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UE quer ″cuidado e coordenação″ nas fronteiras
Líderes europeus defendem que é necessária "coordenação" para fazer frente ao risco
crescente de propagação de variantes.

Nos últimos dias intensificou-se a pressão sobre os países que abriram as fronteiras da Europa à entrada
de turistas oriundos de zonas onde há predominância de variantes causadoras de formas mais graves de
covid-19, nomeadamente o Reino Unido. "Estamos preocupados com a variante Delta, e defendo uma
abordagem ainda mais coordenada, especialmente no que diz respeito a viagens de regiões onde as
variantes estão a espalhar-se", afirmou a chanceler alemã, Angela Merkel, sem esclarecer se as medidas
se aplicam também a viagens dentro das fronteiras da União Europeia.

Merkel contou com o apoio do presidente francês, Emmanuel Macron, que exigiu "decisões coordenadas
em termos de abertura de fronteiras", especificando que estava a falar "de países terceiros".

As declarações de ambos pareceram visar Portugal e Espanha que não seguiram a recomendação
europeia de aplicar restrições, como a quarentena obrigatória, a viajantes oriundos do Reino Unido.

"Todos devemos estar vigilantes porque a infame variante Delta está a chegar, transmite-se muito mais
rapidamente, em comparação com as variantes anteriores, e vemos que atinge pessoas não vacinadas
ou que tomaram só uma dose", alertou Macron.

Já nesta semana Merkel tinha abordado o tema, numa declaração em Colónia, na Alemanha, onde
apontou "a situação em Portugal que talvez pudesse ter sido evitada", referindo-se ao aumento de
casos em Lisboa e Vale do Tejo.

Ontem, quando chegou a Bruxelas, o primeiro-ministro António Costa afirmou que as medidas em
Portugal serão "coordenadas com a União Europeia", admitindo que a imposição de quarentenas não
está afastada.

"Vamos discutir aqui no Conselho quais são as decisões que vamos tomar relativamente ao controlo de
entradas de pessoas originárias de países terceiros, designadamente do Reino Unido. E Portugal tem
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seguido a doutrina de praticar aquilo que é acordado a nível europeu", afirmou Costa, considerando que,
"sendo presidência, ficava-nos particularmente mal não seguirmos aquilo que é acordado a nível
europeu".

Mas nem todas as posições foram concordantes com a insistência sobre a coordenação. O primeiro-
ministro croata, Andrej Plenkovic,c mostrou-se "a favor de que em que cada país é cada governo que
toma as decisões". Com o país dependente do turismo, "a nossa posição é avaliar as áreas de onde as
pessoas vêm e de onde regressam à Croácia", defendeu Plenkovic.

Durante o debate, que se prolongou até ao início da noite de ontem, "todos expressaram satisfação com
a velocidade atual da campanha de vacinação" na União Europeia, comentou uma fonte conhecedora do
andamento das discussões.

A mesma fonte adiantou que "a taxa de aparecimento dos contágios da variante Delta foi amplamente
discutida", sem no entanto especificar se o debate se centrou, em particular, na situação de Portugal. As
conclusões adotadas também não o evidenciam.

Os líderes apontaram a "necessidade de um mercado único novamente em pleno funcionamento", tendo
em conta as "lições aprendidas com a pandemia", lê-se no documento. Outra fonte disse que na
discussão foi apontada a necessidade de "as fronteiras internas e externas deverem ser abertas com
cuidado e de forma coordenada", para evitar a propagação pela Europa.

De acordo com as estimativas divulgadas ontem pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das
Doenças, a variante Delta representará "90% das novas infeções na Europa até final de agosto",
contribuindo para um agravamento do número de internados e de mortes por covid-19..

dnot@dn.pt
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Ana Jacinto secretária-geral da Associação da Hotelaria,
Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) convidada deste
360, está comigo em estúdio e por vídeo-chamada, João
Fernandes, presidente da Associação de Turismo do Algarve
Ana Jacinto secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal (AHRESP) convidada deste 360, está comigo em estúdio e por vídeo-chamada,
João Fernandes, presidente da Associação de Turismo do Algarve

Ana Jacinto secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP)
convidada deste 360, está comigo em estúdio e por vídeo-chamada, João Fernandes, presidente da
Associação de Turismo do Algarve
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In Loco lança projeto “+Algarve” para apoiar relançamento da
economia do Algarve
Projeto tem como base a Dieta Mediterrânica
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A associação In Loco está a aceitar candidaturas de empresas interessadas em  obter apoio do
projeto “+Algarve: Um estilo de vida Mediterrânico”, que visa relançar a economia no período
pós-pandemia.

