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Travão no certificado belisca presidência conseguida
A presidência portuguesa da UE termina esta quarta-feira com uma avaliação
globalmente positiva.
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SIC NOTÍCIAS

29/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4
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REACH: -1

Surtos em viagens de finalistas. Mais de 800 estudantes ficaram
infetados em Maiorca
Cerca de mil alunos estão isolados nos hotéis.

Pelo menos 800 estudantes estão infetados com o novo coronavírus depois de terem estado em
viagens de finalistas na ilha de Maiorca, em Espanha, e mais de mil estão em isolamento.

Muitos dos estudantes já regressaram às regiões espanholas de origem enquanto outros permanecem
na ilha, nos quartos de hotel, com sintomas ou em quarentena.

Vários estão internados no hospital, onde há pelo menos um jovem nos cuidados intensivos.

Em Palma de Maiorca, naquele que já é conhecido como o hotel covid, a festa transformou-se em
protesto nas varandas dos quartos de hotel. O tribunal da região autónoma já negou um pedido de
habeas corpus interposto por encarregados de educação. O juiz considerou que não há detenção, mas
confinamento por razões de saúde pública.

Os contágios terão ocorrido há duas semanas e teme-se que muitos já estejam a produzir cadeias de
transmissão nas regiões de origem dos estudantes, a maioria vindos da parte sul do país.
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A VOZ DO @LGARVE

29/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1360

REACH: -1

Covid-19: Cancelada a 40º Concentração de Motos de Faro
À semelhança de 2020, a Concentração de Motos de Faro não se vai realizar. O
cancelamento da 40º edição foi feito através de um vídeo nas redes sociais, publicado no
passado dia 26.

José Amaro explica no vídeo que “visto não haver as condições a que nos habituámos, com o carisma
próprio, […] ponderámos todos os aspetos e decidimos não realizar a concentração deste ano".

O vídeo faz o contraste entre as imagens antes e depois da pandemia, mostrando a alegria que se vivia
e o vazio atual.

O ano passado, a 39º edição foi igualmente cancelada. Para marcar a concentração, foram realizadas
algumas atividades, concertos e exposições. Na altura, o presidente do clube referiu que “no próximo
ano [2021] espero que o espírito motard possa regressar, com sempre, a Faro”. Infelizmente, ainda não
será este ano que a concentração regressa.

Devido às restrições impostas para conter a pandemia de covid-19, o cancelamento da concentração foi
a solução destes últimos dois anos.

Anualmente, milhares de motociclistas deslocam-se de vários pontos da Europa e do mundo para o Vale
das Almas.

Portugal regista hoje 1.746 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, o número mais alto
de novas infeções desde fevereiro, seis mortos com covid-19 e menos 10 pessoas internadas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.925.816 mortos no mundo, resultantes de mais de
181 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

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

VEJA AQUI O VÍDEO DO MOTOCLUBE DE FARO

Por: Filipe Vilhena

5/25



SWISS INFO
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Portugal vive su cuarta ola y "se va a complicar"
La situación "se va a complicar".

Lisboa, 29 jun (EFE).- La situación "se va a complicar". La ministra lusa de Sanidad, Marta Temido, no
oculta ya la preocupación del Gobierno por la cuarta ola que sacude Portugal y el avance "galopante" de
la variante delta, dominante en buena parte del país.

Tras un severo confinamiento, Portugal miraba con optimismo al verano, pero se enfrenta de nuevo a la
tormenta, con índices de contagio que no se veían desde principios de año.

Hoy sumó 1.746 nuevos positivos y seis víctimas mortales. La cifras se agravan con las contundentes
conclusiones de un informe del Instituto Nacional de Salud Ricardo Jorge (INSA): La variante delta se
extiende de forma "galopante". En apenas un mes ha pasado de suponer el 4 % de las infecciones al
55,6 %.

