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Espanha já não vai exigir teste na fronteira terrestre com
Portugal
Fonte diplomatica adianta ao DN que Espanha admitiu o "erro" e, por isso, vai corrigi-lo.

Espanha vai recuar na decisão. Já não vai ser necessário o teste negativo a covid19, prova de vacinação,
ou recuperaçao da doença para passar a fronteira terrestre entre Portugal e Espanha.

Fonte diplomática adianta ao Diário de Notícias que Espanha admitiu o "erro", que teria um grave
impacto na relação política e económica entre os dois países, e por isso vai corrigi-lo.
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Portugal tem de se dar ao respeito
O Governo não pode manter um silêncio ensurdecedor e tolerante quanto às justificações
apresentadas pelos britânicos, que são um atentado ao interesse nacional.

Portugal tem de se dar ao respeito

O Governo não pode manter um silêncio ensurdecedor e tolerante quanto às justificações apresentadas
pelos britânicos, que são um atentado ao interesse nacional.

Por Cristóvão Norte, deputado

É tema de extraordinário relevo a despromoção de Portugal do corredor aéreo verde com o Reino Unido.
Concordemos ou não, é uma decisão legítima que compete às autoridades britânicas tomar. Já sabemos
que as mesmas servem sempre interesses políticos próprios e quanto a isso estamos conversados.
Porém, as justificações apresentadas já nos dizem respeito, pois têm incontroverso significado no modo
como o nosso país é interpretado no domínio internacional.

E, nesse domínio, os governos britânicos merecem total repúdio. Justificar a retirada de Portugal da lista
verde em razão de um alegado desenvolvimento  de  uma variante nepalesa – a qual no mundo ninguém
conhecia até quinta-feira e que não é sequer reconhecida pela Organização Mundial de Saúde – e que no
nosso país regista 12 casos!, é um absurdo.

Um absurdo perigoso para nós, porém útil para quem queria demonstrar a inevitabilidade da decisão. De
facto, por força destas afirmações dos membros do Governo britânico está a perpassar a ideia de que
uma nova variante, a dita nepalesa, a qual, segundo esses responsáveis, poderia não ser resistente à
vacina embora não tenham qualquer fundamento para dizer isso, está a prosperar em Portugal.

Essa é uma política de medo, de terror, concebida para ultrapassar o repúdio público dos ingleses à
decisão, que afeta a reputação do nosso país, não apenas nos limites das fronteiras britânicas, mas,
ecoando nos principais meios de comunicação social, espalhando-se por toda a Europa, tal qual um vírus
o faz, em silêncio, mas mortal.

É um assunto cuja gravidade não tolera que o Governo – que já averbou uma clamorosa derrota
diplomática ao não conseguir evitar a despromoção da lista verde, ainda que tenha tido oportunidade
para tal por força da realização da Champions League no Porto – mantenha um silêncio ensurdecedor e
tolerante quanto a  justificações que são um atentado ao interesse nacional e que põem em causa a
recuperação económica nos próximos meses, um pouco por todo o país, mas especialmente na região
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do Algarve, a mais fustigada do país. Os turistas não desejam viajar para países e regiões que têm
prevalência de variantes desconhecidas e essa percepção, como está bom de ver, não se erradica num
mês nem está limitada na sua difusão.

Não ter uma posição firme no panorama internacional repondo a verdade, significa desproteger Portugal,
os empregos, as empresas, a recuperação dos próximos meses, a qual, no curto prazo, estará sempre
ancorada em setores cujas perdas brutais explicam uma fatia substancial do nosso recuo económico e
social.

