
EXPRESSO

02/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

Governo não quer fechar mais | Lisboa no limite de UCI sem
afetar doentes não-covid | Algarve - “Isto é uma desgraça”
Governo não quer fechar mais | Lisboa no limite de UCI sem afetar doentes não-covid |
Algarve - “Isto é uma desgraça”
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https://www.sulinformacao.pt/2020/11/ahp-portugal-arrisca-se-a-ficar-sem-hoteis-para-acolher-os-turistas-depois-da-pandemia/raul-martins/
https://www.sulinformacao.pt/2021/06/julho-esta-perdido-mas-mercado-nacional-pode-ajudar-turismo-algarvio-em-agosto/perspetivas-verao-ahp/
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EXPRESSO

02/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 6075

REACH: 58000

Projeto de €270 milhões arranca depois de 20 anos à espera
Os novos donos trocaram o campo de golfe por um parque natural. O  projeto nasceu em
2001 e foi alvo de várias polémicas
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EXPRESSO

02/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO MIRA GODINHO

FAV: 4

AVE: € 6075

REACH: 58000

Novos donos da Vilamoura World abandonam Cidade Lacustre
O projeto volta a mudar de dono, mas agora preocupado com a sustentabilidade
ambiental e com a comunidade envolvente
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PÚBLICO

02/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SUSANA PERALTA

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Crianças do Algarve: um mal nunca vem só
Pior do que fechar escolas é fechar escolas numa região pobre. O  Algarve é a região mais
pobre de Portugal Continental
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OBSERVADOR

02/07/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EXPLICADOR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Explicador
Explicador

Explicador
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POSTAL

02/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Milhões de britânicos vacinados com AstraZeneca em risco de
exclusão pela UE
Cerca de cinco milhões de britânicos imunizados com doses da vacina AstraZeneca
fabricadas na Índia poderão ser impedidos de entrar na União Europeia porque essas
doses não foram aprovadas pelos reguladores europeus

A UE lançou o certificado digital covid-19, projetado para facilitar as viagens no continente, mas não
reconhece a versão da vacina AstraZeneca chamada Covishield, produzida pelo Serum Institute of India
(SII) porque esta não recebeu a aprovação do Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

De acordo com o jornal Daily Telegraph, milhões de britânicos receberam a versão indiana da vacina
AstraZeneca, aprovada no Reino Unido em fevereiro e identificável pelos números de lote (4120Z001,
4120Z002, 4120Z003), que aparecem nos cartões que os cidadãos receberam quando foram
vacinados, ou no comprovativo que o serviço de saúde público fornece, eletronicamente ou em papel,
para poder viajar.

A EMA aprovou até agora as vacinas Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson e Oxford-
AstraZeneca, mas não a Covishield porque o SII não terá pedido uma licença para vender o produto na
Europa.

Reino Unido e UE ainda estão em negociações para coordenar o funcionamento dos respetivos
certificados de vacinação, podendo os países decidir individualmente quais as medidas de controlo nas
suas respetivas fronteiras.

Segundo o jornal "The Times”, o Governo britânico pretende levantar a necessidade de quarentena aos
britânicos totalmente vacinados que viajem para países de risco médio, como são classificados
atualmente todos os países da UE.

A exclusão da Covishield do certificado digital da UE também foi criticada pela União Africana porque
muitos países africanos usaram esta versão da vacina AstraZeneca providenciada pela plataforma
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Covax, gerida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), para beneficiar países de menor rendimento.

“Estes desenvolvimentos são preocupantes, dado que a vacina Covishield tem sido a espinha dorsal das
contribuições da Covax, apoiada pela UE para os programas de vacinação dos Estados-membros da
UA”, criticou o enviado especial da União Africana para a aquisição de vacinas Strive Masiyiwa, a
propósito do impacto na circulação dos africanos.
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TVI24

02/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 67113

REACH: -1

Com Portugal a recuar Quarteira também recua
Com Portugal a recuar Quarteira também recua

Com Portugal a recuar Quarteira também recua
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OBSERVADOR

02/07/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 632

REACH: -1

As restrições que vão afetar cerca de quatro milhões de pessoas
em Portugal continental são recebidas com preocupação pelo
setor turístico
As restrições que vão afetar cerca de quatro milhões de pessoas em Portugal continental
são recebidas com preocupação pelo setor turístico

As restrições que vão afetar cerca de quatro milhões de pessoas em Portugal continental são recebidas
com preocupação pelo setor turístico
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RTP 3

02/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 3 ÀS 11

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 58870

REACH: -1

E no Algarve há agravamento restrições em sete concelhos
E no Algarve há agravamento restrições em sete concelhos

E no Algarve há agravamento restrições em sete concelhos
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RTP 1

02/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6010

REACH: -1

Alemanha deve respeitar certificado ou ninguém o levará a sério
O primeiro-ministro esloveno, Janez Jansa, desde quinta-feira presidente em exercício do
Conselho da UE, disse hoje que a Alemanha deveria permitir o acesso aos portadores de
certificado digital covid-19, sob pena de este deixar de ser levado a sério.

Jansa respondia a uma questão sobre a controversa decisão da Alemanha de impedir a entrada a
cidadãos oriundos de Portugal, durante um encontro com jornalistas em Brdo, Eslovénia, no quadro do
arranque da presidência eslovena da União Europeia, que sucedeu à portuguesa no primeiro dia de julho,
que assinalou também a entrada em vigor do certificado covid-19 no espaço comunitário.