La distribución geográfica es irregular y oscila entre el 3,2 % detectado en Azores, hasta el 94, % del
Alentejo. Pero delta avanza también por otras regiones, en especial Lisboa (76,4 %) Valle del Tejo y el
Algarve (75 %).

"No podemos decirlo con precisión", pero la velocidad de expansión de la variante delta "nos lleva a creer
que dentro de dos o tres semanas estará en todo el país en un 80 o 90%", estima el especialista del
INSA Ricardo Jorge.

Delta, agrega el experto, "crece a una velocidad sorprendente también en otros países".

Mientras, la más preocupante, delta plus (nepalesa), se limita en Portugal a unos 50 casos localizados.

Alpha, asociada al Reino Unido, sin embargo, se desploma. Fue la responsable en junio del 40,2 % de los
contagios en Portugal frente al 88,4 % de mayo.

Con algo más de 10 millones de habitantes, Portugal acumula 877.195 positivos desde que comenzó la
pandemia y 17.092 muertos.

LA SITUACIÓN SE COMPLICA

"La situación todavía se va a complicar más antes de mejorar", admitió hoy la ministra de Salud, Marta
Temido.

"Hay quien dice que nunca dejamos de estar en la primera ola. Hemos tenido varias y estamos ahora en
una cuarta ola", admitió la ministra. Ahora, se imponen "la cautela y el cuidado", dijo en declaraciones a
medios locales.

"Es una situación de preocupación", resumió Temido.

Y hay motivos. Algunos expertos advierten ya sobre la lentitud en la vacunación y las complicaciones de
la variante delta para alcanzar la "inmunidad de grupo".

Con el impacto de delta, alertan, la inmunidad de grupo no se alcanza con el 70% de la población
vacunada. Es necesario llegar al 85%, sostiene el intensivista José Artur Paiva, miembro de una comisión
oficial de seguimiento de la covid.

La ministra no entra en el debate sobre las cifras: "Mientras no alcancemos la inmunidad de grupo
tenemos que mantener comportamientos de prevención. La vacunación por sí sola no es garantía de que
las personas no se van a infectar", alertó.

GOLPE PARA EL TURISMO EN EL ALGARVE

El avance del covid ha fulminado las expectativas de recuperación del turismo en el Algarve (sur), principal
destino turístico del país.
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Londres y Berlín han colocado a Portugal en sus listas "rojas" y la pandemia ha obligado al Gobierno a
cerrar los colegios en cinco municipios algarvios.

"Es un golpe fuerte, ya que las empresas que habían realizado las inversiones para todo el verano, de
repente no podrán recuperar lo invertido", explica a Efe el presidente de Turismo del Algarve, Joao
Fernandes.

La incidencia acumulada a 14 días supera los 300 casos por cada 100.000 habitantes de media en la
región y el caso extremo es Albufeira, donde el 47 % de los positivos en los últimos días son extranjeros,
apunta el funcionario luso.

Pero, asegura, las alarmantes cifras de incidencia no se ajustan a las realidad porque no se ha tomado en
cuenta la población flotante de la zona.

SOLUCIÓN: VACUNAR Y VACUNAR

La solución, coinciden Gobierno y expertos, pasa por masificar los test y acelerar las vacunación. Portugal
ya ha empezado a inmunizar a los mayores de 33 años y prepara la campaña para mayores de 18 a
partir de la próxima semana.

En Lisboa es posible someterse a test de antígenos gratuitamente y, para determinados colectivos,
recibir la vacuna sin cita previa.

João Fonseca, de 38 años, animaba a sus vecinos a vacunarse hoy tras recibir una dosis de Pfizer en el
Estadio Universitario de Lisboa, uno de los mayores centros de vacunación de la capital.

A pocos kilómetros, cerca del Tajo, la Feira da Ladra, el mercadillo más popular de Lisboa, sobrevive
diezmada.

