
JORNAL DE NEGÓCIOS

28/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 2960

REACH: 3700

Incidência da covid no Algarve iguala Lisboa e Vale do Tejo
No Algarve, tal como em Lisboa, a incidência é de 304,7 casos por 100 mil habitantes.
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JORNAL SOL

26/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

‘O PROBLEMA É QUE SE FAZEM RESTRIÇÕES SEM TER EM
CONTA OS IMPACTOS QUE PODEM TER’
VÍTOR COSTA DIRETOR GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE LISBOA

3/84



4/84



5/84



6/84



7/84



8/84



SIC NOTÍCIAS

27/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL SÍNTESE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 68530

REACH: -1

Depois dos britânicos são agora os turistas alemães a sair do
Algarve à pressa para evitar em quarentena no regresso a casa
Depois dos britânicos são agora os turistas alemães a sair do Algarve à pressa para evitar
em quarentena no regresso a casa

Depois dos britânicos são agora os turistas alemães a sair do Algarve à pressa para evitar em
quarentena no regresso a casa
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SIC NOTÍCIAS

28/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA MEIA-

NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 13706

REACH: -1

As aulas presenciais do 1º e 2º ciclos das escolas em 5
municípios do Algarve foram suspensas por causa do aumento de
casos de COVID-19
As aulas presenciais do 1º e 2º ciclos das escolas em 5 municípios do Algarve foram
suspensas por causa do aumento de casos de COVID-19

As aulas presenciais do 1º e 2º ciclos das escolas em 5 municípios do Algarve foram suspensas por
causa do aumento de casos de COVID-19
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RTP 1

28/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 124693

REACH: -1

Associação de Turismo de Lisboa diz que o setor na capital só vai
recuperar totalmente em 2024
Associação de T urismo de Lisboa diz que o setor na capital só vai recuperar totalmente
em 2024

A Associação de a Associação de Turismo de Lisboa diz que o setor na capital só vai recuperar
totalmente em 2024, apesar da situação pandémica os turistas consideram que é seguro passear em
Portugal nesta altura. Aceito é simples sumo de maracujá cachaça açúcar e muitos estrangeiros na
esplanada. Entre todos e em Évora, tendo o SEF lança é para todos a bola antes e a que tem em linha
de espera. Eu acho que Porto a baixo que e já a temos um orçamento 10 que a sua tese foram abertos
a 6 o 1º dia, temos trabalhado imenso que é o que a gente e as pessoas que trabalham com o nosso
inicialmente. Olha, , olha, temos também que parece, pelo menos parecem não ser e turistas. Neste
restaurante, nesse aspeto e quase parece uma tipicamente de Verão na cidade para a associação
Turismo de Lisboa, o aparente regresso à normalidade é enganador irrealista. O seja a salvação da pátria
não vale a pena nós temos a ilusão de que vamos recuperar os níveis de 2019, porque a pandemia não
desapareceu. Há limitações há avanços e recuos e, portanto, vamos ainda passar um período difícil,
embora já tenhamos alguns. Sinais positivos, o CEO. A associação Turismo de Lisboa acredita que a
recuperação total da economia do turismo na cidade só vai acontecer em 2024. O mercado brasileiro
que em 2019. Foi aquele que gerou mais dormidas para a região de Lisboa. Neste momento, está
proibido pelo caso da . TAP. Ainda está numa situação indefinida era, por exemplo, muito importante para
o mercado dos Estados Unidos que esse começa a ter alguns sinais de retoma era também um o
segundo mercado, o terceiro e um em Lisboa. Para o atraso na recuperação contribui ainda o travão que
a pandemia pôs na organização de grandes eventos e congressos na capital.
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JORNAL SOL

28/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4896

REACH: 11000

'O problema é que se fazem restrições sem ter em conta os
impactos que podem ter'
Vítor Costa, diretor-geral da Associação de T urismo de Lisboa lamenta a comunicação
que tem sido feita em torno da região de Lisboa e acredita que o turismo só deverá
recuperar a partir de 2024. O  responsável garante que não é ‘apologista de salvar o
verão nem de estarmos dependentes do que é que o Boris Johnson decide’.

Alguma vez imaginou ver o turismo assim? Muitos criticavam o excesso de turistas no país. Esta quebra
veio mostrar a importância do setor para Portugal?

Já vamos com 18 meses sem turismo, nunca pensei que fosse possível, mas também nunca pensámos
que ia haver uma pandemia. A última com esta dimensão foi há cem anos. Mas nunca ouvi ninguém dizer
que o turismo não era importante, mesmo aqueles que achavam que havia excesso de turismo ou que
devia ser diminuído, sempre reconheceram que o turismo era importante pela relevância económica e
social significativa. Agora penso, muitas vezes, que o debate sobre turistificação está quinado, sem ter
um espírito construtivo. Há muitas motivações à volta dessas posições. Não estou a dizer que não há
problemas. Como é evidente, qualquer atividade humana gera impactos, mas muitas dessas posições
são motivadas por posturas elitistas, que fazem turismo, mas queriam só para eles e para os amigos.
Mas nas últimas décadas houve uma evolução muito grande do acesso das pessoas ao lazer e ao
turismo. E esse acesso não foi só em Portugal, foi no geral. Portanto é natural que cada vez mais
pessoas queiram ver e usufruir daquilo que são os atrativos turísticos. E isso gera movimentos. Noutros
casos são fenómenos pouco sustentados, em que as pessoas emitem opiniões sem serem sustentadas.
Por exemplo, comparar Lisboa a Veneza não é honesto. Lisboa tem 10 vezes mais habitantes do que
Veneza e 20 vezes menos turistas. São fenómenos de moda. Pensam que se Veneza, Barcelona ou
Berlim têm problemas então acham que também vamos ter. São opiniões que não são sustentadas, o
que não significa que não tenha de haver estratégias para que haja uma melhor utilização do território.
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E quais são essas estratégias?

Quando falamos, por exemplo, do destino turístico Lisboa, no nosso último plano estratégico já incluímos
a Área Metropolitana de Lisboa. Ou seja, a Costa da Caparica ou Sesimbra ou Montijo ou Mafra que
fazem parte do destino Lisboa, independentemente de algumas terem as suas marcas e de serem polos
muito importantes. Se olharmos para esta escala falamos de uma região com três milhões de habitantes
para uma média de 50 mil turistas por dia, que era o valor que tínhamos antes da pandemia.
Infelizmente agora são muito menos. Podemos dizer é: se estiverem todos ao mesmo tempo na Torre
de Belém fazem fila, mas é uma questão de gestão e de estratégia para que seja sustentável.

Esse plano estratégico chegou a ser aplicado?

Entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2020, dois meses e meio antes da pandemia. Quando se iniciou a
pandemia decidimos suspender o plano por dois anos para depois voltarmos a reavaliar, para vermos o
que tínhamos de alterar e de adaptar quando a pandemia estivesse na sua fase terminal. Só aí é que o
plano pode ser retomado e para pôr os objetivos mais para a frente. Não é possível atingir os objetivos
quantitativos, como o número de dormidas, valores e o retorno financeiro do turismo que tínhamos
previstos para 2024. Provavelmente esses objetivos só serão atingidos em 2025 ou 2026.

2020 foi um ano perdido e 2021 para lá caminha...

São dois anos perdidos. Não acredito e acho que já ninguém acredita que 2021 seja um ano de
recuperação. É um ano em que existem alguns passos positivos, mas estamos muito longe dos níveis
globais de 2019.

Conhece muito bem Lisboa. Como vê a cidade quase sem turistas?

São imagens que nunca mais nos esqueceremos. Tenho trabalhado sempre na Baixa, antes de estar aqui
trabalhei na câmara e antes disso, o meu primeiro escritório de advogados foi aberto na Rua do Carmo
em 1979. Conheço bem o que é a Baixa, a Rua do Carmo antes do incêndio do Chiado, depois do
incêndio, a degradação que a Baixa tinha antes do turístico ter contribuído para a sua reabilitação, o que
foi essa transformação com o turismo e agora como está. Mas há experiências que são inesquecíveis.
Lembro-me no primeiro confinamento, vinha ao escritório muitas vezes, e houve um dia em que estive
na hora de almoço no Cais das Colunas e olhava para a Rua Augusta e não via ninguém, no Terreiro do
Paço também não. Olhava para a esquerda e para a direita e não via ninguém. Foi uma experiência que
nunca pensei que viesse a acontecer e que não se esquece. O centro da cidade esteve numa situação
muito degradada, muito decadente e ganhou vida. Mesmo hoje está muito melhor do que estava há 20
anos, nem se compara, mesmo tendo menos turistas. Claro que estas transformações são sempre
difíceis e quando temos uma determinada representação e depois desaparece ou muda-se se o tipo de
comércio ou desaparecem determinado tipo de lojas são coisas marcantes e deixam-nos alguma
nostalgia. A cidade é um organismo vivo, vai evoluindo. Houve uma transformação nos anos 60 quando
a baixa de Lisboa se transformou num centro financeiro. Depois os bancos foram-se embora, antes
disso tinham havido muitas intervenções na arquitetura pombalina por comerciantes que fizeram
montras de arte nova, coisas que ofendiam a arquitetura original. Depois isso acabou por ser
incorporado e quando algumas delas desapareceram ficamos com essa nostalgia. Penso que, apesar
desta pandemia ter sido muito dura e de ter afetado o turismo estamos agora muito melhor.