Este projeto, que será financiado pelo Programa Operacional CRESC Algarve 2020, tem 366 mil euros
para investir «na preparação da retoma económica da região no período pós-Covid, capacitando e
apoiando os municípios e os seus operadores económicos para estruturarem uma oferta robusta, bem
organizada, dinâmica, capaz de gerar atração turística nacional e internacional durante a época baixa»,
segundo a In Loco.

A ideia é que estes apoios contribuam «para reforçar a posição da região como um destino de qualidade,
todo o ano, tendo como base a identidade cultural mediterrânica e um conjunto inovador de produtos e
serviços identitários, ligando os territórios do litoral e do interior».

O plano de ação candidatado resulta das prioridades que os membros da Rota da Dieta Mediterrânica
(RDM), públicos e privados, assinalaram como prioritários, num inquérito realizado antes da sua
candidatura, destacando a promoção (marketing territorial) como mais importante, bem como o apoio
técnico ao desenvolvimento de novos produtos turísticos complexos, adaptados aos mais recentes
desafios na procura nacional e internacional e suportados pelos recursos endógenos», enquadrou a
associação de desenvolvimento local algarvia.

«Foi essa a aposta desta estratégia de marketing territorial e de reforço da capacitação de todos os
parceiros para a construção de um destino turístico único, diversificado e suportado pelo que de melhor,
o litoral, o barrocal, a serra, o barlavento e o sotavento têm para oferecer», acrescentou.

As manifestações de interesse em aceder a este apoio devem ser feitas através deste link.

 

Principais linhas de ação do +Algarve:

+ Algarve Local – Promoção Regional

«Desenvolvimento de um ciclo de Feiras/Festas, itinerante por todos os municípios do Algarve
participantes, capitalizando a experiência da Feira da Dieta Mediterrânica, de forma a promover cada
município e o território do Algarve, numa celebração do estilo de vida mediterrânico e do diálogo entre o
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interior e o litoral (Design e produção do Stand, produtos, programa de atividades de atividades de
animação, ateliers, workshops, oficinas práticas temáticas).

Esta celebração do estilo de vida Mediterrânico é prolongada no tempo e no espaço pela “Feira da Dieta
Mediterrânica Virtual”, em formato online, servindo de plataforma de promoção bilingue e
comercialização durante todo o ano dos produtos, serviços, eventos e locais mais significativos para o
estilo de vida mediterrânico».

 

+ Algarve em Lisboa e Porto – Promoção Nacional

«Integração e exposição em duas feiras em Lisboa e Porto de turismo/produtos endógenos,
promovendo um “Outro Algarve” e o seu estilo de vida milenar, de forma a apresentar e representar o
Algarve das tradições (aluguer de espaço, produtos, provas e degustações, animação)».

 

+ Algarve Internacional – Promoção Internacional

Participação e exposição em duas feiras (França e Alemanha) de turismo/produtos endógenos,
promovendo um “Outro Algarve”, genuíno, original e pouco conhecido (aluguer de espaço, produtos,
animação).

 

Oficinas de Trabalho

Seis oficinas técnicas de capacitação (35h cada) para a criação de novos produtos turísticos no
Barlavento + Centro + Sotavento (organização, realização, avaliação)

 

Fam Trip e Press Trip

Organização de duasFam Trip para operadores nacionais e europeus, opinion-makers e stakeholders de
relevo.

Organização de duas Press Trip para jornalistas da especialidade e bloggers de viagens.

 

Marketing e Promoção

Plataforma Web georreferenciada de promoção dos recursos, rotas, eventos, noticias, entre outros.
Alojamento da Feira da Dieta Mediterrânica Virtual; Design e produção de3 Vídeos promocionais RDM;
Design e produção de material de promoção do projeto (rollups, flyers, banners, placas, etc); Design e
produção materiais específicos para os eventos + Algarve -FDM; Promoção nos social media das
diversas atividades a serem realizadas.

 

Consultoria especializada

Visitas técnicas e consultoria aos membros da RDM, elaboração de planos individuais de melhoria
contínua e acompanhamento técnico.