Jorge se acercó hoy a echar un vistazo. Camina con mascarilla y pide prevención: "Tenemos que vivir
con esto", dice.

"La gente tiene que estar más consciente porque hay algo que no vemos, pero que está ahí
siempre".EFE

(Link)
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TVI

29/06/2021
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É com preocupação que o setor do turismo acompanha os
números da covid no Algarve
Foram já canceladas centenas de reservas depois da Alemanha ter colocado Portugal na
lista vermelha de viagens

Foram já canceladas centenas de reservas depois da Alemanha ter colocado Portugal na lista vermelha
de viagens
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RTP 2

30/06/2021

TIPO • TV
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A Comissão Europeia repreendeu a Alemanha pelas restrições
impostas a quem viaja de Portugal
A Comissão Europeia repreendeu a Alemanha pelas restrições impostas a quem viaja de
Portugal

A Comissão Europeia repreendeu a Alemanha pelas restrições impostas a quem viaja de Portugal
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PRESSTUR

30/06/2021
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ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3355

REACH: -1

Congresso da Hotelaria e Turismo volta ao Algarve em Novembro
A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) anunciou que o seu Congresso Nacional da
Hotelaria e T urismo vai voltar a realizar-se no Algarve de 11 a 13 de Novembro para
"falar do futuro do sector".

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) anunciou que o seu Congresso Nacional da Hotelaria e
Turismo vai voltar a realizar-se no Algarve de 11 a 13 de Novembro para "falar do futuro do sector".

"Estamos a viver tempos muito difíceis no sector, depois de anos de grande crescimento. O que nos
reserva o futuro e como nos podemos preparar para o acompanhar?", questiona a AHP no comunicado
onde anuncia a realização do congresso no Algarve, que recebeu o Congresso pela última vez há oito
anos.

Depois de se ter realizado em 2019 em Viana do Castelo e após a interrupção de 2020 devido à
pandemia de covid-19, o Congresso volta em Novembro para debater as “tendências, oportunidades e
desafios" do turismo e da hotelaria.

“Com a reabertura do Mundo e a retoma no horizonte, este é o momento para repensar o Turismo, o
destino Portugal e os negócios”, acrescenta a Associação.

A AHP sublinha que a 32ª edição do Congresso contará "conta com oradores de renome nacionais e
internacionais", abrindo "oportunidades de aprofundar relações entre o sector do Turismo, profissionais
que nele actuam e demais áreas sociais e económicas".

A Associação acrescenta que a apresentação pública do evento está marcada para 13 de Julho, no
Algarve, e que as inscrições "abrem em breve".

Clique para ver mais: AHP
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Clique para ver mais: Hotelaria
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SIC
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A Comissão Europeia deixa críticas à proibição de viagens que a
Alemanha impôs a Portugal
A Comissão Europeia deixa críticas à proibição de viagens que a Alemanha impôs a
Portugal

A Comissão Europeia deixa críticas à proibição de viagens que a Alemanha impôs a Portugal
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SIC
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Os britânicos têm corredor verde para férias na Madeira, mas
desta vez o efeito nas reservas foi mais moderado
Os britânicos têm corredor verde para férias na Madeira, mas desta vez o efeito nas
reservas foi mais moderado

Os britânicos têm corredor verde para férias na Madeira, mas desta vez o efeito nas reservas foi mais
moderado
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TSF ONLINE
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Impacto no turismo pode custar mais de quatro biliões de
dólares à economia mundial
O turismo internacional e seus setores ″sofreram uma perda estimada de 2,4 biliões de
dólares [dois biliões de euros] em 2020″.

A economia mundial pode perder mais de quatro biliões de dólares (três biliões de euros) devido ao
impacto da Covid-19 no turismo, divulgou esta quarta-feira a Conferência das Nações Unidas para o
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

Numa informação publicada em conjunto com a Organização Mundial do Turismo (OMT), é referido que
as perdas são maiores nos países em vias de desenvolvimento, já que a ausência de um programa de
vacinação generalizada contra a Covid-19 mantém os turistas longe dessas regiões.