Não basta um tweet lateral, sem qualquer repercussão, a cargo do Ministério dos Negócios Estrangeiros
para resolver o problema, sendo até confrangedor que a tão grande problema se adivinhe solução tão
inútil. É preciso repor a reputação de destino seguro e cumpridor e esse desígnio cumpre-se na arena
internacional. Em voz alta, enfrentando quem se tiver que enfrentar para repor a verdade, e não em
sussurros quase cobardes. Cada hora que passa é menos uma oportunidade para impedir que essa tese
perniciosa para Portugal vingue. Está nas mãos do Governo fazê-lo.
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O ministro dos Negócios Estrangeiros disse que a medida é um
erro e que se não for corrigido, poderá ser aplicada também em
Portugal, relativamente a quem vem de Espanha
O ministro dos Negócios Estrangeiros disse que a medida é um erro e que se não for
corrigido, poderá ser aplicada também em Portugal, relativamente a quem vem de
Espanha

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse que a medida é um erro e que se não for corrigido, poderá
ser aplicada também em Portugal, relativamente a quem vem de Espanha
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Centenas de turistas ingleses anteciparam as viagens de
regresso ao Reino Unido para não terem de cumprir quarentena
Centenas de turistas ingleses anteciparam as viagens de regresso ao Reino Unido para
não terem de cumprir quarentena

Centenas de turistas ingleses anteciparam as viagens de regresso ao Reino Unido para não terem de
cumprir quarentena
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O primeiro-ministro elogia chamadas taxas e taxinhas do Turismo
de Lisboa
O primeiro-ministro elogia chamadas taxas e taxinhas do Turismo de Lisboa

O primeiro-ministro elogia chamadas taxas e taxinhas do Turismo de Lisboa
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Portugal pode ter o certificado digital ainda este mês
Portugal pode ter o certificado digital ainda este mês

Portugal pode ter o certificado digital ainda este mês, a União Europeia estabeleceu a meta de 1 de Julho,
mas já 7 países da União com o passaporte covid em funcionamento. O certificado digital COVID-19
têm, portanto, o objetivo de salvar o turismo no próximo Verão, estará disponível em todos os países
da União Europeia a partir de 1/7/2021 pode ser guardado num dispositivo móvel o papel e ambas as
versões terão código qr e assinatura digital para garantir a autenticidade o certificado é uma prova que
os cidadãos já foram vacinados, contraíram a doença ou tem um teste recente negativo à COVID-19, os
titulares ficam a partir de isentos das restrições à livre circulação, mas pode haver exceções, por
exemplo, caso surjam novas variantes que suscitem preocupação, Portugal está tecnicamente, pronto,
para avançar, contamos ter os testes . concluídos. Por esta semana e estar em condições de começar a
fazer alguns avanços, independentemente daquilo que seja a entrada em vigor no dia 1 de Julho já na
segunda quinzena do mês de Junho. O certificado é gratuito será emitido em inglês e na língua oficial de
cada país não é obrigatório para viajar no espaço comum europeu, mas poderá isentar as pessoas do
cumprimento de medidas restritivas em vigor como quarentena e testagem já está a funcionar em 7
países da União Europeia Alemanha, Bulgária Croácia, Dinamarca, Grécia, Polónia e República Checa, a
Finlândia, Hungria, Eslováquia e Eslovénia continua em fase de testes, tal como o Liechtenstein e Islândia
e Noruega já fora da União Europeia. A Suíça com Portugal tem as condições técnicas preparadas para a
ligação ao portal. O Parlamento Europeu deverá aprovar no dia 8 de Junho, o certificado digital.
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A partir de terça-feira, Portugal deixa de fazer parte da lista verde
britânica dos países seguros e passa a amarelo
A partir de terça-feira, Portugal deixa de fazer parte da lista verde britânica dos países
seguros e passa a amarelo

A partir de terça-feira, Portugal deixa de fazer parte da lista verde britânica dos países seguros e passa a
amarelo
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Em Faro, foi uma corrida aos aviões, centenas de turistas
ingleses anteciparam as viagens de regresso ao Reino Unido
Em Faro, foi uma corrida aos aviões, centenas de turistas ingleses anteciparam as
viagens de regresso ao Reino Unido

Em Faro, foi uma corrida aos aviões, centenas de turistas ingleses anteciparam as viagens de regresso
ao Reino Unido

9/60



SIC

08/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 102470

REACH: -1

Dezenas de milhares de turistas britânicos saíram do país para
evitar a quarentena na chegada ao Reino Unido
Dezenas de milhares de turistas britânicos saíram do país para evitar a quarentena na
chegada ao Reino Unido