"Nós [Eslovénia] vamos aceitar o certificado digital covid-19 para a passagem nas fronteiras. Penso que
o certificado deve ser respeitado, e deveria ser respeitado também na Alemanha", declarou o chefe de
Governo da Eslovénia, que recordou o trabalho árduo levado a cabo pelos 27 para se chegar
rapidamente a um acordo em torno deste documento e torná-lo operacional, com vista a restaurar a
livre circulação dentro da UE a tempo da época de verão.

"Se alguém lhe diz que tem o certificado, que foi vacinado, mas que afinal não pode viajar para outro
Estado-membro, então ninguém continuará a levá-lo a sério", sublinhou, no encontro com
correspondentes de diversos órgãos de comunicação social europeus, entre os quais a Lusa.

Apontando que esta questão já foi longamente discutida na quinta-feira, no tradicional encontro entre o
Governo e o colégio da Comissão Europeia, Janez Jansa assumiu que a presidência eslovena vai
"continuar a trabalhar no sentido do respeito deste acordo e das recomendações" em torno das viagens
no contexto da pandemia da covid-19.

"E espero que aqueles países que costumam ser muito estritos com outros quanto ao respeito de
acordos comuns também sejam pressionados, pois também eles devem respeitar acordos comuns",
concluiu.

Na quinta-feira, após a reunião dos executivos de Ljubljana e Bruxelas, e também questionada sobre a
decisão da Alemanha de `fechar` as fronteiras a cidadãos oriundos de Portugal, a presidente da
Comissão Europeia observou que o travão de emergência para a livre circulação dentro da UE, previsto
no regulamento do novo certificado covid-19, recebeu a concordância de todos os Estados-membros.

18/72



"Temos uma recomendação que foi emitida pela Comissão e acordada pelo Conselho. Portanto, todos
os 27 Estados-membros concordaram com os procedimentos para lidar com viagens, covid e o
certificado da UE. Nessa recomendação está contemplado um travão de emergência, que permite atuar
rapidamente no caso de haver uma variante preocupante", declarou a presidente do executivo
comunitário, sublinhando que por alguma razão esse travão "foi incluído".

"Uma vez que todos os Estados-membros deram o seu aval, exorto-os a seguir a sua recomendação e
a manter as regras comuns acordadas. Por isso, estou segura de que, no caso mencionado, Alemanha e
Portugal seguirão a sua própria recomendação", disse, sem se alongar mais, designadamente
especificando quem poderá não estar a seguir as regras, e isto depois de a própria Comissão ter
observado que aparentemente Berlim não estava a seguir integralmente o acordado ao nível europeu.

No final da semana passada, a Alemanha classificou Portugal como uma zona com "variantes de
preocupação", nomeadamente devido à propagação da estirpe Delta, o que na prática resulta numa
proibição de viagens em vigor desde terça-feira devido à ativação do mecanismo travão da UE para
fazer face a situações preocupantes.

A interdição alemã às viagens de Portugal é a única proibição na UE quando entra em vigor o certificado
digital covid-19 e já foram emitidos mais de 200 milhões de comprovativos de recuperação ou
vacinação.

Na quarta-feira, fonte do executivo comunitário disse à agência Lusa que a Comissão Europeia estava a
analisar se a decisão alemã de colocar Portugal na "lista vermelha" de viagens devido à covid-19 "é
proporcional", podendo depois pressionar Berlim.

Sendo um documento de utilização comum e uniforme em toda a UE, assim como nos países do Espaço
Económico, cabe às autoridades nacionais definir as regras da sua utilização interna.

Em meados de junho, o Conselho da UE adotou uma recomendação para abordagem coordenada nas
viagens, propondo que vacinados com pelo menos uma dose e recuperados da covid-19 não sejam
submetidos a medidas restritivas como quarentenas ou testes.
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OBSERVADOR

02/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 632

REACH: -1

Empresários algarvios pedem mais vacinação e horários
estendidos para quem tem certificado digital
Uma reunião em Faro juntou empresários da restauração, hotelaria e comércio. Pediu-se
"reforço" da vacinação no Algarve, horários alargados para quem tem certificado digital e
anteviu-se um verão duro

Empresários do setor da hotelaria no Algarve pediram esta sexta-feira o avanço da vacinação e
testagem em massa na região, assim como uma discriminação positiva para os portadores de certificado
digital, reivindicações que vão entregar ao Governo.

“Testagem e vacinação em massa tem de ser uma das bandeiras do nosso Governo e passar os
certificados digitais para que as pessoas poder fazer a sua vida”, afirmou à Lusa Miguel Gião, após uma
reunião que juntou em Faro representantes do setor da restauração, hotelaria e comércio.

O empresário, membro da direção da Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro (OCAB), apontou
que o Algarve é das região com a vacinação “mais atrasada”, o que pode estar a contribuir para a atual
situação, onde vários concelhos estão em risco elevado ou muito elevado de contágio.

“Precisávamos de uma vacinação em massa para quem trabalha com o turismo, porque lidam com
pessoas de diversos países e deveriam ser convocados, tal como aconteceu com os professores”,
defendeu.

O dirigente sublinhou que as vacinas estão “disponíveis e ilimitadas na região de Lisboa”, mas, numa
altura em que os turistas afluem à região, seria necessário “um reforço no Algarve”.

Miguel Gião queixa-se que só em Faro há possibilidade para vacinar cerca de 1.000 pessoas por dia, mas
“só chegam 300 vacinas”.

Outras das propostas saídas da reunião é a discriminação positiva para quem tenha o certificado digital
covid-19, para que estas pessoas possam “permanecer nos locais depois da hora que os outros teriam
que recolher”.

Para os empresários, este seria um incentivo para que “quem quisesse manter a sua liberdade” e usufruir
dos espaços nos horários normais “se fosse vacinar”.