De acordo com o documento, a queda do turismo internacional devido à pandemia poderá causar uma
perda de "mais de quatro biliões de dólares no PIB [produto interno bruto] global durante os anos 2020
e 2021".

A perda estimada deve-se ao impacto direto da pandemia no turismo e ao seu efeito em setores
estreitamente relacionados com esta área.

O relatório, publicado em conjunto com a OMT, das Nações Unidas, afirma que o turismo internacional e
seus setores "sofreram uma perda estimada de 2,4 biliões de dólares [cerca de dois biliões de euros] em
2020, após uma queda acentuada nas visitas turísticas internacionais".

E para este ano as estimativas não são muito melhores, admitindo-se uma "perda similar", sendo que a
recuperação do setor turístico vai depender "em grande medida" da aplicação global das vacinas contra a
Covid-19.

"O mundo necessita de um esforço de vacinação global que proteja os trabalhadores, mitigue os efeitos
sociais adversos e que sejam tomadas decisões estratégicas em relação ao turismo, tendo em conta as
possíveis mudanças estruturais", afirmou a secretária-geral da UNCTAD, Isabelle Durant, citada no
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comunicado.

Por sua vez, o secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, afirmou que o turismo "é um salva-vidas
para milhões de pessoas" e avançar com a vacinação "para proteger as comunidades e apoiar a
retomada segura do turismo é fundamental para a recuperação de postos de trabalho e a geração de
recursos muito necessários, especialmente nos países em desenvolvimento", muitos dos quais
dependem em grande medida do turismo internacional.

De acordo com o relatório, a vacinação contra a Covid-19 "é mais pronunciada em alguns países que
outros, pelo que as perdas económicas derivadas do turismo" são menores na maioria dos países
desenvolvidos, mas agravam-se "nos países em desenvolvimento, onde a ausência de vacinas afasta os
turistas".

As taxas de vacinação contra a Covid-19 são desiguais entre os países, oscilando entre menos de 1% da
população em alguns países e mais de 60% em outros.

Esta assimetria na vacinação tem um impacto económico nos países em desenvolvimento, já que estes
podem representar até 60% das perdas do PIB mundial.

Espera-se que o setor turístico recupere "mais rapidamente" em países com altas taxas de vacinação,
como a França, Alemanha, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

Mas os especialistas "não esperam voltar a níveis de fluxo turístico internacional prévio à pandemia até
2023 ou até mais tarde", de acordo com a OMT. Os principais obstáculos são as restrições às viagens, a
contenção lenta do vírus, a baixa confiança das pessoas em viajar e um ambiente económico deficiente.

Para este ano, o relatório da UNCTAD aponta para perdas entre 1,7 e 2,4 biliões de dólares (1,4 e dois
biliões de euros) face aos níveis de 2019.

A redução do turismo provoca um aumento médio de 5,5% do desemprego de mão-de-obra não
qualificada, com uma variação entre 0% e 15% conforme a importância do turismo nas economias.

A mão-de-obra representa 30% das despesas dos serviços turísticos, tanto em economias
desenvolvidas como nas que estão em vias de desenvolvimento.

A UNCTAD recorda que em julho do ano passado tinha estimado que uma paralisação de entre quatro e
12 meses do turismo internacional custaria à economia mundial entre 1,2 e 3,3 biliões de dólares,
incluindo custos indiretos.

No entanto, "as perdas são piores do que se espera", já que as viagens internacionais continuam a níveis
baixos, mais de 15 meses após o início da pandemia.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19
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RTP 1

30/06/2021
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ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6010
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Viagens de avião. Sem reembolso 40% dos 5,5 milhões de
bilhetes cancelados em Portugal
Cerca de 5,5 milhões de bilhetes de avião foram cancelados em 2020 por companhias
aéreas que operam em Portugal, dos quais 40% dos passageiros não foram
reembolsados em dinheiro porque receberam vales, aguardam resolução ou ficaram sem
solução.