 

Assistência Técnica – Técnico Superior de Turismo

Definição e coordenação da estratégia de Marketing Territorial

 

Notícia
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Algarve vai acolher produções
Cinema
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REACH: 58000

“Também há Algarve para quem não quer praia”
Lionel Alvarez, 61 anos, é o diretor-geral do novo Hotel Viceroy at Ombria Resort
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Autarca de Albufeira fala em injustiça no recuo no
desconfinamento
Vários municípios dão um passo atrás no desconfinamento, devido ao número elevado de
novos casos. Albufeira, Lisboa e Sesimbra vão ser alvo de novas restrições, como a
redução dos horários da restauração e do comércio ao fim de semana. O  presidente da
Câmara de Albufeira fala numa injustiça. José Carlos Rolo diz que esta situação vai ter um
forte impacto na economia.

Vários municípios dão um passo atrás no desconfinamento, devido ao número elevado de novos casos.
Albufeira, Lisboa e Sesimbra vão ser alvo de novas restrições, como a redução dos horários da
restauração e do comércio ao fim de semana. O presidente da Câmara de Albufeira fala numa injustiça.
José Carlos Rolo diz que esta situação vai ter um forte impacto na economia.

O presidente da Câmara de Albufeira insiste na necessidade de rever os critérios de cálculo devido à
sazonalidade que existe nesta região algarvia.
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Câmara de Albufeira diz que recuo é injusto e vai piorar crise
económica
O presidente da Câmara de Albufeira considera que o recuo no desconfinamento é uma
"injustiça" que vai piorar a atual crise económica, pedindo uma revisão da fórmula de
contabilização dos casos de covid-19 nos concelhos turísticos.

O presidente da Câmara de Albufeira considera que o recuo no desconfinamento é uma "injustiça" que
vai piorar a atual crise económica, pedindo uma revisão da fórmula de contabilização dos casos de covid-
19 nos concelhos turísticos.

"Apesar de já estarmos à espera, é uma medida injusta para o concelho e lesiva para a nossa economia,
que tanto depende do turismo. Com a situação que já atravessamos, estamos perante uma catástrofe
social", disse José Carlos Rolo.

Albufeira e Lisboa recuam no plano de desconfinamento e juntam-se a Sesimbra que já se encontrava no
nível de risco muito elevado de incidência de covid-19, por terem registado, pela segunda avaliação
consecutiva, uma taxa de incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (ou
superior a 480 se forem concelhos de baixa densidade populacional).

Para o autarca de um dos concelhos mais turísticos do país, uma solução para não penalizar os
concelhos com muita população flutuante passaria por registar os casos positivos entre turistas apenas
para efeitos estatísticos, não os incluindo no cálculo da taxa de incidência por cada 100 mil habitantes.

Outra solução possível, apontou o governante, seria "fazer uma estimativa do número de pessoas que
estão nos locais, tendo por base os dados referentes aos consumos de água ou recolha de resíduos
sólidos urbanos", sugeriu.
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O presidente da Câmara de Albufeira disse ainda ter já transmitido as suas preocupações à secretária de
Estado do Turismo, que "as levou" ao setor da Saúde, considerando que este recuo no desconfinamento
"é mais um revés" na situação dos empresários, "já agudizado" pela retirada de Portugal da 'lista verde'
do Reino Unido.

José Carlos Rolo disse também ter dirigido cartas aos ministros da Saúde e da Economia, "a fim de
plasmar a grave situação da falta de receitas e as consequências para os trabalhadores, assim como a
reiterada falta de apoios económicos para as empresas".

O governante pediu ao Governo que "olhe de maneira diferente" para concelhos como Albufeira, ou
outros do país na mesma situação, tal como fez com os territórios de baixa densidade, em que a
fórmula para calcular o nível de risco muito elevado passou a ter o referencial de 480 casos por cada
100 mil habitantes e não 240.

Em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros, hoje, em Lisboa, a ministra de
Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse que no nível de risco muito elevado de incidência da
covid-19 estão os concelhos de Albufeira, Lisboa e Sesimbra, por registarem, pela segunda avaliação
consecutiva, uma taxa de incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (ou
superior a 480 se forem concelhos de baixa densidade populacional).

Entre as regras para os concelhos de risco muito elevado estão: teletrabalho obrigatório quando as
atividades o permitam; restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22.30 horas durante a
semana e até às 15.30 horas ao fim de semana e feriados (no interior com o máximo de quatro
pessoas por grupo e em esplanadas com o máximo de seis pessoas por grupo); espetáculos culturais
até às 22.30 horas; casamentos e batizados com 25% da lotação; comércio a retalho alimentar até às
21 horas durante a semana e até às 19 horas ao fim de semana e feriados e comércio a retalho não
alimentar até às 21 horas durante a semana e até às 15.30 horas ao fim de semana e feriados.
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Covid-19. Câmara de Albufeira diz que recuo é injusto e vai
piorar crise económica
O presidente da Câmara de Albufeira afirmou hoje à Lusa que o recuo no
desconfinamento é uma "injustiça" que vai piorar a atual crise económica, pedindo uma
revisão da fórmula de contabilização dos casos de covid-19 nos concelhos turísticos.