Dezenas de milhares de turistas britânicos saíram do país para evitar a quarentena na chegada ao Reino
Unido
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O novo certificado digital covid deverá ser aprovado formalmente
esta semana pelo Parlamento Europeu
O novo certificado digital covid deverá ser aprovado formalmente esta semana pelo
Parlamento Europeu

O novo certificado digital covid deverá ser aprovado formalmente esta semana pelo Parlamento Europeu
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António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa assinalaram a
conclusão das obras no Palácio da Ajuda
António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa assinalaram a conclusão das obras no Palácio
da Ajuda

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa assinalaram a conclusão das obras no Palácio da Ajuda
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O Presidente da República reagiu ao facto de o Reino Unido ter
retirado Portugal da lista de países seguros
O Presidente da República reagiu ao facto de o Reino Unido ter retirado Portugal da lista
de países seguros

O Presidente da República reagiu ao facto de o Reino Unido ter retirado Portugal da lista de países
seguros
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A presidente da Associação dos Sócios Gerentes das agências de
Viagem e Turismo, apelo ao Governo para que continua a apoiar
o setor
A presidente da Associação dos Sócios Gerentes das agências de Viagem e T urismo,
apelo ao Governo para que continua a apoiar o setor

A presidente da Associação dos Sócios Gerentes das agências de Viagem e Turismo, apelo ao Governo
para que continua a apoiar o setor
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Hoje Portugal passa a ser destino inseguro para os britânicos,
ontem milhares de britânicos partiram do aeroporto de Faro
Hoje Portugal passa a ser destino inseguro para os britânicos, ontem milhares de
britânicos partiram do aeroporto de Faro

Hoje Portugal passa a ser destino inseguro para os britânicos, ontem milhares de britânicos partiram do
aeroporto de Faro
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Mais 7 mil britânicos deixam esta segunda-feira o Algarve para
voltar ao Reino Unido
Operador turístico fretou Boeing para apanhar em Faro os passageiros ingleses de última
hora. Durante o fim-de-semana, por outro lado, 6 mil britânicos decidiram viajar para o
Algarve e continuar a gozar o sol e a praia.

Os operadores turísticos estão a repatriar os ingleses que deixaram para a última hora a decisão do
regresso a casa, antes da obrigação de submeterem um período de quarentena. Dura, estima o
presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, está previsto o regresso de 7 mil
britânicos. No fim-de-semana foram 20 mil os que partiram, apanhados de surpresa pelo Governo de
Boris Johnson de retirar Portugal da lista verde dos destinos turísticos seguros.

João Fernandes destaca, no entanto, um dado positivo. “Recebemos seis mil ingleses, não estávamos à
espera”. Serão cidadãos com segunda habitação no Algarve ou turistas reformados que aproveitam os
preços da hotelaria ainda em período de pré-época alta para fazerem férias de sol e praia, presume. As
companhias aéreas britânicas, habitualmente bem informadas sobre as decisões do primeiro-ministro
inglês em relação ao sector do turismo, também foram apanhadas de surpresa. “A surpresa foi
total”, enfatizou.  Para responder ao aumento da procura, em cima da hora, o operador turístico TUI
fretou para esta segunda-feira um Boeing 747, com capacidade para cerca 300 passageiros - o dobro da
média da capacidade média das aeronaves que, habitualmente, aterram na capital algarvia.

Durante esta segunda-feira, o maior afluxo de passageiros registou-se às primeiras horas da manhã.
Para alguns passageiros, o voo já estava programado, uma vez que na terça-feira termina o período de
férias escolares no Reino Unido, outros pura e simplesmente quiseram escapar aos dez dias de
quarentena a que iriam ficar sujeitos se já chegassem ao Reino Unido na terça-feira. 