Ninguém queria vir para esta zona há 10 anos...

A partir das 19h fechava a Baixa e deixava de ser segura. Tínhamos um grande movimento ao final da
tarde porque as pessoas que viviam na outra margem iam apanhar barco e, a partir daí, morria. O que
não se pode negar é a grande reabilitação do edificado, em que o turismo deu um grande contributo.
Mas não foi só. É evidente que foi o grande motor, mas também passamos a ser atrativos para as
pessoas quererem morar cá, nomeadamente estrangeiros. Além dos hotéis que apareceram, etc.

E gerações que quiseram voltar...

Também. Mas é preciso ver que o nosso centro histórico não é uniforme. Uma coisa é a realidade da
Baixa, outra coisa é a de Alfama ou do Bairro Alto. Cada uma tem a sua realidade e história. No caso da
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Baixa, não havia cá ninguém. Quando houve o incêndio do Chiado julgo que ficaram desalojadas duas
famílias. Ninguém morava na Baixa e quando se diz que ‘o turismo veio tirar pessoas’ da Baixa, não é
verdade porque não havia ninguém. Praticamente também ninguém morava na Avenida da Liberdade,
nem nas laterais. E essas dinâmicas agora existem. Esta interrupção foi muito forte, foi brutal, mas não
foi motivada pelo turismo. Às vezes diz-se: ‘somos muito dependentes do turismo’, mas houve poucas
outras atividades que se desenvolveram e tiveram o sucesso que o turismo teve. O turismo teve
sucesso, outras atividades infelizmente não tiveram, não trabalharam para isso ou não tiveram
estratégias corretas. Mas esta crise não foi por causa do excesso de turismo, não foi por causa do peso
do turismo ou dos efeitos secundários foi por fatores exógenos. Foi porque o turismo foi proibido por
razões de saúde. E as viagens foram proibidas ou limitadas. Os estabelecimentos tiveram de ser
encerrados. Os hotéis não foram obrigados a encerrar, mas deixaram de ter clientes. Acredito que o
turismo tem condições para voltar a recuperar e o nosso plano já era subordinado à questão da
sustentabilidade. Não estamos a dizer ‘agora é tudo turismo’. Não é essa a visão que temos.

Pode haver atividades complementares...

Não são complementares, há atividades culturais que o turismo ajuda a estimular.

É o caso do Palácio da Ajuda...

Até se pode dizer: ‘porque é que se gastou dinheiro ali e não se fez outra coisa?’. Mas a verdade é que,
além de gerar retorno económico também contribui para a nossa autoestima e para a nossa identidade
enquanto povo. Encontrou-se uma solução para aquela dimensão e fica com aquela configuração.
Vamos ter orgulho do que ali está e esperar que gere retorno económico. Aliás, o projeto foi pago com
as taxas turísticas.

Os dados do INE apontam para uma melhoria em abril com Lisboa a liderar as subidas...

Temos de ter muito cuidado e não sermos demasiado entusiastas em relação à retoma e à questão do
‘vamos salvar o verão’. As coisas são mais complexas, principalmente quando se compara números.
Podemos ter subido 20% depois de termos caído 90%, no ano passado.

Em abril de 2020 estávamos confinados....

Em abril e até dia 18 de maio e, mesmo os estabelecimentos como os hotéis que podiam estar abertos,
estavam fechados por falta de clientes. Se compararmos o primeiro trimestre do ano passado estamos
muito abaixo, porque no primeiro trimestre até meados de março esteve tudo a funcionar e estava a ser
excelente. Sou prudente e acho que devemos ter confiança porque estamos perante uma crise que não
é motivada pelo turismo. Poderia acontecer um determinado setor desenvolver-se a um ponto que
depois saturava, implodia, já não era sustentável e desaparecia. Mas não foi por isso. Foi por uma
questão de saúde pública. O turismo foi o primeiro afetado mas não por fatores próprios. Temos a
confiança que desaparecendo a causa da crise – que é a questão da pandemia – o turismo
progressivamente retoma com bastantes feridas para lamber, mas vai retomar. As pessoas continuam a
querer viajar.

Há até uma grande ansiedade....

As pessoas querem viajar nos vários mercados. Lisboa continua a ser uma marca excelente e as
pessoas querem vir para cá. Mas não podemos, ao primeiro sinal, dizer que está tudo ultrapassado.
Tivemos agora essa prova. E já tivemos essa prova mais do que uma vez. Já no verão passado
pensávamos que em maio começava o desconfinamento e ia ser tudo normal. No ano passado, tivemos
essa ilusão, depois veio a segunda vaga, a terceira e agora estávamos novamente convencidos que
estávamos a iniciar a retoma em grande. E verificamos que veio uma nova variante, que está a afetar
sobretudo Lisboa, em que os números estão a crescer. Há aqui um percurso que é muito duro, longo e
embandeirar em arco não acho que seja a melhor maneira de resolver. Temos de continuar a apoiar as
empresas, temos de continuar a sustentar o tecido económico até que regressem os clientes. Estão a
começar a vir, mas ainda de uma forma tímida porque continuamos a ter muitas limitações. Por
exemplo, além da pandemia temos menos ligações aéreas do que tínhamos, a própria TAP está ainda
numa indefinição e ainda não recuperou a sua capacidade, temos mercados importantíssimos que ainda
estão fechados e vão continuar. Em 2019, o maior número de dormidas foram de brasileiros e não
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podemos esperar que o mercado brasileiro, num prazo muito curto, recupere. Temos outros mercados
potenciais, como a Índia, por exemplo, em que continuam a existir muitas limitações externas. Enquanto
a pandemia não estiver totalmente resolvida não podemos ter a esperança que voltamos ter os
mesmos níveis anteriores, o que não significa que não se esteja melhor do que se estava há um ano.

Em Lisboa as restrições voltaram...

Não é igual, isso é evidente, mas as pessoas também estão habituadas a ter restrições durante este
período e também as têm nos seus países. E não estranham isso, o problema é que temos de saber
comunicar, umas medidas podem ser erradas e outras não, ou umas podem ser mais exageradas e
outras menos porque nem todos pensamos da mesma maneira. O problema é a comunicação que se
faz dessas restrições sem ter em conta os impactos que pode ter. Na semana passada voltou a
acontecer isso. Por exemplo, na sequência da decisão do Governo relativamente à Área Metropolitana de
Lisboa, em que o Governo justificou ‘fiquem lá vocês com a pandemia’ mas vamos impedir que isso
passe para o resto do país. Não estou a dizer se esta ideia é pouco solidária para Lisboa ou não, o que
aconteceu é que em jornais americanos, alemães, etc: surgiu a notícia que Lisboa estava outra vez em
lockdown. Não está, pode-se vir a Lisboa em determinadas circunstâncias, pode-se ir para os hotéis,
restaurantes com regras. O mais grave é que ao tentar dar-se uma comunicação para efeitos internos
foi dizer ‘resolvam lá o vosso problema, mas não passem para os outros’. E depois olhamos para os
números da vacinação e, nesta quarta vaga, as primeiras medidas que foram anunciadas era para
reforçar a vacinação na AML. Ouvimos logo o presidente da câmara do Porto, numa atitude mesquinha,
dizer que não podia ser e quando olhamos para os números vimos que no Porto há muito mais
vacinados do que em Lisboa. E ainda bem que estão vacinados. Defendi, por exemplo, em conversas
individuais que o Algarve –chegou a aparecer uma proposta da AHP – que toda a população algarvia
fosse vacinada e até achei bem porque era uma questão de reputação para o turismo em geral. Se o
Algarve é uma das regiões, onde o turismo tem mais importância, se todos estivessem vacinados – e
estamos a falar de poucas pessoas em relação ao resto do país – seria positivo do ponto de vista
reputacional e não tinha nada contra. Devemos ter uma visão mais global das coisas da pandemia e, aí,
organizações internacionais têm chamado a atenção para isso, mas ainda com pouca eficácia. Quando
olhamos a nível mundial só 6% está vacinado, podemos fazer uma fortaleza na Europa e nos EUA
quando estiverem todos vacinados, mas depois o problema é que os outros não estão. Os países da
América Latina e da Ásia também têm que estar. Este é um problema que só se resolve quando a
pandemia tiver desaparecido em todo o lado.