"Apesar de já estarmos à espera, é uma medida injusta para o concelho e lesiva para a nossa economia,
que tanto depende do turismo. Com a situação que já atravessamos, estamos perante uma catástrofe
social", disse José Carlos Rolo.

Albufeira e Lisboa recuam no plano de desconfinamento e juntam-se a Sesimbra que já se encontrava no
nível de risco muito elevado de incidência de covid-19, por terem registado, pela segunda avaliação
consecutiva, uma taxa de incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (ou
superior a 480 se forem concelhos de baixa densidade populacional).

Para o autarca de um dos concelhos mais turísticos do país, uma solução para não penalizar os
concelhos com muita população flutuante passaria por registar os casos positivos entre turistas apenas
para efeitos estatísticos, não os incluindo no cálculo da taxa de incidência por cada 100 mil habitantes.

Outra solução possível, apontou o governante, seria "fazer uma estimativa do número de pessoas que
estão nos locais, tendo por base os dados referentes aos consumos de água ou recolha de resíduos
sólidos urbanos", sugeriu.

O presidente da Câmara de Albufeira disse ainda ter já transmitido as suas preocupações à secretária de
Estado do Turismo, que "as levou" ao setor da Saúde, considerando que este recuo no desconfinamento
"é mais um revés" na situação dos empresários, "já agudizado" pela retirada de Portugal da `lista verde`
do Reino Unido.

José Carlos Rolo disse também ter dirigido cartas aos ministros da Saúde e da Economia, "a fim de
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plasmar a grave situação da falta de receitas e as consequências para os trabalhadores, assim como a
reiterada falta de apoios económicos para as empresas".

O governante pediu ao Governo que "olhe de maneira diferente" para concelhos como Albufeira, ou
outros do país na mesma situação, tal como fez com os territórios de baixa densidade, em que a
fórmula para calcular o nível de risco muito elevado passou a ter o referencial de 480 casos por cada
100 mil habitantes e não 240.

Em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros, hoje, em Lisboa, a ministra de
Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse que no nível de risco muito elevado de incidência da
covid-19 estão os concelhos de Albufeira, Lisboa e Sesimbra, por registarem, pela segunda avaliação
consecutiva, uma taxa de incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (ou
superior a 480 se forem concelhos de baixa densidade populacional).

"Nestes três concelhos passaremos, a partir deste fim de semana, a ter os restaurantes e similares
encerrados às 15:30, bem como os estabelecimentos comerciais do setor não alimentar também a
encerrar às 15:30, os supermercados e restante retalho alimentar às 19:00 ao fim de semana", afirmou
a ministra de Estado e da Presidência, ressalvando que estas são as medidas já previstas para o nível de
risco muito elevado.

Ainda relativamente ao nível de risco em que se encontram estes três concelhos -- Albufeira, Lisboa e
Sesimbra --, a governante alertou que "face aos dados da semana que corre, na próxima semana, se se
mantiverem" existirão mais 16 concelhos nesta situação, "maioritariamente nas regiões da Área
Metropolitana de Lisboa e do Algarve".

Entre as regras para os concelhos de risco muito elevado estão: teletrabalho obrigatório quando as
atividades o permitam; restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22:30 durante a
semana e até às 15:30 ao fim de semana e feriados (no interior com o máximo de quatro pessoas por
grupo e em esplanadas com o máximo de seis pessoas por grupo); espetáculos culturais até às 22:30;
casamentos e batizados com 25% da lotação; comércio a retalho alimentar até às 21:00 durante a
semana e até às 19:00 ao fim de semana e feriados e comércio a retalho não alimentar até às 21:00
durante a semana e até às 15:30 ao fim de semana e feriados.
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Covid-19. Autarca de Albufeira pede revisão da matriz de risco
Concelho recua no desconfinamento.

Albufeira é um dos concelhos que recua no desconfinamento. O presidente da Câmara pede uma revisão
das fórmulas de cálculo e sublinha que mais de metade dos casos ativos são turistas que agravam o
risco.