Os dados são do Tribunal de Contas Europeu (TCE), que num relatório hoje divulgado conclui que "os
direitos dos passageiros dos transportes aéreos na União Europeia ficaram em terra durante a
pandemia" de covid-19, nomeadamente em Portugal, devido aos sucessivos cancelamentos e restrições.

No que toca ao país, os dados do TCE revelam que, em 2020, foram cancelados 5,5 milhões de bilhetes
pelas principais transportadoras que operam em Portugal, afetando cerca de "87% dos passageiros de
voos de ou para Portugal".

Do total de bilhetes cancelados em Portugal, o TCE aponta que perto de 60% (3,3 milhões) foram
reembolsados em dinheiro aos passageiros no decurso do ano de 2020.

Porém, outros 28% (1,6 milhões de bilhetes) foram convertidos em vales para uso posterior, "sem
garantia de que os passageiros estivessem de acordo", enquanto cerca de 5% (mais de 300.000
bilhetes) estavam sem resolução até ao final do ano passado e quase 7% (360.000 bilhetes) diziam
respeito a casos em que os passageiros não reclamaram o reembolso nem encontraram uma
possibilidade de reencaminhamento.

Estes últimos diziam nomeadamente respeito a bilhetes de companhias aéreas de baixo custo, que
devido ao preço reduzido levaram a que os passageiros não procurassem solução.

No que toca aos prazos para reembolso dos bilhetes em Portugal, o TCE assinala que variaram em
função da companhia aérea, sendo que "aumentaram exponencialmente após março de 2020",
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atingindo um pico entre junho e setembro (entre 31 e 59 dias).

Entre setembro e dezembro estes prazos de reembolso "começaram gradualmente a regressar à
normalidade", aponta o tribunal.

Annemie Turtelboom, membro do tribunal responsável pelo relatório, afirma em entrevista à agência
Lusa que, "em fevereiro de 2021 as companhias aéreas em Portugal comunicaram que já estavam a
reembolsar os bilhetes aéreos entre dois e 20 dias após o cancelamento" dos voos.

Os dados citados pelo TCE no relatório foram transmitidos pela Autoridade Nacional de Aviação Civil
(ANAC) de Portugal, tendo ainda em conta entrevistas e inquéritos realizados a federações e
associações, bem como informações da Comissão Europeia.

Porém, nem todas as autoridades nacionais forneceram dados ao tribunal, o que segundo Annemie
Turtelboom leva a que "não seja possível comparar" países.

"O nosso problema é que, embora tenhamos pedido aos organismos nacionais e às organizações de
consumidores porque queríamos uma boa visão do número de passageiros que ainda necessitam de
ajuda, muitas vezes estes dados estão incompletos", adiantou.

Ainda no documento é mencionado que o Gabinete Europeu das Uniões de Consumidores comunicou
122 mil reclamações sobre esta temática em Portugal, Alemanha e Espanha, enquanto a Federação
Europeia de Passageiros informou que, em quatro Estados-membros (Bélgica, Alemanha, Espanha e
Portugal), foram enviadas 72.500 reclamações a organizações nacionais de defesa do consumidor.

A legislação europeia dita que, perante voos cancelados, os passageiros têm direito a escolher entre um
reembolso em dinheiro até 14 dias ou encaminhamento para o destino.

Cabe aos organismos nacionais assegurar o cumprimento pelas regras comunitárias e, em ultima
instância, a Comissão Europeia pode aplicar procedimentos de infração.

Annemie Turtelboom adianta à Lusa que "já em 2013 a Comissão queria reforçar os direitos dos
passageiros", tendo sido os Estados-membros a bloquear no Conselho uma revisão da legislação relativa
aos direitos dos passageiros aéreos.