Daí apontar para a recuperação plena só em 2023...

Não sou tão taxativo mas quando fiz esta afirmação foi antes desta vaga. Há várias organizações e
peritos, nomeadamente internacionais, que são unânimes a dizer que a recuperação só se dará em 2023
ou em 2024. Perante esta última situação provavelmente chegamos a valores de 2019 só a partir de
2024. Ainda por cima, temos ainda outra componente, porque além da dependência do transporte aéreo
– e isso é uma coisa que não podemos mudar que é a localização geográfica – temos uma estrutura de
produtos que não é igual a outras regiões. Por exemplo: temos produtos turísticos muito urbanos mas
também temos o turismo de congressos e de eventos. E este segmento exige coisas que são difíceis de
garantir numa situação destas que é a planificar com uma certa antecedência. Não posso decidir fazer
um congresso com uma semana de antecedência, enquanto posso decidir viajar um ou três dias antes.
O mercado de eventos precisa de antecipação e como a situação está sempre a mudar nunca se sabe
como é que daqui a três meses ou seis meses vamos estar.

Foi o que aconteceu com a Web Summit...

No ano passado foi feita digitalmente. Este ano está previsto realizar-se em novembro e de forma
presencial. Não acredito. Como é que é possível fazer um evento para 70 mil pessoas no dia 1 de
novembro? Quando estamos quase em julho na situação em que estamos. É evidente que os eventos
obrigam a juntar pessoas e como é que é possível na Web Summit andar toda a gente a ver stands e a
manter regras de segurança, num espaço fechado com 70 mil pessoas? Lisboa sofre mais com isso do
que outros destinos que sejam mais de férias.

Tem ideia de quantos eventos foram cancelados?

Os eventos que se iam realizar em 2020 foram reagendados para 2021 porque se pensava que já não ia
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existir pandemia. Agora em 2021 à medida que se aproximam têm sido novamente cancelados ou
adiados. Alguns ainda se poderão realizar.

Mais pequenos?

Sim, mas o grosso está parado à espera. Mas há muita procura para os anos seguintes: 2022, 2023,
2024 e 2025. E voltaremos de certeza a ter esse produto. Mas o que digo é que um congresso não se
pode organizar em oito dias, precisa de meses e, às vezes, de anos de preparação. E depois é preciso
saber se, naquela altura, as regras permitem que se possa fazer.

E até lá o que Lisboa pode fazer? Por exemplo, investir no mercado interno?

Não desvalorizo o mercado interno, mas há um raciocínio que é simples: temos 10 milhões de pessoas
e tivemos 17 ou 18 milhões de turistas estrangeiros. Portanto, a população portuguesa não é capaz de
compensar na totalidade. Não faz sentido morar em Lisboa e passar férias no hotel ao lado da minha
rua. Temos que descontar possíveis clientes portugueses porque um terço porque são locais. O mercado
interno é mais importante para aqueles destinos do interior ou de férias, etc. Aí o mercado interno foi
importante no ano passado e certamente este ano também o será. Um destino internacional, como é o
caso de Lisboa vive dos clientes internacionais.

E quantos espaços fecharam durante este período?

Ainda não conseguimos fazer esse balanço porque ainda não terminou a pandemia. A questão é quando
chegarmos ao fim saber quem é que se aguentou até lá. Vai haver situações em que vamos perder
projetos porque ou estavam no princípio ou porque estavam alavancados com créditos ou porque não
tinha conseguido recuperar da última crise financeira. Felizmente, graças aos apoios públicos que
existiram quer do Governo, quer da Câmara de Lisboa ou de outras câmaras foram-se aguentando. A
nossa preocupação é mais global porque o turismo pressupõe a existência de múltiplas empresas, não
só que prestam serviços essenciais, mas de boa qualidade porque isso também é importante para a
experiência do turista. Se o turista vier para cá e não houver diferenciação também não acha piada. No
caso dos congressos, precisamos de ter serviços de qualidade. No caso de Lisboa nunca tivemos um
congresso ou um evento que tenha corrido mal, mesmo os grandes. E houve uma evolução. No princípio
não tínhamos audiovisuais, serviços, etc., agora temos tudo. E tudo com qualidade e isso é reconhecido.
Se essas empresas desaparecerem ou se forem significativamente afetadas teremos de começar do
zero. E isso já se iria refletir na capacidade de resposta, na qualidade e na diferenciação. Este
ecossistema tem de se manter. Se voltarmos à estaca zero aí é que perdemos. Querer começar um
destino turístico do zero há muitos no mundo, o que é preciso é ter condições e uma delas é ter serviços
de qualidade, em que as pessoas possam confiar e terem uma boa experiência no destino.

Os apoios têm sido suficientes?

O que tenho ouvido no geral é que, até ao momento, as respostas por vezes vêm um pouco mais tarde
do que deviam, mas há uma apreciação positiva da resposta que tem sido dada, embora com estas
críticas. Mas não são questões de ‘isto está mal’. Por exemplo, este plano do turismo é bastante
positivo, mas a grande expectativa é como é aquele PowerPoint se torna realidade. E há aqui outra
questão. Todo este plano tinha sido previsto porque supostamente iria começar agora a retoma. Com
esta nova vaga estamos mais longe da retoma. É preciso rever questões como as moratórias, o layoff,
programas que foram prolongados, mas que supostamente iriam acabar. Como demos agora um passo
atrás é preciso garantir novamente que as empresas se aguentem.

As moratórias seriam para acabar em setembro...

Se não for com esse sistema tem de haver outro programa para o substituir. Há o Banco de Fomento,
há o PRR, etc. Tem é de haver uma resposta porque não é possível pensar que tivemos um ano e meio
a empurrar com a barriga e certas responsabilidades das empresas foram passadas para um momento
em que se previa que começassem a chegar os clientes. Chegámos ao momento em que afinal não há
clientes e não haver apoios seria a derrocada. O Governo e os responsáveis políticos sabem que não é
assim e, por isso, têm de encontrar outras respostas. O plano de retoma do turismo tem várias
hipóteses configuradas, nomeadamente do Banco de Fomento. Tem é que ser posto em prática. No
fundo é: ou as empresas conseguem aguentar ou então há desemprego, custos sociais para o Estado, a
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economia não recupera e o turismo começa do zero. Isso seria desastroso para todos. O grande desafio
é saber como é que este plano vai ser posto em prática e tem uma dificuldade adicional porque tem
várias quintas. É a quinta das CCDR, do Turismo de Portugal, do PRR, do Banco de Fomento... Como é
que estas quintas todas vão conseguir, como é que isto vai funcionar. Mas tenho esperança porque esse
plano também criou algumas instâncias que facilitam ou que podem facilitar esta conjugação de esforços.
É um plano de resgate de turismo que depois é completado com outras medidas locais. Por exemplo, em
Lisboa, a Câmara já aprovou uma candidatura para a dinamização da procura a quatro anos para, assim
que a pandemia o permitir, se possa intervir nos mercados internacionais para captar clientes. São 16
milhões de euros que vão ser aplicados para ajudar a trazer clientes, em complemento dos outros
programas que já existem. Mas isso agora não é a atualidade porque a atualidade são os testes, as
vacinas e acabar com a covid.

Com este ritmo de vacinação, o verão poderá ser melhor do que o de 2020?

Não sou apologista dessas ideias de salvar o verão, o Carnaval ou a Páscoa porque são perspetivas
muito conjunturais e que podem levar a entusiasmos para alguns casos e desilusões para outros.

Foi o que aconteceu com o Natal?

Foi o Natal, já houve duas Páscoas para salvar, já houve dois Carnavais, dois verões... E o turismo não é
o verão só. O nosso destino turístico não tem essa sazonalidade. Noutros casos posso compreender.
No Algarve, por exemplo, penso que se pode dizer ‘salvámos o verão’. Aqui é diferente, temos uma
continuidade. Os nossos meses de setembro, outubro, novembro são normalmente bons. Só janeiro e
fevereiro é que são piores mas, mesmo assim, sem essas diferenças grandes, por causa da nossa
estrutura de produtos turísticos, que são diferentes. Os congressos podem-se fazer a qualquer altura do
ano. Pode ir visitar uma cidade durante dois ou três dias. É isso que fazem os europeus e a maioria dos
outros clientes. Portanto, não sou apologista de salvar o verão nem de estarmos dependentes do que é
que o Boris Johnson [primeiro-ministro britânico] decide hoje ou decide amanhã. Quem teve a ilusão de
que o Governo inglês decidiu pôr-nos na lista verde e aos outros todos na lista vermelha e que íamos
ganhar o verão ou o ano por causa disso está desiludido. Duas semanas depois decidiu o contrário. E já
tinha acontecido antes. Não podemos ter essas ilusões. Temos que fazer um trabalho consistente e
continuado. E se a nossa solução é só aguentarmos por causa de um mês, mais vale fechar já. É como
uma empresa: se fizer um grande esforço aguento-me mais um mês. E isso adianta o quê? O melhor é
fechar já.