A revisão dos cálculos da matriz de risco é outra das reivindicações destes setores – defendida também
por vários autarcas algarvios –, para que os turistas sejam somados aos residentes no concelho quando
se calcula a incidência.

As previsões para o verão são muito negativas, já que quem reservou “está a cancelar” e muitas
pessoas “não vão marcar férias”, lamentou Miguel Gião.

“Temos o verão praticamente condicionado. Vamos para o quarto inverno seguido na região e o reforço
que se esperava neste verão não vai acontecer. Vai ser um inverno muito, mas muito duro. Recuperação
talvez em maio de 2022”, realçou.

O dirigente dá o exemplo de uma empresa com 27 restaurantes e dois hotéis em Albufeira onde “a
refeição de muitos dos funcionários é a que tomam no local de trabalho” e, ao final do dia, “levam a ceia
para comer em casa”.

“Já estamos a falar de fome, é muito complicado”, lamentou.
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Na reunião estiveram presentes dirigentes da Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve
(AIHSA), Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), Associação da Hotelaria,
Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), Associação de Empresários Por Quarteira (AEPQ),
Associação de Bares e Restauração de Loulé (ABRL), Associação Empresários Quarteira Vilamoura,
Associação PRO.VAR e OCAB.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.949.567 mortos no mundo, resultantes de mais de
182,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.101 pessoas e foram confirmados 882.006 casos de infeção, de acordo com
o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

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

02/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 68

REACH: -1

Actividade turística em Portugal com algum ar da sua graça em
Maio
Ainda a grande distância dos níveis de 2019, a actividade turística teve crescimento em
Maio. Segundo o INE, o sector registou um milhão de hóspedes e 2,1 milhões de dormidas
no mês em análise, quando 35,7% dos estabelecimentos estiveram encerrados.

Ainda a grande distância dos níveis de 2019, a actividade turística teve crescimento em Maio. Segundo o
INE, o sector registou um milhão de hóspedes e 2,1 milhões de dormidas no mês em análise, quando
35,7% dos estabelecimentos estiveram encerrados.

Os níveis atingidos em Maio de 2021 foram no entanto inferiores aos observados no mesmo mês de
2019, tendo diminuído o número de hóspedes e de dormidas, 62,3% e 68,6%, respectivamente, dizem
os dados do INE divulgados esta quinta-feira.

Ainda assim, comparando com Maio do ano passado, registaram-se decréscimos de 22,3% nas
dormidas de residentes e de 83,8% nas dormidas de não residentes.

Nos primeiros cinco meses do ano, verificou-se uma diminuição de 48,8% das dormidas totais,
resultante de variações de -3,6% nos residentes e de -72,7% nos não residentes. Comparando com o
mesmo período de 2019, as dormidas registaram uma diminuição de 79,7% (-53,3% nos residentes e -
90,1% nos não residentes).

As dormidas na hotelaria (78,4% do total) aumentaram 808,6% (-70,4% face a Maio de 2019). As
dormidas nos estabelecimentos de alojamento local (peso de 15,4% do total) cresceram 386,5% (-
66,5% face ao mesmo mês de 2019) e as de turismo no espaço rural e de habitação (quota de 6,2%)
aumentaram 586,8% (-21,1% face a Maio de 2019).

No mês em análise, 35,7% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não
registaram movimento de hóspedes (50,4% em Abril de 2021).
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POSTAL

02/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Novo recolher obrigatório para cerca de 85% da população do
Algarve
Limitação de circulação passa a ser entre 23:00 e 05:00 para nove concelhos do Algarve
de um total de 45 em risco elevado ou muito elevado no país. Dos 450 mil algarvios, o
novo recolher obrigatório vai afetar mais de 380 mil residentes, além de milhares de
turistas

Dos 278 concelhos de Portugal continental, há 45 (dos quais 9 no Algarve) no nível de risco elevado ou
muito elevado de incidência de covid-19, aplicando-se medidas mais restritivas, inclusive a limitação da
circulação na via pública a partir das 23:00, anunciou hoje o Governo.

Em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa, a ministra de Estado e
da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse que nos concelhos de risco elevado ou muito elevado
passará a existir uma limitação da circulação na via pública “a partir das 23:00 e até às 05:00”,
explicando que a medida visa reduzir ajuntamentos, pelo que “não tem nenhuma exceção” relacionada
com a apresentação de teste negativo de covid-19 ou certificado digital de vacinação.

A intenção do Governo é que a medida entre em vigor o mais rápido possível, prevendo que isso possa
acontecer a partir de sexta-feira.

Sobre a atualização do mapa de risco, Mariana Vieira da Silva informou que aumentaram de três para 19
os concelhos de risco muito elevado de incidência de covid-19, juntando-se a Albufeira, Lisboa e
Sesimbra outros 16 municípios que agora recuam no plano de desconfinamento, designadamente
Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Constância, Loulé, Loures, Mafra, Mira, Moita, Odivelas, Oeiras,
Olhão, Seixal, Sintra e Sobral de Monte Agraço.

O nível de risco muito elevado de transmissibilidade da covid-19 identifica os concelhos que registem,
pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 240 casos por 100.000
habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 480 se forem concelhos de baixa densidade populacional).
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Quanto aos concelhos no nível de risco elevado de incidência de covid-19, passaram a ser 26,
nomeadamente Alcochete, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Avis, Braga, Castelo de Vide, Faro, Grândola,
Lagoa, Lagos, Montijo, Odemira, Palmela, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São
Brás de Alportel, Sardoal, Setúbal, Silves, Sines, Sousel, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.

O nível de risco elevado aplica-se aos concelhos que registem, pela segunda avaliação consecutiva, uma
taxa de incidência superior a 120 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 240
se forem concelhos de baixa densidade populacional).

