regresso a casa para evitar a quarentena
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DN

07/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Faro: muito mais do que um destino de verão | Gerir em tempo
de pandemia
Por: Rogério Bacalhau | Por: Benfamim Pereira
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JORNAL DE NEGÓCIOS

07/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CELSO FILIPE

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 3700

Travessa dos Inglesinhos
Por Celso Filipe
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PÚBLICO

07/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUSA

FAV: 3

AVE: € 3800

REACH: 15000

Cerca de 10 mil britânicos deixaram Faro no sábado para fugirem
à quarentena
No mesmo período chegaram 2500 passageiros vindos do Reino Unido, disse o presidente
do Turismo do Algarve
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JORNAL DE NOTÍCIAS

07/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARISA RODRIGUES

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 35000

Família de emigrantes paga 2000 euros para ir mais cedo
Filas de turistas chegaram ao exterior do aeroporto
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JORNAL DE NOTÍCIAS

07/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ALEXANDRA INÁCIO

FAV: 4

AVE: € 2475

REACH: 35000

Norte investe mais de 100 milhões de euros no turismo
Quase 71 milhões atribuídos a 190 projetos em territórios de baixa densidade. Lançada
nova linha de 36 milhões para programas empresariais
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