"A proposta de 2013 não teria resolvido todos os problemas, mas teria resolvido uma série de
problemas", conclui, esperando agora avanços neste dossiê.

Dezenas de milhões de passageiros europeus tiveram voos cancelados no espaço comunitário entre
março de 2020 e março de 2021.
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DIÁRIO AS BEIRAS
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Lisboa foi das cidades mais procuradas nas reservas turísticas de
2019
Lisboa foi a quarta cidade mais procurada e Portugal o quinto país mais popular nas
reser-vas turísticas feitas, em 2019, nas quatro plata-formas privadas Airbnb, Booking,
Expedia Group e Tripadvisor, segundo di-vulgou ontem o Eurostat
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EXPRESSO

29/06/2021
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FAV: 4

AVE: € 0
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Reino Unido em negociações avançadas com Bruxelas para
adotar o passaporte covid
Já fora da UE, os ingleses querem ser reconhecidos no passaporte verde europeu, que
permite aos que estão totalmente vacinados poderem viajar sem terem de fazer
quarentenas - numa altura em que vários países, incluindo Portugal, colocam o Reino
Unido na lista vermelha e a Alemanha está a fazer pressão para o resto da Europa não
aceitar britânicos de forma a evitar a propagação da variante Delta

O Reino Unido está em vias de fechar um acordo com Bruxelas com vista a adotar o certificado europeu
de viagens, mesmo já não sendo um país da União Europeia (UE), e para permitir maior liberdade de
deslocação em férias aos seus cidadãos totalmente vacinados contra a covid, mas também os que
tenham feito teste 72 horas antes ou que tenham recuperado da doença à luz dos critérios do chamado
passaporte verde, segundo avança o jornal The Guardian.

As restrições às viagens acabaram por se tornar mais rígidas do que se previa neste início de verão,
devido ao impacto da variante Delta, que é muito mais contagiosa - e está por isso a gerar um novo
aumento de casos no Reino Unido e em vários outros países, incluindo Portugal. O Reino Unido tem
neste campo do turismo um claro destaque por se tratar de um dos maiores mercados emissores de
turistas - que são cobiçados por todos os países na Europa que são destinos de verão.

O passaporte verde de viagens foi criado em tempo recorde pela UE e envolvendo um enorme esforço
legislativo, com vista a facilitar as deslocações de cidadãos europeus imunizados por via de vacina, teste
ou recuperação. O principal objetivo do certificado europeu era criar um instrumento único e evitar regras
avulsas que os vários países foram praticando ao longo da pandemia, designadamente ao nível de
obrigatoriedade de quarentenas ou de apresentação de testes.
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Mas o certificado europeu foi pensado antes de surgirem as novas variantes do vírus, que obrigaram a
retrocessos em vários países. O objetivo era 'salvar o verão', com as pessoas a poderem fazer viagens
sem restrições, já que alegadamente estavam salvaguardadas por critérios considerados 'seguros',
nomeadamente a toma das duas doses de vacina.

O passaporte covid acabou por ser uma realidade no final de junho, já um pouco em contraciclo e com
vários países fustigados por uma inesperada quarta vaga do surto, que acabou por impor ainda mais
restrições às viagens, em vez de estas ficarem liberalizadas.

Para os ingleses que tomaram as duas doses completas de vacina contra a covid o passaporte verde
criado pela União Europeia representa uma forte esperança de poderem voltar a viajar livremente, razão
pela qual o Reino Unido está quase a finalizar o acordo com Bruxelas com vista participar neste
certificado digital, segundo aponta o The Guardian.

Também Portugal colocou o Reino Unido na lista vermelha na semana passada, obrigando os britânicos a
cumprir uma quarentena de 14 dias ao chegar ao país, excetuando os que apresentarem comprovativo
de estarem totalmente vacinados. O destaque vai para a Alemanha, que está a fazer uma forte pressão
junto de outros países europeus no sentido de não receberem turistas britânicos, com vista a evitar uma
maior propagação da variante delta.