Além destes 45 concelhos no nível de risco elevado ou muito elevado de incidência de covid-19, por
registarem pela primeira vez uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100.000 habitantes nos
últimos 14 dias (ou superior a 240 se forem concelhos de baixa densidade populacional), há 21
municípios em situação de alerta, nenhum deles do Algarve: Albergaria-a-Velha, Aveiro, Azambuja,
Cartaxo, Bombarral, Idanha-a-Nova, Ílhavo, Lourinhã, Matosinhos, Mourão, Nazaré, Óbidos, Salvaterra
de Magos, Santo Tirso, Trancoso, Trofa, Vagos, Viana do Alentejo, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de
Gaia e Viseu.

Teletrabalho obrigatório

Entre as regras para os 19 concelhos de risco muito elevado estão: teletrabalho obrigatório quando as
funções o permitam; permissão de funcionamento de restaurantes, cafés e pastelarias até às 22:30
durante a semana e até às 15:30 ao fim de semana e feriados (no interior com o máximo de quatro
pessoas por grupo e em esplanadas com o máximo de seis pessoas por grupo); espetáculos culturais
até às 22:30; ginásios sem aulas de grupo; casamentos e batizados com 25% da lotação;
funcionamento de comércio a retalho alimentar até às 21:00 durante a semana e até às 19:00 ao fim
de semana e feriados, e comércio a retalho não alimentar até às 21:00 durante a semana e até às
15:30 ao fim de semana e feriados.

Já as regras aplicáveis aos 26 concelhos de risco elevado são o teletrabalho obrigatório quando as
atividades o permitam; possibilidade de funcionamento de restaurantes, cafés e pastelarias até às 22:30
(no interior com o máximo de seis pessoas por grupo e em esplanada com 10 pessoas por grupo);
espetáculos culturais até às 22:30; casamentos e batizados com 50% da lotação, possibilidade de
funcionamento do comércio a retalho alimentar e não alimentar até às 21:00; permissão de prática de
todas as modalidades desportivas, sem público; permissão de prática de atividade física ao ar livre e em
ginásios; eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela Direção-Geral da Saúde (DGS); e
Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.

"De forma a conter o aumento de incidência que se tem verificado, prevê-se nos concelhos de risco
elevado e muito elevado que os cidadãos se devem abster de circular em espaços e vias públicas e
permanecer no respetivo domicílio no período compreendido entre as 23:00 e as 05:00", decidiu o
Conselho de Ministros.

A informação sobre o plano do Governo de desconfinamento no âmbito da pandemia de covid-19 está
disponível em https://covid19estamoson.gov.pt/.

Na nova fase do plano de desconfinamento, que entrou em vigor em 10 de junho e que se aplica agora a
233 dos 278 concelhos de Portugal continental, o teletrabalho é recomendado nas atividades que o
permitam, o comércio pode funcionar com o horário do respetivo licenciamento, os restaurantes, cafés e
pastelarias podem funcionar até à meia-noite para admissão de clientes e 01:00 para encerramento
(máximo de seis pessoas no interior ou 10 pessoas em esplanadas), e os equipamentos culturais podem
funcionar até à 01:00 (ficando excluído o acesso, para efeitos de entrada, a partir das 00:00), com as
salas de espetáculo limitadas a uma lotação de 50%.

Outras das regras que se aplicam nesta nova etapa são que os transportes públicos podem circular com
lotação de dois terços ou com a totalidade da lotação no caso de terem exclusivamente lugares
sentados (táxis e viaturas de transporte em veículos descaracterizados a partir de plataformas
eletrónicas - TVDE - com lotação limitada aos bancos traseiros), a lotação para casamentos e batizados
continua a estar limitada a 50% do espaço, e a prática desportiva passa a poder ter público no caso das
modalidades amadoras, com lugares marcados e lotação restrita a 33% do espaço.
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Interdição alemã a Portugal é única na UE quando certificado
entra em vigor
A interdição alemã às viagens de Portugal é a única proibição na União Europeia (UE)
quando entra em vigor o certificado digital covid-19 e já foram emitidos mais de 200
milhões de comprovativos de recuperação ou vacinação.

"A boa notícia é que ainda não recebemos nenhuma outra notificação nesse sentido. Temos a
informação, que já mencionámos aqui, em relação à Alemanha e sobre [viagens de] Portugal, mas não
temos notícias de mais nenhum Estado-membro que pretenda impor mais restrições para as pessoas
que possuem os certificados", afirmou o porta-voz do executivo comunitário para a área da Justiça,
Christian Wigand.

Questionado na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas, se o executivo comunitário
estava preocupado com esta restrição, no dia em que entra em vigor o certificado digital covid-19
comprovativo de testagem, recuperação ou vacinação e que visa facilitar a circulação no espaço
comunitário, Christian Wigand vincou: "Não, não estamos preocupados, estamos confiantes".

"Temos todos os Estados-membros conectados e mais nenhum Estado-membro nos avisou sobre
restrições [pelo que] percorremos já um longo caminho" face aos controlos e fechos de fronteiras
registados nos últimos meses devido à pandemia de covid-19, assinalou o porta-voz.

O esclarecimento surge depois de a Alemanha ter classificado na passada sexta-feira Portugal como uma
zona com "variantes de preocupação", nomeadamente devido à propagação da estirpe Delta, o que na
prática resulta numa proibição de viagens em vigor desde terça-feira devido à ativação do mecanismo
travão da UE para fazer face a situações preocupantes.