Por volta da hora do almoço, as filas de embarque já não apresentavam os “entupimentos” que se
verificaram no fim-de-semana, principalmente no sábado, quando os mais prevenidos decidiram voltar a
casa. “Se há coisa que não falta, infelizmente, são aviões disponíveis para alugar”, comentou João
Fernandes, referindo-se às queixas de alguns passageiros, divulgadas pela SIC, reclamando pela falta de
resposta das companhias aéreas à antecipação do voo de regresso. “As companhias fazem a gestão de
acordo com a oferta e procura”, observou. A título de exemplo referiu que a TUI, quando o mercado
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reabriu, “já tinha previsto fretar um Boeing para trazer os britânicos, que não chegou a ser
necessário”. Por fim, João Fernandes manifesta a “esperança” de que, passadas duas semanas, quando
o Governo de Boris Johnson reavaliar a situação sanitária de Portugal, “os ingleses estejam de volta”.
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O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou também que a
principal preocupação do Governo português são as pessoas e a
economia
O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou também que a principal preocupação do
Governo português são as pessoas e a economia

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou também que a principal preocupação do Governo
português são as pessoas e a economia
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O Governo português foi apanhado de surpresa por esta decisão
espanhol
O Governo português foi apanhado de surpresa por esta decisão espanhol

O Governo português foi apanhado de surpresa por esta decisão espanhol
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Maiores de 43 podem marcar vacina
Plataforma de autoagendamento abriu ontem inscrições para maiores de 43 anos, que
começam a ser vacinados a partir de dia 21
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Espanha exige teste a quem viajar de Portugal por via terrestre
Espanha passou a exigir, desde ontem, a quem viajar de Portugal por via terrestre um
teste negativo à covid-19
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Por outra estratégia para salvar o Turismo
Por: Jorge Fonseca de Almeida

Portugal abriu as suas portas ao turismo numa fase em que se está a formar no nosso país uma nova
onda da pandemia provocada pela nova estirpe indiana e por uma variação desta descoberta no Nepal,
prosseguindo uma estratégia assente na prática em dois pilares.

Primeiro. Prosseguir o desconfinamento contra as regras aprovadas pouco antes pelo próprio Governo,
flexibilizando essas regras (limites duplicados para quase todo o país, contagem dos casos algarvios no
concelho de origem, etc.), e desvalorizando o crescimento de estirpes como as descobertas na África do
Sul, Índia e Nepal.

Recordemos que a vacina da AstraZeneca não é eficaz contra a variante descoberta na África do Sul,
tendo até sido descontinuada nesse país, e que várias pessoas vacinadas com as duas doses da
AstraZeneca morreram no Reino Unido da doença provocada pela variante descoberta no Nepal.

Como argumento para o desconfinamento na região de Lisboa, avança-se o baixo número de mortos
que se tem registado, mas todos sabem que as pessoas infetadas não morrem imediatamente e que a
doença se vai agravando ao longo de semanas. Só saberemos se o número de mortos subirá ou não
em meados de Agosto.

Segundo. Não aplicação das regras sanitárias aos turistas, permitindo grandes ajuntamentos, festejos
exuberantes e até batalhas campais na cidade do Porto perante a passividade da Polícia.

O primeiro pilar da estratégia descredibilizou o desconfinamento português aos olhos da comunidade
internacional. O segundo pilar acompanhado pelo facto de alguns turistas ingleses regressarem infetados
com a perigosa variante descoberta no Nepal ditou a decisão tomada pelo Reino Unido.

A Espanha manteve-se fechada ao turismo, desconfinando de forma lenta e quando recentemente se
abriu a viajantes fê-lo apenas a quem já está vacinado. Espera-se agora uma grande afluência de
turistas. A forma como forem enquadrados ditará se o fluxo se manterá constante.

O que o Governo parece não entender é que a pandemia cria um ambiente de responsabilidade
internacional partilhada. Um descontrolo em Portugal pode levar a mortes em França ou no Reino Unido.

A bolha que se está a formar é a dos países em que é seguro viajar, dos países a que se pode ir sem
correr o risco de voltar infetado e iniciar novas cadeias de transmissão no país de origem do viajante.
Manter uma indústria de turismo forte implica integrar este grupo. Mas parece que o Governo tudo faz
para o evitar.

Portugal com a excessiva vontade de receber todos os turistas, de os deixar praticar todos os excessos,
com a sua baixa taxa de vacinação face a outros destinos, cria uma sensação de insegurança que afasta
o turista sensato.