Houve alguma euforia com a final da Champions que trouxe muitos turistas...

Para o consumo na cidade do Porto, a chatice foi boa. As pessoas consumiram, trouxeram algumas
receitas para os restaurantes, hotéis e isso foi bom. E, pelos vistos, até nem sequer deve ter tido grande
impacto na pandemia porque não é no Porto que a situação está mais grave, é em Lisboa. Tivemos cá a
final da Champions, no ano passado, e não tivemos problemas. E depois, um evento desse género tem
uma outra vantagem para o destino – neste caso o Porto, que se tem afirmado e tem muito potencial
para se poder desenvolver ainda mais. Um evento como esse dá uma enorme exposição mediática,
mesmo que as pessoas não estejam no destino ficaram a conhecer ou ficaram com vontade de ir ao
Porto e poderão ir noutra altura. A comunicação é que não correu bem: disseram que vinham todos
numa bolha e depois não vieram.

Mais uma vez o problema da comunicação...

No verão passado não aconteceu o mesmo? Dizia-se que íamos ter um verão como nos outros anos,
menos para Lisboa. Em Lisboa e havia uma outra freguesia de Lisboa e Vale do Tejo que nem sequer
eram freguesias turísticas tinham mais casos. Na altura, com a ânsia de salvar o verão noutros destinos
houve comunicações do Governo a dizer que o problema era só em Lisboa e que as pessoas podiam ir
para o resto do país. Isso aconteceu. Acho que isso não adiantou nada e agora faço a mesma crítica,
embora não seja exatamente a mesma situação. Quando, na semana passada, se dá ideia para efeitos
de opinião pública nacional que é em Lisboa que há o problema então vamos impedir que saiam de lá ou
que vão para lá para não se contaminarem e salvarmos o resto.

E quem estava a pensar em passar cá uns dias pode ter desistido...
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Tive imediatamente telefonemas. Fizemos um comunicado nos mercados – em alguns deles temos
agências de comunicação locais – a dizer que não havia nenhum lockdown, mas que havia situações que
tinham de ser respeitadas, nomeadamente o distanciamento ou horários de funcionamento. Esta
comunicação tem de ser cuidadosa, pois vai ser interpretada por outros. E não vale a pena pormos mais
problemas em cima dos que já temos. Na sexta-feira a seguir a essa comunicação, vários hoteleiros
disseram-me que tiveram vários cancelamentos. Ainda não sei qual foi o efeito que a nossa comunicação
teve.

Pelo menos para tentar atenuar...

Exato. Se andar na Baixa, vê mais portugueses a usarem máscara do que os estrangeiros. Estamos,
neste momento, a fazer uma ação em conjunto com a Polícia Municipal para abordar todos estrangeiros
que chegam ao aeroporto de Lisboa – já tínhamos feito há umas semanas – de uma forma pedagógica.
Entregamos um folheto a explicar as regras e oferecemos duas máscaras para sensibilizar o seu uso.

Essa ‘má’ comunicação do Governo é propositada?

Não acredito que seja propositado. Ouvi um especialista na televisão a explicar que, por acaso, apareceu
em Lisboa, mas esta última vaga, a Delta, vai-se espalhar por todo o lado. É inevitável. Em Lisboa temos
60% dessa variante e no Porto se calhar são 15%. Depois pode ser ao contrário. Já ouvi pessoas do
Algarve – não o presidente da região mas outras pessoas – a dizer que se o problema é Lisboa porque é
que sofremos nós. Não diria que é propositado mas há muitas estratégias que podem ser seguidas para
equilibrar e diminuir as diferenças regionais mas isso não é fazer com que os que estão mais atrasados
cresçam mais. Acho que isso é uma estratégia Robin Hood que é tirar de uns para pôr nos outros. Não
funciona. Na nossa região temos tido uma estratégia de puxar por aqueles que estão mais atrasados
mas a ideia é pôr todos a crescer.

A ideia é diversificar?

Os turistas não são estúpidos e não é dizer ‘Para Lisboa não, vá antes para Freixo de Espada à Cinta ou
para outro sítio qualquer’, que as coisas mudam. Não funciona assim mas essa estratégia de
descentralização foi interpretada muitas vezes como desviar. ‘Quer ir para Lisboa? Não. Vá antes para
não sei onde que damos mais coisas’. O Estado não deve fazer isso. Aqui também temos muitas bocas
para alimentar. O que o Estado pode fazer é investir mais mas não é tirando de uns para pôr noutros.

E depois é uma imagem que custa voltar a recuperar...

Sim, mas felizmente competimos com Barcelona, Amesterdão, Berlim... são os nossos principais
concorrentes. Internamente, o Porto, mesmo com o desenvolvimento que tem tido – ainda bem –
como destino urbano não concorre com Lisboa. Em termos nacionais isso não faz sentido e muito
menos concorrermos com destinos de natureza diferente. Não faz sentido um destino urbano concorrer
com um destino de praia ou de interior.

Com a pandemia, o novo aeroporto pode ficar para segundo plano? A prioridade agora não é tão
grande…

A solução já foi adiada. Se tivesse sido resolvido com a opção que tinha sido tomada já estava a acabar
de ser construído ou já tinha sido construído. Infelizmente isso não aconteceu . Não vamos ter nenhum
aeroporto novo em 2023 ou 2024. Mesmo que a opção venha a ser o Montijo já será para mais tarde e
se a opção for outra ainda será mais demorado em termos de concretização. Vamos ter que viver, nos
próximos anos, com esta realidade.

Mas com a retoma em pleno do turismo regressam os problemas de constrangimento da Portela...

Sim, mas não vale a pena estar a dizer hoje, em junho de 2021, que queremos ter um aeroporto
complementar ou novo em 2023. Não vai acontecer porque o tempo já se esgotou. Agora, quanto mais
tarde se decidir, se iniciar, vai ser pior para as próximas gerações. É um problema que se adia e que
nunca se resolve. A nossa ambição tem que estar limitada à infraestrutura aeroportuária, pelos
condicionalismos que são cada vez maiores e que têm de ser respeitados. O crescimento e a
recuperação não vão poder contar com esse elemento.

18/84



Na última entrevista disse que discutir os aeroportos é quase como um desporto nacional.

Sim, é um desporto nacional... agora também entra a Seleção Nacional e a pandemia. Agora temos
vários especialistas em pandemia, os políticos, apresentam gráficos: Paulo Portas, Marques Mendes e
todos os outros. Toda a gente é especialista em pandemia. Isto é uma caricatura mas é lamentável que
uma questão estruturante como a do aeroporto seja permitido este adiamento. E aqui há culpas
repartidas. O PSD quando se foi embora tinha a opção do Montijo decidida. Depois veio o Partido
Socialista, demorou mais tempo, mas fez o que tinha que ser feito porque a decisão anterior não estava
totalmente solidificada. Demoraram mais tempo e a solução era a mesma e depois o PSD inviabilizou a
solução. E a decisão foi fazer um estudo estratégico que leva mais o seu tempo e vai outra vez pôr tudo
em cima da mesa. Imaginemos a opção como ainda há uns dias o PCP avançou que é fazer em
Alcochete. Se essa solução for posta em cima da mesa, os problemas vão aparecer na mesma porque
deitar abaixo 2000 sobreiros, afetar o maior aquífero da península são questões que a construção do
aeroporto vai trazer de novo. Vamos ter mais uma discussão infindável sobre os impactos que uma
estrutura dessas sempre vai ter. Aqui foi uma questão de oportunidade histórica. E também não vejo
vontade. O ministro Pedro Nuno Santos já disse que não é uma prioridade e a coisa vai andando.

E como vê a situação da TAP?

Isto cruza-se um pouco com o tema anterior. O aeroporto da Portela só é insuficiente se quisermos
manter o hub da TAP que é decisivo para a empresa. Significa que, pelo aeroporto de Lisboa, passam uns
milhões de pessoas que só ficam uma hora. Essas pessoas, a maior parte, ficam só uma hora em Lisboa
e a única coisa que deixam cá é a taxa aeroportuária. Agora há um desígnio nacional e não tenho dúvidas
que a maioria das pessoas acham que se desaparecer a TAP desaparece o nosso país.