Na quarta-feira, fonte do executivo comunitário disse à agência Lusa que a Comissão Europeia estava a
analisar se a decisão alemã de colocar Portugal na "lista vermelha" de viagens devido à covid-19 "é
proporcional", podendo depois pressionar Berlim.
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Christian Wigand disse hoje que, mesmo com o certificado em vigor, os países "podem impor restrições,
mas têm de as justificar e avisar a Comissão e os outros países da UE".

Ainda assim, as medidas ao abrigo do mecanismo travão devem, segundo o executivo comunitário,
traduzir-se na "aplicação de medidas rigorosas, tais como testes e quarentena, devendo-se evitar a
imposição de proibições de viagem", defendeu.

"Foi por isso que dissemos que esta medida [alemã] não parecia estar totalmente de acordo com a
recomendação e essa é a razão pela qual a Comissão agiu, tendo solicitado ao Conselho que discutisse
esta questão", adiantou o porta-voz.

O certificado digital europeu de imunização contra a covid-19 ou realização de teste negativo entra hoje
em vigor, tendo sido já emitidos mais de um milhão em Portugal.

Dados hoje divulgados pela Comissão Europeia revelam que, ao nível da UE, foram já emitidos mais de
200 milhões de certificados.

Ainda antes do prazo oficial de entrada em vigor, 21 Estados-membros - assim como os países do
Espaço Económico Europeu (Noruega, a Islândia e o Listenstaine) - tinham já começado a emitir
certificados. Os outros cinco países da UE começam hoje a fazê-lo.

Sendo um documento de utilização comum e uniforme em toda a UE, assim como nos países do Espaço
Económico, cabe às autoridades nacionais definir as regras da sua utilização interna.

Em termos gerais, este `livre-trânsito`, que será gratuito, funcionará de forma semelhante a um cartão
de embarque para viagens, com um código QR para ser facilmente lido por dispositivos eletrónicos e na
língua nacional do cidadão e em inglês.

Em meados de junho, o Conselho da UE adotou uma recomendação para abordagem coordenada nas
viagens, propondo que vacinados com pelo menos uma dose e recuperados da covid-19 não sejam
submetidos a medidas restritivas como quarentenas ou testes.
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Mercado português proporciona forte atenuação das quebras do
alojamento turístico em Maio
A quebra de dormidas no alojamento turístico português atenuou-se de Abril para Maio
em cerca de dez pontos, correspondendo a próximo de meio milhão de dormidas, graças
principalmente à recuperação do mercado dos residentes no país.

A quebra de dormidas no alojamento turístico português atenuou-se de Abril para Maio em cerca de dez
pontos, correspondendo a próximo de meio milhão de dormidas, graças principalmente à recuperação do
mercado dos residentes no país.

Os dados avançados hoje pelo INE indicam que em Maio, relativamente ao mês homólogo de 2019, pré-
pandemia, o alojamento turístico português teve uma quebra de dormidas em 68,6%, quando em Abril
essa quebra foi de 84,4%.

O principal impulso para essa atenuação das quebras veio do mercado dos residentes em Portugal, que
depois de uma redução das dormidas no alojamento turístico em Abril de 60,9%, em Maio as suas
pernoitas baixaram apenas 22,3%.

Os dados do Instituto indicam que Maio o alojamento turístico português sofreu uma quebra de 4,49
milhões de dormidas em relação ao mês homólogo de 2019, quando em Abril tivera uma quebra de
5,049 milhões.

Para essa atenuação concorreram tanto o mercado dos residentes em Portugal como os residentes no
estrangeiro, embora a evolução daqueles tenha sido preponderante.

A quebra de dormidas de residentes em Portugal baixou de um milhão em Abril para cerca de 360 mil em
Maio, enquanto dos mercados internacionais até houve aumento da queda em valor absoluto, de cerca
de quatro milhões para 4,13 milhões.

Os dados do INE indicam que o mercado dos residentes em Portugal foi responsável por 61,2% das
dormidas totais em Maio, quando no mês homólogo de 2019 representara apenas 24,7%.

Nos mercados internacionais, Maio, em que Portugal era quase um ‘oásis’ na Europa em termos de
pandemia, o mercado britânico ‘valeu’ 9,7% das dormidas totais, o espanhol ‘valeu’ 5,6%, o alemão,
4,2%, o francês, 3,5%, o italiano, também 3,5%, e o brasileiro, 1,3%.
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A informação preliminar divulgada hoje pelo INE indica que em Maio o alojamento turístico português
recebeu 989,3 mil hóspedes, que realizaram 2,06 milhões de dormidas.

O mercado doméstico proporcionou 707,4 mil hóspedes e 1,26 milhões de dormidas e os mercados
internacionais, 281,9 mil hóspedes e 800,1 mil dormidas.

Assim, nos primeiros cinco meses deste ano, o alojamento turístico português soma 2,22 milhões de
hóspedes, 1,7 milhões deles residentes em Portugal e 519,9 mil residentes no estrangeiro.

As dormidas, por sua vez, são 4,78 milhões, incluindo 3,11 milhões de clientes residentes em Portugal e
1,66 milhões de turistas residentes noi estrangeiro.