O horário dos restaurantes e similares e do comércio vai recuar, passando a ter de encerrar às 15:30
aos fins de semana. Supermercados e restantes retalho alimentar encerram às 19:00 aos fins de
semana.

Durante a semana, restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22:30, com as regras de
lotação a determinarem um máximo de quatro pessoas por grupo no interior e de seis pessoas por
grupo nas esplanadas.
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CORREIO DA MANHÃ
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TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

“Turistas só valem para o mal e não para o bem"
António Pina, representante dos municípios do Algarve, sobre contas dos casos Covid
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JORNAL ECONÓMICO

25/06/2021
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ALCANCE • NACIONAL
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PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • LAURA LÉON

FAV: 4

AVE: € 730

REACH: 10000

Madeira regressa a ‘corredor verde’ do turismo britânico
Região autónoma deixa de ser um dos destinos que exigem quarentena no regresso.
Portugal Continental e Açores continuam fora dessa lista.
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Governo britânico coloca Madeira "sob vigilância" e alerta para
risco de descer
O ministro dos T ransportes britânico, Grant Shapps, alertou hoje para o "risco de as
coisas mudarem" e destinos como a Madeira serem despromovidos da "lista verde" para
a "lista amarela" de viagens internacionais britânica.

O Governo britânico anunciou na quinta-feira que a Madeira, Malta, ilhas Baleares espanholas e das
Caraíbas, incluindo Barbados, e outros Territórios Ultramarinos Britânicos vão ser adicionados a partir de
quarta-feira à "lista verde" de viagens internacionais.

Isto significa que viajantes daqueles destinos estão isentos de quarentena na chegada a Inglaterra,
decisão reproduzida pela Escócia e Irlanda do Norte, mas não pelo País de Gales.

No entanto, Shapps vincou que, das 14 novas entradas, só Malta não está na "lista verde sob vigilância",
a qual identifica os destinos com maior risco de descerem novamente para a "lista amarela" devido a um
risco mais elevado.

"Se as pessoas se encontrarem numa situação em que, a partir da semana que vem, querem sair, então
estes são os locais para onde podem ir de férias. Claro, estando cientes de todas as ressalvas sobre o
risco de as coisas mudarem pois, com este vírus, sabemos que isso acontece", disse à Sky News.

Esta nova lista pretende evitar as cenas caóticas de turistas a regressarem à pressa quando as regras
para os diferentes países mudam, como aconteceu com Portugal, quando passou da "lista verde" para a
"amarela" em junho.

Israel e Jerusalém também foram transferidos da "lista verde" para a "lista verde sob vigilância",
enquanto República Dominicana, Eritreia, Haiti, Mongólia, Tunísia e Uganda passam da "lista amarela" para
a "vermelha".

Atualmente, as viagens internacionais do Reino Unido são reguladas por um sistema de "semáforo", que
classifica os destinos de acordo com o risco epidemiológico.

Enquanto a "lista verde" isenta os viajantes de quarentena na chegada a território britânico, a "lista
amarela" obriga a isolamento de 10 dias, bem como dois testes PCR, no segundo e oitavo dia.

A "lista vermelha", cujos países representam um risco elevado devido à circulação de novas variantes do
coronavírus, exige quarentena de 10 dias num hotel designado, além de dois testes PCR, sendo interdito
viajar por motivos não essenciais para aqueles destinos.
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Grant Shapps adiantou que serão exoneradas de quarentena no regresso dos países da "lista amarela"
as pessoas totalmente vacinadas "mais tarde no verão", mas não adiantou datas, alegando estar a
estudar como fazer com os menores ou pessoas que não estão imunizadas.

O Reino Unido, que atualmente regista uma nova vaga da pandemia causada pela variante Delta
(inicialmente detetada na Índia), registou 16.703 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um
máximo desde 06 de fevereiro, e totalizou 128.048 mortes desde o início da pandemia, o número mais
alto na Europa.

Contudo, é também um dos países mais avançados na vacinação, tendo 83% da população adulta
recebido uma primeira dose e quase 61% as duas doses estipuladas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos 3.893.974 vítimas em todo o mundo, resultantes de
mais de 179.516.790 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência
francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.079 pessoas e foram confirmados 869.879 casos de infeção, de acordo com
o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em
Wuhan, uma cidade do centro da China.
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RTP 1

25/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 24939

REACH: -1

O Presidente da República promulgou certificado digital covid
O Presidente da República promulgou certificado digital covid

O Presidente da República promulgou certificado digital covid
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JORNAL ECONÓMICO

25/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRA MÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO BARROS

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

Turismo e comércio temem “impacto sério” com recuo no
desconfinamento
A generalidade do país não avança na última fase do desconfinamento, prevista para 28
de junho.
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PRESSTUR

24/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3355

REACH: -1

António Costa considera “equívoco” ideia de Portugal ter sido
permissivo com turistas britânicos
O primeiro-ministro, António Costa, disse que Portugal tem aplicado aos viajantes de
países terceiros as regras acordadas ao nível europeu para conter a pandemia da covid-
19, considerando um “equívoco” a ideia de que foi permissivo com os turistas britânicos.