Todas as declarações inflamadas contra a decisão britânica mais contribuem para nos mantermos fora
das opções turísticas desse país. Não houve um único argumento de garantia de saúde pública, antes até
a declaração de que Portugal está disponível para receber turistas de países com mais altas taxas de
infeção com estirpes resistentes a certas vacinas. É no fundo toda uma estratégia contraproducente.
Querendo apoiar o turismo, afasta-o.

O que é avisado fazer? Recordamos aqui algumas das ideias que anteriormente avançamos:
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i) Aumentar rapidamente a vacinação na Madeira e no Algarve, nomeadamente nos trabalhadores da
indústria hoteleira e do comércio, quer para sua proteção quer para proteção dos turistas;

ii) Ser exigente com os turistas entrados, quer no cumprimento de regras sanitárias, quer no seu estado
de saúde à chegada ao nosso país;

iii) Concentrar-se no segmento dos casais com e sem filhos, evitando os jovens desacompanhados, ou
os maiores de 70 anos;

iv) Proibir o turismo em zonas de pandemia ativa, em que os indicadores não permitam o
desconfinamento;

v) Manter regras estáveis, e alinhadas com padrões internacionais, de controlo e acompanhamento da
pandemia.

A imagem de facilitismos e de falta de autoridade para fazer cumprir as regras só afastam os turistas que
mais nos interessa e atrai os que não interessam e que vêm por em risco a nossa saúde.
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Nova ala do Palácio da Ajuda: Costa elogia ”taxas e taxinhas" em
Lisboa
31 milhões para concluir a ala poente que vai acolher o Museu do T esouro Real — abre ao
público em novembro — resultam de acordo entre Estado, Turismo de Lisboa e câmara.
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ALEXANDRA FIGUEIRA

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Exigências espanholas causam “estranheza”
Passar a fronteira sem prova que não tem covid dá direito a multa de três mil euros
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DN

08/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

10% dos empregadores preveem contratar mais
T RABALHO - 'Há uma acentuada melhoria nas intenções de contratação” entre julho e
setembro, revela inquérito do ManpowerGroup.
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CORREIO DA MANHÃ

08/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

O Mundo era mais simples
Por Fernanda Cachão
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JORNAL DE NOTÍCIAS

08/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Férias incertas
Por: Paula Ferreira
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DN

08/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Uma família inglesa
Por: Pedro Cruz
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JORNAL DE NOTÍCIAS

08/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Transportes urbanos têm metade dos clientes de 2019
Desconfinamento ainda não se reflete no setor que continua a acumular prejuízos há um
ano
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DN

08/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Espanha impõe teste covid-19 a quem cruzar a fronteira Portugal
ameaça com reciprocidade
O governo espanhol decidiu impor uma prova de vacinação, recuperação da doença ou
teste negativo à covid-19 a todos os que cruzem a fronteira com Portugal.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

08/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • FILOMENA LANÇA

FAV: 4

AVE: € 3620

REACH: 3700

Certificado covid em testes pode chegar ainda em junho
A aplicação que permitirá obter o certificado digital de vacinação está em fase de testes e
a expectativa é que fique operacional ainda na segunda quinzena de junho. A ideia é que
chegue a toda a Europa a 1 de julho e há sete países onde já funciona.
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PÚBLICO

08/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • IDÁLIO REVEZ

FAV: 3

AVE: € 3715

REACH: 15000

Britânicos em debandada do Algarve
Mais sete mil britânicos deixam o Algarve
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VISÃO

07/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

Covid-19: Portugal ainda não alinhou com recomendações da UE
– Sec. Estado Turismo
A secretária de Estado do T urismo, Rita Marques, lembrou hoje que Portugal ainda não
está alinhado com as recomendações para o turismo e mobilidade que já foram
difundidas pela Comissão Europeia

“Temos estado a trabalhar com a Comissão [Europeia], e muito recentemente uma série de novas
recomendações foram publicadas. E temos alguns Estados-membros que ainda não estão totalmente
alinhados com as recomendações, incluindo Portugal”, admitiu a governante no seminário ‘online’
‘Turismo de cruzeiros em Portugal: os desafios que a pandemia trouxe e o qual o futuro do setor’.