Clique para mais notícias: Alojamento turístico português

Clique para mais notícias: Portugal
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A Alemanha admite levantar a proibição de viagens de Portugal
em breve
A Alemanha admite levantar a proibição de viagens de Portugal em breve

A Alemanha admite levantar a proibição de viagens de Portugal em breve
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“Há que apostar mais nos turistas de Leste, que estão a atenuar
quebras de ingleses e alemães”, defende o hoteleiro António
Trindade
O Algarve está fechado aos seus dois maiores mercados turísticos, mas está a ter um
aumento de turistas da Polónia ou República Checa, que deixaram de ir para destinos na
bacia do Mediterrâneo, o que também de sente na Madeira. Para o presidente do grupo
Porto Bay, é preciso que estes turistas olhem Portugal como "uma primeira escolha", e
não uma alternativa temporária devido à covid

O Algarve está fechado aos seus dois maiores
mercados turísticos, mas está a ter um aumento
de turistas da Polónia ou República Checa, que
deixaram de ir para destinos na bacia do
Mediterrâneo, o que também de sente na Madeira.
Para o presidente do grupo Porto Bay, é preciso
que estes turistas olhem Portugal como "uma
primeira escolha", e não uma alternativa
temporária devido à covid
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Há um fenómeno a emergir no Algarve, neste início de verão que está a ser particularmente duro para o
turismo, e pior do que se previa: turistas de países da Europa de Leste estão a ter um aumento
expressivo nos hotéis, contribuindo para minorar as quebras de ocupação com a 'fuga' de ingleses e
alemães, segundo destaca António Trindade, presidente do grupo Porto Bay.

"O Algarve está isolado dos seus dois maiores mercados, Inglaterra e Alemanha, mas há outros que
estão a reagir positivamente, como os de proximidade (o português e o espanhol), mas também os da
Polónia, República Checa, Hungria ou Rússia, que apesar de tudo estão a ajudar a minorar o decréscimo
dos mercados tradicionais", adianta o presidente do grupo sediado na Madeira, e também com presença
hoteleira no Algarve.

"Estes pequenos mercados emergentes encontraram mais disponibilidade em destinos como o Algarve e
a Madeira, o que tem a ver com o papel de companhias 'low cost', como Easyjet, Ryanair ou Wizzair,
que estão a voar de origens novas e a gerar tráfego que é um contributo importante para a
compensação das quebras", refere o hoteleiro.

"Em termos percentuais, está a haver um crescimento enorme dos mercados de Leste, embora partindo
de uma base pequena", faz notar António Trindade, referindo que em junho, nos seus hotéis na Madeira,
"a soma dos mercados polaco, lituano e checo, que em 2019 era de 2%, representou este ano 15%, e
para os próximos meses será ainda maior".

Temos de acreditar que há um 'day after' para o mercado ingês e alemão. Mas
dado que prevemos aqui um decréscimo, é preciso encontrarmos soluções para
fidelizar estes novos turistas emergentes

O destaque vai para o mercado polaco. "Esquecemos que a Polónia tem 40 milhões de habitantes. Mas é
só um exemplo dos novos mercados de Leste que estão com indícios positivos de crescimento, quer
para os operadores turísticos tradicionais, quer para os operadores online", aponta.

"O que é importante é olhar para este surto de mercados que estamos a receber sem termos feito
grandes esforços, e onde as companhias aéreas estão a consolidar operações", sustenta o responsável
do grupo Porto Bay. "Temos que ser proativos e não reativos, e temos feito pouco mais que receber
estes novos mercados, e podemos fazer mais e melhor".

Como frisa António Trindade, "estas companhias e estes operadores estão a apostar em destinos
portugueses porque viram drasticamente reduzida a operação em destinos de férias onde naturalmente
operavam, e dados os problemas na bacia oriental do Mediterrâneo".

"Se este ano vieram para cá mais turistas destes mercados porque não tiveram alternativa, é importante
que comecem a olhar Portugal como um destino de primeira escolha, e não apenas de segunda escolha",
defende o presidente do grupo Porto Bay, enfatizando que, mesmo em tempos difíceis, acaba por haver
compensações. "Apesar de tudo, no turismo tem primado o princípio dos vasos comunicantes".

"A Sr.ª Merkel devia justificar melhor a decisão de
lista vermelha da Alemanha, a Madeira não
merecia"
Além do aumento dos mercados da Europa de Leste, as 'compensações' nestes difíceis tempos de
quebra turística estão a vir sobretudo do lado de portugueses (e também de espanhóis, no caso do
Algarve), cuja procura tem estado muito acima de anos anteriores.

"Quer no Algarve, quer na Madeira, o crescimento do mercado nacional está a ser enorme", salienta
António Trindade, referindo que nos hotéis Porto Bay o peso de portugueses era habitualmente de 4% e
de momento supera os 20%. "Os clientes portugueses mais do que triplicaram na Madeira, e cresceram
seis vezes no Algarve", constata.
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As companhias low cost estão a voar para destinos novos deixados em aberto com a saída de ingleses e
alemães, o que está a ter algum impacto nos hotéis, segundo António Trindade

cypr24/unsplash

António Trindade frisa que os esforços que defende no sentido de fidelizar os turistas da Europa de Leste
que estão a chegar em maior número "não substituem" o trabalho que se deve fazer na manutenção
dos mercados tradicionais, alemão e inglês, que são o "grande motor" do negócio do turismo português.
"Temos de acreditar que há aqui um 'day-after'", frisa.

"Inglaterra gera 58 milhões de viagens por ano para o estrangeiro, e as alternativas têm de ser
consideradas no seu justo valor, há que manter a relação com mercados prioritários", frisa. "Mas dado
que prevemos de momento um decréscimo destes mercados, é muito importante tentar encontrar
alternativas para fidelizar estes novos turistas emergentes".

O caso do Algarve é o mais crítico. A agravar o facto de Portugal ter sido removido da lista verde de
viagens do Reino Unido, e ter passado para a lista vermelha da Alemanha, a região vê agora o turismo
numa situação ainda pior, devido ao novo aumento de casos originados pela variante Delta, em particular
em Albufeira, onde se concentram grande parte das unidades hoteleiras na região.

A situação da Madeira já é diferente, uma vez que a região foi alvo de uma discriminação positiva
mantendo-se no corredor aéreo com o Reino Unido, ao contrário do resto de Portugal, e o turismo de
britânicos no arquipélago tem estado com as reservas em alta.