Falámos várias vezes que o turismo era usado como bode expiatório para o elevado preço das casas.
Com esta quebra do turismo, os preços não baixaram...

Provou que são coisas que não estão ligadas. O nosso problema não é o turismo. O turismo dá
oportunidades, desenvolvimento, rendimento, emprego às pessoas. O problema são as  políticas de
habitação. O que é que temos? Bairros, por exemplo, como Alfama ou Mouraria, as casas tinham áreas
mínimas. 50 metros quadrados uma casa ou até menos. Claro que, em gerações anteriores viviam lá
pessoas, famílias. Mas hoje essas casas não têm dimensão para uma família. Esses espaços foram
adaptados ao alojamento local.
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Aeroporto de Lisboa. Terminal 2 reabre mais de um ano depois
Os voos das companhias low cost Blue Air, EasyJet, Norwegian, T ransavia e Ryanair
regressam ao Terminal 2 a partir das 4h de 1 de julho.

O Terminal 2 (T2) do aeroporto Humberto Delgado vai reabrir mais de um ano e três meses depois do
seu encerramento, devido à situação pandémica e à quebra nos voos.

A reabertura do terminal usado pelas companhias low cost está marcada para o próximo dia 1 de julho,
anunciou a ANA Aeroportos de Portugal esta segunda-feira, 28 de junho.

A gestora do aeroporto aponta que esta reabertura vai ter lugar devido ao “aumento de tráfego, ainda
que reduzido comparado com valores de 2019”.

Desta forma, todos os passageiros com viagens marcadas a partir das 4h00 do dia 1 de julho nas
companhias Blue Air, EasyJet, Norwegian, Transavia e Ryanair devem deslocar-se para este terminal. Já
os passageiros com voo marcado com a Wizzair “devem verificar, com a companhia aérea, qual o
terminal de embarque”.

A operação no Terminal 2 estava suspensa desde 30 de março de 2020, tendo os voos low cost
passado para o Terminal 1. O T2 foi usado unicamente desde então para voos especiais de apoio ao SNS
e voos humanitários.

Durante o período em que o T2 esteve encerrado, a ANA diz que teve a “oportunidade de iniciar
intervenções de melhoramento e modernização do T2, nomeadamente, a expansão da área de
embarque Non-Schengen, a reformulação e ampliação de instalações sanitárias e a criação de uma nova
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área de espera. Também em parceria com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, estarão disponíveis 5
egates [portões eletrónicos] de controlo de fronteira, de última geração, para passageiros maiores de
idade, com passaporte eletrónico europeu ou cartão de cidadão português”.

“A retoma da operação no T2 irá permitir recuperar o normal funcionamento das companhias aéreas que
aí desenvolvem a sua atividade, assegurando as necessárias condições de segurança sanitária aos
passageiros. Os aeroportos portugueses foram distinguidos e certificados por entidades nacionais e
internacionais – Turismo de Portugal, Airport Council International e Bureau Veritas”, conclui a ANA.
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Covid-19: viajantes oriundos do Reino Unido passam a cumprir
quarentena de 14 dias após entrar em Portugal
Os passageiros provenientes do Reino Unido ficam dispensados "se munidos de
comprovativo de vacinação" completa, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a
covid-19 autorizada na União Europeia. Medida entrou em vigor esta segunda-feira

O Reino Unido foi incluído na lista de países cujos cidadãos serão sujeitos a quarentena de 14 dias após
entrada em Portugal continental, determina um despacho hoje publicado pelo Governo, que entra em
vigor na segunda-feira.

Os passageiros provenientes do Reino Unido poderão, contudo, ficar dispensados de confinamento "se
munidos de comprovativo de vacinação realizada nesse país, e que ateste o esquema vacinal completo
do respetivo titular, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a covid-19 com autorização de
introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004", lê-se no despacho.

O despacho 6326-A/2021, publicado no Diário da República, no 1º suplemento, da série II de hoje, inclui
as listas dos países e das competições desportivas internacionais a que se aplicam as regras em matéria
de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras terrestres, marítimas e fluviais.

A essa lista de países - até agora composta pela África do Sul, Brasil, Índia, e Nepal - junta-se o Reino
Unido, cujos cidadãos dali provenientes também deverão cumprir, após a entrada em Portugal
continental, "um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas
autoridades de saúde".

No mesmo diploma é incluída a lista dos países e das regiões administrativas "cuja situação
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epidemiológica esteja de acordo com a Recomendação (UE) 2020/912 do Conselho, de 30 de junho de
2020, e respetivas atualizações, cujo tráfego aéreo de e para Portugal continental se encontra
autorizado, sob reserva de confirmação da reciprocidade".

Nessa lista estão incluídos a Albânia, Austrália, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Israel, Japão,
Líbano, Nova Zelândia, Ruanda, Singapura, Tailândia, República do Norte da Macedónia, República Popular
da China, Sérvia, Taiwan, e as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.919.801 de vítimas em todo o mundo, resultantes de
180.725.470 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência
francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.084 pessoas e foram confirmados 874.547 casos de infeção, de acordo com
o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.
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Os turistas alemães estão a antecipar o regresso a casa
Portugal está na lista vermelha dos alemães

Os turistas alemães estão a antecipar o regresso a casa
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Madeira quer 'discriminação positiva' ao Governo alemão
É um entendimento incorreto do Governo alemão. Quem o disse foi Eduardo Jesus,
secretário Regional do T urismo e Cultura da Madeira, explicando não existir qualquer
razão para considerar a Madeira no todo nacional e numa zona de risco de uma variante
da covid-19 que a Madeira não tem. Ou seja, a detectada na Índia, a Delta.

É um entendimento incorreto do Governo alemão. Quem o disse foi Eduardo Jesus, secretário Regional
do Turismo e Cultura da Madeira, explicando não existir qualquer razão para considerar a Madeira no
todo nacional e numa zona de risco de uma variante da covid-19 que a Madeira não tem. Ou seja, a
detectada na Índia, a Delta.

Nesse sentido e criticando também a ineficácia do primeiro-ministro em transmitir que o arquipélago é
um território seguro, o Governo da Madeira vai reclamar uma “discriminação positiva” para a região
junto do governo alemão, que colocou Portugal na lista vermelha dos viajantes.

O governante ressalvou também que a Madeira não quer um tratamento de excepção, mas sim uma
discriminação positiva porque tem condições para isso, e por isso e actualmente pode reclamá-la.

Tal como o Opção Turismo refere noutra notícia, as autoridades sanitárias da Alemanha colocaram, na
passada sexta-feira, Portugal na ‘lista vermelha’, uma decisão que vigorará a partir de amanhã, terça-
feira (29) e que obrigará todos os viajantes provenientes do território português a uma quarentena de
14 dias.
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Passageiros do Reino Unido com comprovativo de vacinação
dispensados de quarentena
O despacho publicado em Diário da República aprova a lista de países obrigados a cumprir
quarentena à chegada a Portugal, bem como a lista de competições desportivas que
permitem que os seus participantes dispensem o período de isolamento.

Os passageiros provenientes do Reino Unido serão sujeitos a quarentena de 14 dias após entrada em
Portugal continental, determina um despacho publicado pelo Governo neste domingo à noite, que entra
em vigor na segunda-feira. Estes viajantes poderão, contudo, ficar dispensados do isolamento “se
munidos de comprovativo de vacinação realizada nesse país, e que ateste o esquema vacinal completo
do respectivo titular, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a covid-19 com autorização de
introdução no mercado” da União Europeia.

O despacho n.º 6326-A/2021, publicado em Diário da República, aprova a lista de países cuja origem
determina que os passageiros de voos e os cidadãos que se desloquem por via terrestre, marítima ou
fluvial devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, “um período de isolamento profiláctico de
14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde”.

A regra aplica-se a quem chega da África do Sul, Brasil, Índia, Nepal e Reino Unido com a referida
excepção para este último.

Serão considerados como tendo um esquema vacinal completo os cidadãos que cheguem do Reino
Unido e atestem uma de três situações: que estão vacinados com uma vacina de dose única, para as
vacinas com um esquema vacinal de uma dose; que receberam a segunda dose de uma vacina contra a
covid-19 com um esquema vacinal de duas doses, mesmo que tenham sido administradas doses de
duas vacinas distintas; ou, no caso de pessoas que recuperaram da doença, se estiver indicado no
certificado de vacinação que “o esquema de vacinação foi concluído após a administração de uma dose”.