Rita Marques fez esta referência ao falar acerca do certificado verde europeu, que atesta a vacinação
contra a covid-19 facilitando a mobilidade no bloco e irá ajudar “a retomar as viagens e o turismo de
uma forma segura, também com países externos.

“Apesar disto parecer bastante simples, tem sido muito desafiante garantir que todos os Estados-
membros estão alinhados”, reconheceu ainda a governante.

Presente no mesmo evento, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, alertou que já há “outros
destinos que estão a abrir para outras atividades, não só o turismo”.

“Não podemos perder competitividade”, reforçou o responsável do setor, que classificou este ponto
como “crucial” para Portugal.

Mais à frente na sessão, Luís Araújo referiu ainda que nenhum porto português tem o selo ‘Clean & Safe’,
implementado pelo Turismo de Portugal ainda no ano passado.

“Precisamos que os portos portugueses tenham o selo ‘Clean & Safe’, porque essa é uma forma de
mostrar que estamos a trabalhar em conjunto. Precisamos que os operadores que trabalham em
Portugal, com cruzeiros, que tenham o selo ‘Clean & Safe’ ou qualquer outro protocolo de segurança”,
referiu.

Luís Araújo considerou que essa é a forma de “construir a ponte” com as autoridades de saúde,
considerando que “este é o momento” para tal, depois de ganhar confiança junto dos turistas e das
empresas.
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TSF ONLINE

07/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 5760

REACH: 40244

Receio de recuo à moda britânica desencoraja viagens de
portugueses ao estrangeiro
Presidente da associação de sócios-gerentes das agências de viagens acredita que só a
imunidade de grupo vai devolver a confiança aos turistas.

Os portugueses estão a mostrar receio de viajar para outros países por temerem que, durante as férias,
sejam obrigados a fazer quarentena quando regressarem a território nacional, à imagem do que o
governo britânico impõe a partir desta segunda-feira a todos os que regressem ao Reino Unido
provenientes de Portugal.

A presidente da Associação de Sócios Gerentes de Agências de Viagens e Turismo (ASGAVT), Madalena
Fernandes, adianta à TSF que o passo atrás do executivo liderado por Boris Johnson tem inibido os
portugueses de programar férias "por mais que queiram".

Um dos grandes receios é o de que "as regras mudem a meio da viagem", obrigando os turistas
nacionais a fazer quarentena quando regressarem ao país ao invés de fazer um teste e, estando tudo
"tranquilo", poderem ir trabalhar.

"Esse tipo de regras, que nos obrigam a proteger-nos e a terceiros, é certamente ainda o maior receio
que os portugueses têm quando pensam em viajar", assinala a líder da ASGAVT.

Madalena Fernandes considera que a confiança em falta aos portugueses só vai ser devolvida quando
"todos tiverem a segunda dose da vacina" e for atingida a imunidade de grupo.

"É muito importante, quer para nós, quer para o destino em que o cliente esteja interessado", já que
"por mais que esteja vacinado", se no destino a vacinação for "muito residual", o potencial turista "não
vai querer viajar".

O Reino Unido anunciou, na última quinta-feira, a saída de Portugal da "lista verde" de países para os
quais os turistas britânicos podem viajar sem necessidade de quarentena no regresso a solo britânico.
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JORNAL ECONÓMICO

07/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Algarve. Mercado externo de alojamento caiu 85% até maio em
comparação a 2019
A AHET A revela ainda que a taxa de ocupação global média por quarto foi de 14%, o que
representa menos 80,0% do valor registado em 2019.