Mas o facto de a Alemanha ter colocado Portugal como um todo na lista vermelha, obrigando quem
regressar do país a cumprir uma quarentena - e com uma menção explícita desta decisão incluir também
a Madeira e Açores - não foi bem vista no arquipélago mais a sul, que vive uma situação sanitária muito
mais controlada e sofreu assim um corte abrupto nas reservas de turistas alemães.

"Estas suspensões determinam cancelamentos de forma automática, e uma redução drástica nas
reservas para a frente, dada a falta de confiança das pessoas em viajar", nota o presidente do grupo
Porto Bay.

"A sr.ª Merkel devia justificar melhor esta posição em relação a Portugal, dado que menciona diferentes
realidades geográficas onde a situação da pandemia não é igual, e a Madeira não merece este
tratamento", sustenta António Trindade. "Temos estado a insistir por via diplomática que cada região
insular seja tratada 'per si', e esta decisão da Alemanha leva-nos a pensar que possa ter havido por trás
uma decisão política relativamente a Portugal, que aceitou ter uma final da Liga dos campeões europeus
de futebol".

As lições que a pandemia veio dar ao turismo
Segundo o presidente do grupo hoteleiro, há vários ensinamentos a tirar desta crise pandémica, que
virou o turismo do avesso de forma súbita e mantém a conjuntura sob sobressalto e incertezas.

O mundo mudou, o turismo português de resort sempre esteve muito habituado
à sua relação com operadores turísticos, e é muito importante termos novas
formas de trabalhar ligadas à digitalização da distribuição

"O que todos nós sofremos é também uma lição sobre como nos devemos preparar para uma nova
forma de estar no mercado", sublinha o hoteleiro. "Aprendemos com a pandemia que o curto prazo é já
hoje, e o longo prazo é depois de amanhã"

A transição digital, a par da tradicional dependência dos operadores turísticos, são alguns fatores em que
se torna premente haver uma alteração no turismo português, segundo António Trindade.
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"O mundo mudou, e as redes de distribuição também mudaram", sublinha. "O turismo português de
resort sempre esteve muito habituado à sua relação com operadores turísticos, mas estes já não têm o
peso que tinham. O esforço que está a haver do lado da operação low cost obriga-nos a dar mais
atenção relativamente às novas redes de distribuição".

"A digitalização é vital, e o mundo do turismo tem estado muito atrás neste campo relativamente a
outras indústrias. É muito importante termos novas formas de trabalhar, ligadas à digitalização da
distribuição", salienta o CEO do grupo Porto Bay.

"No mundo do turismo estamos muito atrasados na área de aproximação ao cliente final. Os agentes
turísticos e hoteleiros têm agora um grande desafio pela frente, que é o de perceber o que é a nova
versatilidade de clientes e gerir melhor os instrumentos de fidelização. Todos nós precisamos de ter um
acesso mais fácil aos nossos clientes, sejam o Sr. Freitas ou o Mr. Smith", conclui.
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Julho «está perdido» no Algarve, mas mercado nacional pode
ajudar turismo em Agosto
«Acreditamos que em Setembro a situação melhore por haver alguma transferência e as
chamadas reservas de última hora», disse o presidente da AHP

 

Julho «está perdido», mas a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) tem a perspetiva de
um Agosto «razoavelmente preenchido com o mercado nacional» no Algarve. 

A AHP apresentou, na manhã desta quarta-feira, 30 de Junho, as suas previsões para o Verão deste ano,
numa sessão online em que o Sul Informação marcou presença.

34/72



Questionado pelo nosso jornal, Raul Martins, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal,
considerou que o mês de Julho «está perdido porque os nossos concorrentes, como França, Espanha,
Itália, Grécia ou Croácia têm números que permitem o acesso dos alemães e dos britânicos».

Ainda assim, a expetativa é que «Agosto estará razoavelmente preenchido com o mercado nacional» e
Setembro e Outubro «melhorará em relação à perspetiva que temos para o Algarve».

«Acreditamos que em Setembro a situação melhore e pode haver alguma transferência e as chamadas
reservas de última hora», disse este responsável.

 

Raul Martins
 

Segundo os dados apresentados pela AHP, as perspetivas para as reservas em Agosto, na região, são
um pouco acima dos 60%.

O número, que é nesse mês o mais elevado em todo o país, desce em Setembro para cerca de 50% e
volta para 55% em Outubro.

Quanto aos mercados emissores, há uma prevalência do mercado interno que se espera que represente
88% dos turistas. Segue-se Espanha (69%) e França (50%).

O Reino Unido, com 30%, e a Alemanha (29%) ainda têm dados consideráveis, mas que deverão ser
mais baixos, uma vez que as previsões foram feitas numa altura em que, por exemplo, a Alemanha
ainda não tinha colocado Portugal na lista vermelha.

Quanto à contratação sazonal, 68% dos inquiridos afirmou ter intenções de reforçar as equipas através
da contratação de trabalhadores em regime temporário.

 

 

Certo é que, este ano, «ainda não podemos falar de retoma turística», lamentou Raul Martins, até
porque 40% dos turistas vê a restrição de voos e limitação de mobilidade como um impedimento – já
26% assume que tem medo de ser infetado com Covid-19.

Em relação ao certificado verde digital, que deveria isentar os turistas de quarentenas, Cristina Siza
Vieira, vice-presidente da AHP, lembrou que a sua existência está regulada «e não é uma
recomendação», alertando para que a Alemanha «está a incumprir» ao obrigar na mesma ao isolamento
dos cidadãos que viajem para Portugal.
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«É importante deixar a lógica de país e passar para uma lógica de pessoas. Isto tem, do ponto de vista
da equidade, discrepâncias, mas os tempos são estes. Não vale a pena jogar com países que hoje estão
melhores e amanhã estão piores», disse.