Países de origem que requerem isolamento:
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O documento inclui mais duas listas: a dos países e regiões cujo tráfego aéreo de e para Portugal se
encontra autorizado (sob reserva de confirmação da reciprocidade), como Estados Unidos, Israel, Japão,
Hong Kong e Macau; e uma lista de competições desportivas que permitem que os seus participantes
dispensem o período de isolamento. As listas podem ser consultadas na integra aqui.

O despacho sublinha ainda que estas listas agora aprovadas podem ser actualizadas em função da
evolução da situação epidemiológica.

Da lista das competições desportivas profissionais internacionais, “cuja participação excepciona os
respectivos passageiros de voos com destino a Portugal continental do dever de cumprir um período de
isolamento profiláctico de 14 dias”, desde que observadas certas condições, nomeadamente o
cumprimento das regras da Direcção-Geral da Saúde, fazem parte 23 eventos, a realizarem-se até
Julho, que vão do futebol ao andebol de praia.
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Municípios do Interior temem mais mortes nas praias fluviais
Os autarcas estão a apostar este ano no reforço da sinalética em rios e albufeiras,
esperando que os turistas evitem as zonas não vigiadas. Num mês, morreram nove
pessoas.

Os autarcas estão a apostar este ano no reforço da sinalética em rios e albufeiras, esperando que os
turistas evitem as zonas não vigiadas. Num mês, morreram nove pessoas.

A pandemia vai levar este ano, de novo, muitos portugueses a procurar zonas fluviais no interior com e
sem vigilância, rios ou barragens, onde encontram a distância física difícil de manter no litoral, mas onde
o perigo de afogamento é grande. Com isto em mente, muitos municípios reforçaram a sinalética de
perigo nessas zonas, esperando que os turistas não frequentem as que não têm vigilância.

Fernando Queiroga, membro do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
afirma que "a maior procura desde o ano passado pelas praias do Interior levou os municípios a
reforçarem a sensibilização nas zonas perigosas suscetíveis de maior procura por terem, por vezes,
pequenos areais". O também presidente da Câmara de Boticas fez isso nas margens dos rios do
concelho. "Ainda assim, as pessoas continuam a frequentar aqueles espaços", lamenta.
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“COLOCAVA EM CAUSA A RETOMA TURÍSTICA”
Miguel Albuquerque: presidente do Governo Regional da Madeira, sobre abertura a
ingleses
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JORNAL I

28/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2950

REACH: 14000

Ferro Rodrigues troca calor de Sevilha por praia da Altura
Polémica obrigou presidente da AR a mudar de planos. Ainda assim, não se manteve
muito longe.
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JORNAL I

28/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOSÉ MIGUEL PIRES

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

Certificado digital. Vacinas de fora da Europa sem protocolo de
validação
Desenhado para facilitar as viagens dentro da União Europeia, o Certificado Digital da
covid-19 tem revelado um arranque atribulado, com muitas dúvidas à mistura
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JORNAL I

28/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

Turismo. Portugal perde temporariamente mais um mercado
importante
Depois do mercado britânico, Portugal vê-se agora sem o alemão. Outros países podem
seguir o exemplo e a esperança de um verão melhor fica agora mais distante
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PÚBLICO

28/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOSÉ VOLTA E PINTO

FAV: 3

AVE: € 3800

REACH: 15000

Covid-19: cinco concelhos algarvios suspendem a partir de hoje
aulas presenciais no 1.º e 2.º ciclos
Internamentos aumentaram 18%. Incidência é de 160 casos por 100 mil habitantes
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DIÁRIO ONLINE

27/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 280

REACH: -1

TVI: Turismo do Algarve teme semestre negro sem alemães e
britânicos
Depois do Reino Unido, esta semana foi a Alemanha a desaconselhar as viagens para
Portugal. O  T urismo do Algarve disse à reportagem a T VI acreditar que a decisão possa
expandir-se a mais países da Europa e ter um impacto devastador para o setor.

Depois do Reino Unido, esta semana foi a Alemanha a desaconselhar as viagens para Portugal. O
Turismo do Algarve disse à reportagem a TVI acreditar que a decisão possa expandir-se a mais países
da Europa e ter um impacto devastador para o setor.

Notícia
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https://regiao-sul.pt/tag/reino-unido
https://regiao-sul.pt/tag/alemanha
https://tvi24.iol.pt/videos/economia/turismo-do-algarve-teme-semestre-negro-sem-alemaes-e-britanicos/60d724d40cf29ea8605a57f5
https://regiao-sul.pt/2021/06/26/algarve-na-tv/tvi-turismo-do-algarve-teme-semestre-negro-sem-alemaes-e-britanicos/543819


POSTAL

27/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Praia da Rocha está "às moscas". Empresários querem fim da
dependência do mercado britânico
Maioria dos estabelecimentos comerciais estão em funcionamento, mas com escasso
movimento de turistas. Em período de almoço, a quase totalidade dos restaurantes e
esplanadas encontram-se vazios. Empresários da restauração e animação noturna
defendem aposta em novos mercados

Empresários da restauração e animação noturna da Praia da Rocha, em Portimão, defendem a
aposta em mercados emissores de turismo diferenciados para garantir a sustentabilidade
económica nos próximos anos e evitar a dependência quase exclusiva do mercado britânico.

As restrições impostas pelo Reino Unido devido à pandemia da covid-19, com a obrigação de quarentena
à chegada dos britânicos que viajam desde Portugal, acentuou as fragilidades do destino algarvio, que
procura adaptar-se a novos tempos.

Outrora apontada como um dos ‘ex-líbris’ de animação turística de Portimão, a Praia da Rocha é agora
descrita pelos empresários e comerciantes locais como um destino “de apenas de sol e praia”, que
sobrevive maioritariamente sustentado pelo mercado nacional.

A reportagem da Lusa encontrou, em pleno mês de junho, a maioria dos estabelecimentos comerciais
em funcionamento, mas com escasso movimento de turistas, quer portugueses, quer de outras
nacionalidades.

Em período de almoço, a quase totalidade dos restaurantes e esplanadas estavam vazios e os
empregados à porta tentavam atrair com o melhor preço para um repasto quem por ali passava.

Com a ausência dos turistas das ilhas britânicas, os comerciantes da Praia da Rocha anseiam pelo mês
de agosto e pelos veraneantes portugueses como forma de minimizar o impacto nas receitas de ‘caixa’.

“As limitações impostas pelo Reino Unido devido à pandemia da covid-19 vieram por a nu as fragilidades
da dependência do turismo britânico e acentuar a necessidade de se diversificarem os mercados
emissores de turismo”, disse à agência Lusa o empresário Paulo Cabrita.

Proprietário de quatro estabelecimentos de alojamento e de restauração, dois dos quais na principal
avenida da Praia da Rocha, o empresário critica “a inércia e falta de visão estratégica de entidades e
empresários, desde há cinco, seis anos, quando se começaram a verificar quebras locais dos turistas
britânicos”.

“Ao longo de cerca de 30 anos, milhares de ingleses e irlandeses ‘invadiam’ a zona durante dois a três
meses, o que permitia sustentar os estabelecimentos, mas desde há seis anos que há uma quebra
significativa deste mercado, devido ao encerramento do Clube Praia da Rocha, um conjunto de
alojamentos ocupado essencialmente por britânicos”, apontou.

Segundo Paulo Cabrita, os ocupantes do complexo turístico, com milhares de camas, “eram
maioritariamente os frequentadores dos espaços de restauração e de animação noturna,
nomeadamente os bares, a grande maioria da oferta da Praia da Rocha”.

Face à descida dos turistas frequentadores de bares e de espaços de animação noturna, alguns
empresários, embora sendo poucos, decidiram reconverter os espaços e mudaram de atividade.

“Quem mudou a atividade foram os proprietários que exploravam os espaços, porque quem tinha os
espaços arrendados, simplesmente manteve-os com baixa frequência ou os fechou”, indicou.

Paulo Cabrita é um dos empresários que, nos últimos cinco anos, readaptou por duas vezes uma casa
senhorial onde funcionava um bar: “Era um bar irlandês, depois passou a ser um espaço destinado ao
mercado português e, no último ano, foi transformado num hotel de charme com 10 camas”.
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“É uma adaptação aos novos tempos e que vai permitir manter postos de trabalho, com uma equipa de
funcionários durante todo o ano”, sublinhou o empresário.

Paulo Cabrita considera que a sustentabilidade económica da Praia da Rocha passa por diversificar a
oferta turística, com uma aposta forte na qualidade e não na quantidade.

“Vivemos tempos diferentes e a pandemia veio mostrar isso mesmo. Temos de acompanhar os
mercados e adaptar-nos a uma nova realidade, porque o futuro não vai ser igual ao que estávamos
habituados”, concluiu.