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos Do Algarve (AHETA) revelou, esta segunda-feira,
que o mercado externo de alojamento no Algarve teve uma redução de 85% desde o começo do ano
face a 2019.Em comunicado, sobre dados relativamente ao alojamento no Algarve, a AHETA dá conta
de que até maio o mercado nacional reduziu 28,6% e o externo diminuiu 85%. A taxa de ocupação
global média por quarto foi de 14%, o que representa menos 80% do valor registado em 2019.A AHETA
aponta ainda que “em valores acumulados, desde o início do ano, a ocupação cama regista uma descida
média de menos 86,3% e o volume de vendas uma descida de 80,6% face ao mesmo período de
2019”.A esperança de dias melhores para sector hoteleiro e o turismo algarvio desfizeram-se depois de,
a 3 de junho, o Reino Unido ter decido retirar Portugal da lista verde de países onde os britânicos
poderiam visitar sem estar sujeitos a quarentena no regresso ao país.A medida entra em vigor a partir
de de terça-feira. Desde então, o Algarve tem sentido o peso da decisão britânica. Esta segunda-feira, a
“Lusa” noticiou que o Aeroporto de Faro registava esta segunda-feira de manhã menor afluência de
turistas face ao fim de semana. A redução justifica-se pelos 10 mil turistas que saíram de Faro no
sábado.Sobre a decisão o presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, Raul Martins, considerou
“uma surpresa desagradável”. “A unidades hoteleiras, particularmente no Algarve e na Madeira,
começaram a registar cancelamentos massivos.  O ritmo de novas reservas deste mercado parou. De
resto, é importante sublinhar que algumas empresas hoteleiras já haviam retirado os trabalhadores do
lay-off e optaram por usar o mecanismo de incentivo extraordinário à retoma”, referiu Raul Martins. Ler
mais
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AMBITUR

08/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 6

AVE: € 2889

REACH: -1

“O Algarve fica-te bem” conquista mais dois prémios
internacionais | Ambitur
O filme promocional «O Algarve fica-te bem», produzido pela New Light Pictures para o
T urismo do Algarve em 2020, acaba de receber duas novas distinções em festivais
internacionais. O  prémio de prata na categoria «Destinos T urísticos – Regiões» do
International T ourism Film Festival T urkey 2021 foi anunciado na sexta-feira, 4 de junho,
e o galardão de ouro na categoria «Destinos T urísticos – Regiões» do International
Tourism Film Africa 2021 foi atribuído dia 28 de maio.

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. 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
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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).
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ALGARVE NOTÍCIAS

07/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1465

REACH: -1

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

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.
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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
(https://www.youtube.com/watch?v=cUW2RT06-ys&feature=youtu.be) 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. 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 (https://www.facebook.com/watch/VisitAlgarve/).

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).

 

Ademar Dias

Notícia
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ALGARVE
INFORMATIVO

07/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

«O Algarve fica-te bem» conquista mais dois prémios
internacionais
O filme promocional «O Algarve fica-te bem», produzido pela New Light Pictures para o
T urismo do Algarve em 2020, conquistou mais duas distinções em festivais internacionais:
o prémio de prata na categoria «Destinos T urísticos – Regiões» do International T ourism
Film Festival T urkey 2021 foi anunciado na sexta-feira, 4 de junho; e o galardão de ouro
na categoria «Destinos T urísticos – Regiões» do International T ourism Film Africa 2021,
atribuído a 28 de maio.
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O filme promocional «O Algarve fica-te bem», produzido pela New Light Pictures para o Turismo do
Algarve em 2020, conquistou mais duas 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, atribuído a 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 e foi precisamente a versão em inglês do
vídeo que foi premiada nestes dois festivais.

Trata-se de 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. O vídeo tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso
internacional da atualidade, os @explorerssaurus, e 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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OPÇÃO TURISMO

08/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 3313

REACH: -1

‘O Algarve fica-te bem’ ganha prémios internacionais
O filme promocional que incentiva a férias na região do Algarve acaba de arrecadar duas
novas distinções internacionais.

O filme promocional que incentiva a férias na região do Algarve acaba de arrecadar duas novas distinções
internacionais.

‘O Algarve fica-te bem’, produzido para o Turismo do Algarve em 2020, foi prata na categoria ‘Destinos
Turísticos – Regiões’ do International Tourism Film Festival Turkey 2021, e ouro, na mesma categoria,
desta vez do International Tourism Film Africa 2021.

A campanha ‘O Algarve fica-te bem’ 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. Trata-se de um
filme motivacional com o objectivo 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.
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