Enquanto os britânicos não forem reconhecidos ao nível do passaporte europeu, que lhes permite um
comprovativo facilitado para deslocações de férias, as regras avulsas continuam a multiplicar-se. Pedro
Sánchez, primeiro-ministro-espanhol, anunciou que os britânicos que viajam para as Ilhas Baleares, um
popular destino de verão, podem apresentar teste PCR negativo ou comprovativo de estarem
totalmente vacinados para evitar a necessidade de quarentena - e no seu Governo começam a crescer
as vozes defendendo que esta medida se deve aplicar a Espanha como um todo. As Baleares são um
dos destinos onde o Reino Unido criou corredor verde a partir de 1 de julho, o que também é o caso da
Madeira.

Segundo avançou um porta-voz da Comissão Europeia ao The Guardian, "existem conversações em
curso a nível técnico que estão a progredir bem" com vista ao Reino Unido ser reconhecido em termos
do passaporte covid, mas frisou que "é bom que o Reino Unido trabalhe agora connosco para atingir
esse objetivo". Mas o Governo do Reino Unido também teme que se esteja a criar um sistema
discriminatório e com desvantagem para os não foram vacinados, segundo fonte contactada pelo jornal,
que também alerta que a Alemanha se prepara para endurecer a sua política de viagens em relação aos
britânicos.
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Regressos de turistas britânicos à Madeira. Corredor aéreo
retomado esta 4.ª feira
Reino Unido deixa de exigir quarentena no regresso.

Os britânicos têm corredor verde para fazer férias na Madeira a partir desta quarta-feira.

Desta vez, o efeito nas reservas foi mais moderado. Ainda assim, as perspetivas para o verão são boas
e há mais hotéis a abrir.

Apesar do controlo à chegada ao arquipélago, a variante Delta já foi confirmada na Madeira. Para conter
eventuais surtos, as autoridades de saúde regionais só permitem a entrada a quem apresente um teste
PCR negativo, a quem está vacinado ou recuperado há menos de seis meses.
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Alojamento local perdeu 50 mil reservas para o verão
Operadores turísticos sublinham que o nível de cancelamentos atingiu, em junho, "os
valores mais altos dos últimos 12 meses".

As imposições de quarentena a viajantes da Alemanha e do Reino Unido estão a ser recebidas com
preocupação pelos operadores turísticos, segundo noticia o Jornal de Notícias (link indisponível). A
Associação de Alojamento Local em Portugal, as restrições colocadas em Portugal geraram “uma nova
vaga de cancelamentos nunca antes vista”.

Nas últimas semanas foram feitos 50 mil cancelamentos. Os operadores sublinham que o nível de
cancelamentos atingiu, em junho, “os valores mais altos dos últimos 12 meses”. Pedem, por isso, um
regresso aos apoios para fazer face à situação. “Se não houver um novo balão de oxigénio de imediato
e com fundo perdido, o setor não vai resistir”, alerta a Associação de Alojamento Local em Portugal.

Já a Associação de Agências de Viagens Independentes lamenta a “confusão e incerteza” sobre as
regras. “É mais uma machadada nas expectativas que os empresários tinham para este verão, já de si
comprometidas com as restrições britânicas e portuguesas às pessoas que circulam entre estes dois
países”, acrescenta o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve,
Elidérico Viegas.
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Cidadãos de cinco países obrigados a isolamento profilático em
Portugal
Os passageiros provenientes da África do Sul, Brasil, Índia, Nepal e Reino Unido devem
cumprir, após a entrada em Portugal, um período de isolamento profilático de 14 dias, no
domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde.

Os passageiros provenientes da África do Sul, Brasil, Índia, Nepal e Reino Unido devem cumprir, após a
entrada em Portugal, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado
pelas autoridades de saúde.