O primeiro-ministro, António Costa, disse que Portugal tem aplicado aos viajantes de países terceiros as
regras acordadas ao nível europeu para conter a pandemia da covid-19, considerando um “equívoco” a
ideia de que foi permissivo com os turistas britânicos.

À chegada ao Conselho Europeu, em Bruxelas, no qual os chefes de Estado e de Governo da UE vão
voltar a discutir a coordenação na gestão da pandemia, designadamente em termos de livre circulação à
luz das novas variantes, António Costa, confrontado com as recentes declarações da chanceler alemã,
disse não ter entendido as palavras de Angela Merkel como uma crítica a Portugal, concordou com a
necessidade de coordenação entre os 27, e garantiu que aplicará aos viajantes oriundos do Reino Unido
o que o Conselho acordar.

“Nós temos actuado sempre de uma forma coordenada e de acordo com aquilo que têm sido as
decisões que a UE tem vindo a tomar, quer relativamente a voos de países terceiros, quer relativamente
à livre circulação dentro de cada um dos Estados-membros. Nós temos feito isso, e vamos continuar a
fazer isso”, começou por dizer o primeiro-ministro, citado pela agência Lusa.

Relativamente às declarações de Merkel, que na terça-feira criticou a falta de regras comuns na União
Europeia relativamente às viagens, dando como exemplo a situação de aumento dos contágios em
Portugal, que “poderia ter sido evitada”, António Costa considera que “ela tem toda a razão” quanto à
necessidade de uma acção coordenada em relações às fronteiras externas e garantiu que o Governo
tem seguido as directrizes acordadas a nível da UE.

“Em Portugal temos praticado isso. Creio que há um equívoco no entendimento que tem havido sobre o
que temos adoptado relativamente aos britânicos, [pois] temos adoptado aquilo que é a recomendação
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geral da UE, que é a imposição de quarentenas a países que estão acima de determinado numero de
casos – os britânicos não estavam – e, por outro lado, a exigência de testes obrigatórios, o que tem
sido a exigência relativamente aos britânicos”, disse António Costa.

Sobre o facto da chanceler alemã ter apontado o caso específico de Portugal, o primeiro-ministro
considerou que “ela não fez bem uma crítica, pôs uma hipótese, como muita gente tem posto,
relativamente a qual é a origem desta variante”, Delta, que, de acordo com um novo relatório do Centro
Europeu de Controlo de Doenças (ECDC), representará 90% dos casos de covid-19 na UE em finais de
Agosto.

Relativamente à possibilidade de Portugal ‘fechar as fronteiras’ aos britânicos, ou impor quarentenas a
quem viaje desde o Reino Unido, o primeiro-ministro insistiu que Portugal fará aquilo que for acordado no
Conselho, como sempre o fez, e, “se for esse o entendimento, sim”, pois o Reino Unido “não deve ter
nenhum tratamento de excepção”.

Clique para ver mais: Portugal
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RTP 1

24/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6010

REACH: -1

PM admite que Portugal pode entrar na "lista negra" das variantes
da União Europeia
O primeiro-ministro admitiu ao início da tarde desta quinta-feira que Portugal entre numa
lista "negra" das variantes da União Europeia, tendo em conta a situação atual da
pandemia no país.

Disse ainda António Costa que Portugal deve ter sido o segundo país da Europa a ter sido atingido pela
variante Delta e espera "que seja a última fronteira desta variante, mas receia que assim não seja".
Sobre quarentena a ser aplicada aos turistas britânicos, o primeiro-ministro admite essa possibilidade,
mas ressalva que tal terá de ser concertado entre os Estados-Membros.
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EXPRESSO

25/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 81

PROGRAMA • REVISTA E

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Boa Cama Boa Mesa
As nossas recomendações
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DESTAK

25/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • FAMA & TV

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 750

REACH: 7000

Scherzinger e namorado de férias no Algarve
Aos 42 anos, cantora e dançarina continua em excelente forma física
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