Outros quatro empresários, com estabelecimentos de restauração e animação noturna ouvidos pela
Lusa, apontam “a falta de oferta turística de qualidade”, como um dos fatores para a baixa frequência de
estrangeiros na Praia da Rocha.

“Temos uma zona com muita oferta idêntica, mas algo escasseia em termos de qualidade. Os novos
tempos indicam-nos que o futuro passa por diversificar a atividade económica, mas com qualidade”,
disse à Lusa um dos empresários, dono de um bar.

Fernando Romão diz que a Praia da Rocha “se transformou desde há cinco ou seis anos num dormitório,
com milhares de camas de segunda habitação, frequentada apenas por portugueses nos meses de
agosto”.

De acordo com o empresário, “o decréscimo de turistas estrangeiros acentuou-se devido à pandemia,
mas o problema já se arrasta há vários anos, o que tem desmotivado o investimento dos empresários”.

“Há que diversificar a oferta, aumentar a segurança e criar incentivos para atrair o turismo estrangeiro de
qualidade durante todo o ano”, concluiu.

 

Notícia
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https://postal.pt/economia/2021-06-27-Praia-da-Rocha-esta-as-moscas.-Empresarios-querem-fim-da-dependencia-do-mercado-britanico-51ec9b04


PORTUGAL RESIDENT

27/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TOP STORIES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Portuguese tourism faces “millions of euros in losses” as
cancellations ‘flood in’ following German ‘travel ban’
Portuguese tourism entities have described Germany’s decision to ‘red list’ Portugal for
safe travel – albeit for just two weeks to start with – as a “drama”.

Portuguese tourism entities have described Germany’s decision to ‘red list’ Portugal for safe travel –
albeit for just two weeks to start with – as a “drama”.

Millions of euros-worth of reservations are being cancelled; German holidaymakers already here are
scrambling to get home before the Tuesday deadline – and fears are that this is just the beginning of a
whole new nightmare.

President of Turismo do Algarve João Fernandes has told TSF radio: “We know that Austria and
Switzerland normally follow the measures of Germany, and that in following the United Kingdom, this
position by Germany will have an impact on other markets”.

The decision, announced early yesterday evening, has already provoked a cascade of cancellations, Pedro
Costa Ferreira, president of APAVT (the Portuguese travel and tourism association) concedes.

Describing the situation as “a drama”, he said: “There are hotels in the Algarve that opened, hired
workers, took workers out of lay-off, bought provisions, made-up beds to accommodate these tourists
… and then suddenly someone says none of them are coming and the money has to be returned…”

He stressed that far from things getting better for the sector, this summer seems to show them getting
worse. 

If the government doesn’t maintain support measures there will be a wave of business collapses right
across the board, he predicts, stressing that most tourist-oriented businesses are already in ‘technical
failure’. They are simply buoyed-up by State support measures.

The only way forwards is to focus on “not allowing the support to fall” – and ensuring that it remains
non-refundable, as no business will be in a position to take on any further debt.

Meantime, the German exodus is denuding beaches and holiday spots.

Germany is habitually Portugal’s ‘second largest tourist market’. In 2020, even in spite of the pandemic,
1.75 million Germans arrived for holidays – an increase of 10,000 on the previous year.

Smarting from this new body-blow, foreign affairs minister Augusto Santos Silva stated the obvious: the
German decision has ridden roughshod over the whole premise of Europe’s “Covid Digital Certificate” as a
means of allowing citizens free mobility, and it has also totally ignored regional differences (meaning
some areas of Portugal are much less blighted by the high case count than others).

natasha.donn@algarveresident.com

 

Notícia
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mailto:natasha.donn@algarveresident.com
https://www.portugalresident.com/portuguese-tourism-faces-millions-of-euros-in-losses-as-cancellations-flood-in-following-german-travel-ban/


RTP 1

27/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 74816

REACH: -1

O Algarve é um dos destinos de muitos dos turistas alemães
O Algarve é um dos destinos de muitos dos turistas alemães

O Algarve é um dos destinos de muitos dos turistas alemães
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TVI24

27/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 21ª HORA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 53690

REACH: -1

A seguir aos britânicos os turistas alemães são um público chave
para o turismo algarvio
A seguir aos britânicos os turistas alemães são um público chave para o turismo algarvio

A seguir aos britânicos os turistas alemães são um público chave para o turismo algarvio
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RTP 1

27/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 174570

REACH: -1

A partir de terça-feira, quem aterrar na Alemanha vindo de
Portugal terá de fazer quarentena obrigatória de 14 dias
A partir de terça-feira, quem aterrar na Alemanha vindo de Portugal terá de fazer
quarentena obrigatória de 14 dias

A partir de terça-feira, quem aterrar na Alemanha vindo de Portugal terá de fazer quarentena obrigatória
de 14 dias
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DINHEIRO VIVO

27/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

Alemães voltam a casa, mas é cedo para dar verão como perdido
A Alemanha colocou Portugal na lista vermelha, e os regressos antecipados e
cancelamentos de férias não se fizeram esperar. A decisão é reavaliada no dia 13 de
julho.

Os regressos antecipados e cancelamento de férias previstas para as próximas semanas foram a
consequência imediata do anúncio por parte da Alemanha de que quem chegar ao país vindo de Portugal
terá de fazer uma quarentena de 14 dias, já a partir de terça-feira. Pelo menos foi assim no Algarve,
região turística para a qual os alemães são importantes. "O impacto é negativo, porque o mercado
alemão, não tendo a dimensão do Reino Unido, é o segundo mercado externo, o que vem frustrar ainda
mais as boas perspetivas que tínhamos para o verão", adianta ao DN/Dinheiro Vivo o presidente da
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

Os alemães, explica Elidérico Viegas, preferem normalmente o barlavento algarvio, ocupando por norma
hotéis junto à praia, havendo unidades hoteleiras que trabalham especificamente com este mercado. Os
alemães, como "povo cumpridor", diz, vão ajustar os seus planos de acordo com a decisão das
autoridades do seu país, que classificaram Portugal como uma área de variantes, por causa de
disseminação da estirpe Delta.

E depois da Alemanha é de esperar que outros países façam o mesmo. É essa a expectativa de João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Naturalmente que depois da indicação da Alemanha, é
expectável que outros países, como a Áustria e a Suíça, de expressão alemã, acompanhem". Também a
Holanda, o terceiro mercado mais importante para o Algarve, poderá vir a fazer o mesmo. Para já, João
Fernandes nota a "antecipação de regressos e o cancelamento de férias entre os dias 29 de junho e 13
de julho". O presidente do Turismo do Algarve, lembra, no entanto, que os meses em que os alemães
mais procuram o Algarve é setembro e outubro e que, até lá, a situação pode mudar. A Alemanha
reavalia a decisão no dia 13 de julho. "Vamos aguardar", diz João Fernandes, que acredita que o avanço
da vacinação em Portugal pode levar a uma reversão da decisão por parte da Alemanha. Positivos são
também, sublinha este responsável, os sinais dados pelo governo britânico, que admite levantar
restrições no final de julho para quem tenha vacinação completa e regresse de um país da lista âmbar -
que é o caso de Portugal - ou vermelha.
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Tanto Elidérico Viegas como João Fernandes consideram que ainda é cedo para avaliar como será este
verão para o Algarve, porque tudo pode mudar de um momento para o outro. "Será certamente um
verão que arranca com menos pujança, mas é muito difícil fazer prognósticos, tudo muda em pouco
tempo, é muito difícil para as empresas", sublinha João Fernandes.

No ano passado os portugueses ajudaram a "salvar o verão". A procura nos meses de agosto,
setembro e outubro cresceu mais de 20% em relação ao ano recorde que tinha sido 2019. Na
impossibilidade de irem para fora, os portugueses fizeram turismo cá dentro, e o Algarve é um destino
de eleição para as férias de verão. Este ano o responsável do turismo da região aponta "uma procura
expressiva dos portugueses, uma procura interessante do mercado nacional".

Mas também internamente há desenvolvimentos inesperados, como foi o caso do último fim de semana,
com a cerca sanitária na Área Metropolitana de Lisboa. "Houve impacto no último fim de semana,
tivemos contactos de inúmeras pessoas, que não sabiam se podiam sair ou não", explica Elidérico
Viegas. Os cancelamentos foram inevitáveis. A utilização interna do certificado digital covid vem clarificar
as regras e permitir a mobilidade, mas os responsáveis da AHETA e do Turismo de Portugal contestam o
tratamento estatísticos dos casos de covid no Algarve, por causa do enorme peso da população
flutuante. João Fernandes considera que os casos de covid dos "visitantes nacionais devem ser
considerados na origem", admitindo dificuldade em fazer o mesmo em relação aos estrangeiros.