A obrigatoriedade consta de uma resolução do Conselho de Ministros português decretada segunda-feira
e que entrou em vigor às 00:00 desse dia e que se prolonga até às 23:59 de 11 de julho próximo.

As regras estão definidas para os transportes aéreos, mas são igualmente aplicáveis à entrada através
das fronteiras terrestres, marítima ou fluvial, com os cidadãos a terem obrigatoriamente de preencher
um formulário específico.

"O isolamento profilático é igualmente aplicável aos passageiros de voos com origem inicial na África do
Sul, Brasil, Índia ou Nepal que tenham feito escala ou transitado noutros aeroportos, e aos passageiros
de voos, independentemente da origem, que apresentem passaporte com registo de saída da África do
Sul, Brasil, Índia ou Nepal nos 14 dias anteriores à sua chegada a Portugal", lê-se no documento.

As exceções ao isolamento são as relacionadas com os passageiros que se desloquem em viagens
essenciais e cujo período de permanência em território português, atestado por bilhete de regresso, não
exceda as 48 horas.
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Estão também isentos os passageiros do Reino Unido munidos de comprovativo de vacinação realizada
em solo britânico 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 oficiais.

"A apresentação de certificado digital covid da UE de vacinação ou recuperação dispensa o cumprimento
de quarentena ou isolamento por motivos de viagem", sublinha-se no texto.

Em relação ao tráfego aéreo para Portugal, o Despacho n.º 6326-A/2021, aprovado também na mesma
resolução, refere que estão autorizados os voos de e para os Estados membros da União Europeia (UE),
bem como aos países associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e Reino
Unido.

Sob reserva de confirmação da reciprocidade estão também autorizados os passageiros de voos
provenientes da Albânia, Austrália, Coreia do Sul, Estados Unidos, Israel, Japão, Líbano, Nova Zelândia,
Ruanda, Singapura, Tailândia, República do Norte da Macedónia, República Popular da China, Sérvia,
Taiwan, e das Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e Macau.

Autorizados estão também os passageiros de voos que não sejam de e/ou para países da UE ou
associados ao Espaço Schengen, exclusivamente para viagens essenciais (designadamente viagens por
motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar ou por razões de saúde ou humanitárias.

Segundo a resolução estão ainda autorizados a entrar em Portugal os passageiros de voos destinados a
permitir o regresso a território português de cidadãos nacionais ou estrangeiros titulares de autorização
de residência no país.

O documento especifica, por fim, a autorização de voos destinados a permitir o regresso aos respetivos
países de cidadãos estrangeiros que estejam em Portugal, desde que sejam promovidos pelas
autoridades competentes desses países.

Na resolução é sublinhado que todos os passageiros, de qualquer nacionalidade, à exceção das crianças
que não tenham completado 12 anos, têm de apresentar antes do embarque um comprovativo de
realização laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou de teste rápido de
antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado nas 72 ou
48 horas anteriores à hora do embarque, respetivamente.

"Aos cidadãos estrangeiros que embarquem sem o referido teste deve ser recusada a entrada em
território nacional", alerta-se no documento, que refere ainda que a apresentação de Certificado Digital
covid da UE dispensa a realização de testes para despistagem da infeção por SARS-CoV-2 por motivos
de viagem.

"Os cidadãos nacionais e estrangeiros com residência legal em território nacional e seus familiares, que
sejam passageiros destes voos e que em violação do dever de apresentar comprovativo de realização
de teste laboratorial ainda assim, procedam ao embarque, são encaminhados pelas autoridades
competentes, à chegada a território nacional, para a realização do referido teste a expensas próprias, aí
aguardando até à notificação do resultado negativo", termina o texto.

Em Portugal, morreram 17.092 pessoas e foram confirmados 877.195 casos de infeção, de acordo com
o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde, hoje divulgado.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.925.816 mortos no mundo, resultantes de mais de
181 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.
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