Os ministro dos Negócios Estrangeiros, em declarações à Lusa, disse que "lamentava" a decisão da
Alemanha, por ter "colocado o país inteiro. Há regiões que, do ponto de vista da covid-19, estão hoje
numa situação preocupante, mas outras não", afirmou o Augusto Santos Silva.

A região autónoma da Madeira considera que o governo não fez o seu trabalho bem feito, explicando a
Merkel a diferença de incidência nas várias regiões do país. E reclama uma "discriminação positiva" por
parte das autoridades alemãs, porque não existe no arquipélago a variante Delta do vírus. "A Madeira
não quer um tratamento de exceção, quer uma discriminação positiva porque tem condições" para isso,
e "neste momento pode reclamá-la", disse à agência Lusa o secretário do Turismo e Cultura da região
autónoma.

Para o governante madeirense, não existe qualquer "razão para considerar a Madeira no todo nacional e
numa zona de risco de uma variante que a Madeira não tem". Eduardo Jesus censurou António Costa
por não ter explicado à chanceler alemã que "existe uma região autónoma, que é a da Madeira, com
duas ilhas, uma delas covid free há larguíssimas semanas [Porto Santo] e outra com apenas 65 casos
positivos".
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CORREIO DA MANHÃ

27/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO SARAMAGO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 66000

Soam os alarmes no turismo
O avanço da pandemia nas zonas turísticas e a consequente retirada do País dos destinos
seguros leva os representantes do setor a temerem um verão perdido com o aumento de
falências e desemprego
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DN

27/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLA ALVES RIBEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Alemães voltam a casa, mas é cedo para dar verão como perdido
| Madeira quer ser exceção
A Alemanha colocou Portugal na lista vermelha, e os regressos antecipados e
cancelamentos de férias não se fizeram esperar. A decisão é reavaliada no dia 13 de
julho. | A Madeira quer beneficiar de “discriminação positiva” por parte das autoridades
alemãs, porque não existe no arquipélago a variante Delta do vírus.
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DN

27/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SUSETE FRANCISCO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Guias-intérpretes. Numa tempestade perfeita, a retoma ainda é
uma miragem
Setor que trabalha com viagens organizadas de turistas travou a fundo e, depois de
2020, também já dá por perdido o ano de 2021. Há guias-intérpretes a trabalhar em call
centers e no imobiliário. Apoios terminam este mês.
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TSF ONLINE

27/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 40244

″Balde de água fria″ no Algarve. Depois da Alemanha, também
Suíça e Áustria podem colocar Portugal na lista vermelha
Após perder os turistas britânicos, o primeiro mercado externo, o Algarve fica agora sem
o segundo... e mais podem estar a caminho.

A Associação de Turismo do Algarve admite que com a decisão da Alemanha de colocar Portugal na lista
vermelha de viagens há hotéis que vão ficar vazios e teme que a decisão se repita em países vizinhos
como a Suíça e a Áustria.

O presidente, João Fernandes, explica à TSF que é "obviamente um revés grande", um verdadeiro "balde
de água fria", não só pelo impacto direto no mercado alemão, mas também porque a Alemanha serve
de referência, nas regras de fronteiras, para um conjunto de países e é um sinal que marca a avaliação
do risco externo do destino Portugal".

O representante do setor detalha que "sabemos que a Áustria e a Suíça têm, normalmente, uma
colagem grande às medidas da Alemanha, e que, a seguir à posição do Reino Unido, esta posição da
Alemanha vai ter impacto noutros mercados".

Por agora, a decisão do Governo de Berlim, exigindo quarentena a quem regressa de Portugal e
proibindo viagens não essenciais, até pelo menos 13 de julho, deixará vários hotéis vazios - estruturas
que habitualmente estão muito focadas no mercado alemão, suíço e austríaco.

Nesta altura existem quatro companhias aéreas a voar do Algarve para a Alemanha que era o segundo
maior mercado externo para o turismo da região depois do Reino Unido.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19.
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PÚBLICO

27/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 15000

Emigrantes “podem viajar” para Portugal com certificado digital
A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, incentivou ontem os
emigrantes e luso-descendentes que queiram passar férias em Portugal no Verão a
vacinarem-se antes
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JORNAL DE NOTÍCIAS

27/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLA ALVES RIBEIRO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Alemães voltam a casa, mas turismo ainda tem fé
Decisão de colocar Portugal na lista vermelha ditou regressos antecipados e
cancelamentos. Reavaliada a 13 de julho, a esperança recai na vacinação
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PÚBLICO

27/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIANA OLIVEIRA

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Megabase de dados que reúne informação de passageiros já está
a funcionar
Morada, telefone, nome das pessoas com quem se viaja, destinos, dados sobre formas
de pagamento, número de malas que transportam são informações que vão integrar,
durante cinco anos, esta plataforma de combate à criminalidade
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SIC NOTÍCIAS

26/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Covid-19. Primeiro dia sem máscaras ao ar livre em Espanha
Segundo a agência Efe, não se registaram quaisquer problemas, nem incidentes.

O uso da máscara passou a ser opcional nos espaços exteriores em Espanha, após 401 dias em que os
espanhóis foram obrigados a usá-la devido à pandemia de covid-19.

Desde as 00:00 que é possível andar nas ruas e em espaços públicos sem máscara, o que levou grupos
de espanhóis a assinalarem o fim da proibição logo a essa hora, na capital.

O uso da máscara ainda é obrigatório nos transportes públicos, incluindo plataformas de estações de
passageiros e teleféricos, bem como em veículos com até nove lugares, incluindo o motorista, se os
ocupantes não residirem na mesma casa.

Em grandes acontecimentos ao ar livre, a máscara ainda é obrigatória sempre que os participantes
estiverem em pé ou, se estiverem sentados, quando não for possível manter a distância de segurança.

Este dia coincidiu com a chegada do primeiro navio de cruzeiros a Barcelona, em 14 meses. Os cerca de
2.000 turistas, principalmente alemães e italianos, que viajaram do navio "MSC Grandiosa", conseguiram
andar pelas ruas da cidade sem máscara.

A ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, pediu aos espanhóis "responsabilidade" e
cautela, especialmente aos jovens, nesta nova fase de não usar máscara ao ar livre, porque a pandemia
não acabou.

O fim da obrigação da máscara, em vigor desde 21 de maio do ano passado, foi decretado em 18 de
junho pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.
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A Espanha foi um dos países europeus mais atingidos pela pandemia de covid-19, com mais de 3,7
milhões de infetados e mais de 80.000 mortes com a doença, até agora.
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SIC NOTÍCIAS

26/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS DUAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 82236

REACH: -1

O presidente da Câmara de Albufeira pede uma revisão da matriz
de risco
O presidente da Câmara de Albufeira pede uma revisão da matriz de risco

O presidente da Câmara de Albufeira pede uma revisão da matriz de risco
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JORNAL SOL

26/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • MARTA F. REIS

FAV: 4

AVE: € 7455

REACH: 27000

‘TIVEMOS OPORTUNIDADE DE EVITAR ISTO’
O verão começa incerto à boleia da variante delta. Jogo Portugal-Bélgica será dos de
maior risco até aqui no Euro 2020. Depois de Lisboa, Algarve passou ontem a barreira
dos 240 casos por 100 mil habitantes.
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DINHEIRO VIVO

26/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • LUÍS REIS RIBEIRO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Mais de 70% dos patrões portugueses querem regresso total ao
trabalho
Empregadores nacionais estão cada vez menos interessados em modelos mistos.

70/84



71/84



DINHEIRO VIVO

26/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • ENTREVISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Ana Jacinto “É fundamental injetar já dinheiro a fundo perdido.
Não aguentamos outro inverno”
A retoma do turismo congelou e as empresas de restauração, bebidas e alojamento
precisam urgentemente de tesouraria para sobreviver. T uristas internos podem ajudar,
mas estão longe de bastar

72/84



73/84



74/84



PÚBLICO

26/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MIGUEL DANTAS

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

Alemanha põe Portugal na lista de risco por causa das variantes
Foram já identificados 111.157 casos da variante Delta no Reino Unido
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DN

26/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EM FOCO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LINA SANTOS

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 4100

FRAUDE Vice-almirante quer consequências para “ato de
indisciplina”
Caso da administração de vacinas a maiores de 18 anos em freguesia do Porto está
agora nas mãos da PJ e ARS. Diretora do agrupamento demitiu-se ao fim do dia.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

26/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ALEXANDRA FIGUEIRA

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 35000

Peritos querem vacina para todos sem agendar
A estratégia de vacinação pode ser ajustada, mas de forma concertada a nível nacional.
Imunologistas ouvidos pelo JN alertam para a urgência de acelerar a imunização e
sugerem soluções como uma política de porta aberta ou “happy hour”
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