Quanto às perspetivas para este ano, esta responsável acredita que, «apesar de a retoma ter
abortado», o ano «não será pior do que 2020 porque temos o mercado interno que vai contrabalançar».

Para consultar o estudo completo da AHP, pode clicar aqui.

(Link)
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No Algarve há agravamento de restrições em 7 concelhos
No Algarve há agravamento de restrições em 7 concelhos

No Algarve há agravamento de restrições em 7 concelhos
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Faro é um dos concelhos do Algarve onde o número de casos de
pessoas com COVID-19 tem aumentado
Faro é um dos concelhos do Algarve onde o número de casos de pessoas com COVID-19
tem aumentado

Faro é um dos concelhos do Algarve onde o número de casos de pessoas com COVID-19 tem
aumentado
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O turismo em Portugal continuou a crescer em Maio, mas ainda
está muito abaixo dos níveis anteriores à pandemia
O turismo em Portugal continuou a crescer em Maio, mas ainda está muito abaixo dos
níveis anteriores à pandemia

O turismo em Portugal continuou a crescer em Maio, mas ainda está muito abaixo dos níveis anteriores à
pandemia, cerca de um milhão de hóspedes e mais de duas dois milhões de dormidas. Os turistas
britânicos representaram vinte cinco por cento dessas dormidas de estrangeiros. A meio da semana e
numa manhã de Verão é este o cenário numa das zonas mais movimentadas de Lisboa. Vai parar para
esta altura do ano antigamente pré-pandemia se costumava estar a a todo o vapor de água e, por isso
mesmo a meio da manhã. Mesmo a meio da manhã, todos os dias já havia grupos de o fazer por cidade
muito turismo, muita gente. Número de turistas ainda bem pequeno comparado antes da pandemia.
Semana a semana para isso pretende uma uma melhor e mais ainda vinho em baixo ainda não. Uma
melhoria confirmada pelo Instituto Nacional de Estatística que diz que, no mês de Maio, o país continuou
recuperar os turistas, os alojamentos nacionais receberam um milhão de hóspedes e mais de dois
milhões de dormidas cerca de oito vezes mais se compararmos com o mesmo período do ano passado,
ainda assim muito abaixo dos níveis antes da pandemia é um indicador de que Portugal continua na lista
das preferências, os britânicos representaram um quarto das dormidas de estrangeiros em Maio segue-
se os espanhóis alemães e franceses. Quanto às localizações do Sul do país foi a zona mais procurada
com quase vinte cinco por cento. I want da Herdade. E isso é o. A saber o que se for the Sea de tudo, eu
acho que um. Todo o mundo deveria passar por aqui e esse é o porquê dessa peça que é muito bonita.
Já lá vai um mês desde o lançamento do programa ivaucher que permite acumular o valor do IVA pago
nos setores do alojamento restauração, cultura e usá-lo mais tarde como forma de desconto Fator que
poderá ter incentivado os consumo. Talvez sim, talvez tenha notado mais a procura do número de
contribuinte. Diretamente aqui. O empregado há essa preocupação por parte dos portugueses a
trabalhar. Vale muito a pena, a gente. Pode dizer-se que, pelo menos uma parcela para as compras
efetuadas nos últimos três meses do ano em alojamento restauração e Cultura.
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JORNAL ECONÓMICO

02/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Espanha: Levantamento de restrições permite aumento
significativo de turistas em maio
Ainda que o número de turistas seja 83% mais reduzido que em maio de 2019, as
chegadas de estrangeiros mais do que duplicou em relação a abril de 2021, o mês em que
as restrições ainda eram sentidas.

O número de turistas estrangeiros em Espanha cresceu para 1,36 milhões no mês de maio, um aumento
significativo face ao mesmo período do ano anterior, quando a pandemia afetava fortemente as
economias e as fronteiras estavam encerradas. Os valores foram avançados pelo Instituto Nacional de
Estatísticas de Espanha, que sustenta que os turistas gastaram 1.392 milhões de euros.

O gasto médio por cada turista situou-se em 1.021 euros, com um valor médio diário de 141 euros. Por
sua vez, a duração média da estadia fixou-se em 7,3 dias em maio.

“Durante os primeiros cinco meses de 2021, o gasto total dos turistas internacionais diminuiu 71,5% em
relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando 3.349 milhões de euros”, lê-se no comunicado
espanhol.

Ainda que o número de turistas seja 83% mais reduzido que em maio de 2019, as chegadas de
estrangeiros mais do que duplicou em relação a abril de 2021, o mês em que as restrições ainda eram
sentidas.

Alemanha (25,7%), França (15,5%) e Reino Unido (4,2%) foram as principais nacionalidades dos
turistas que chegaram a Espanha, com a Alemanha a ser o país mais gastador, seguindo-se França e um
conjunto de países nórdicos.

Os dados do INE espanhol adiantam ainda que as comunidades autónomas foram o principal destino dos
turistas, e onde mais gastaram. As Ilhas Baleares (28,3%), Canárias (16,1%) e a Catalunha (15,2%)
foram os destinos principais, com as Canárias a liderar o maior valor de gasto acumulado em maio.
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RTP 1

02/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 36484

REACH: -1

A ministra do trabalho dá conta que as atividades empresariais
associadas à cultura e ao turismo também vão manter os apoios
excecionais
A ministra do trabalho dá conta que as atividades empresariais associadas à cultura e ao
turismo também vão manter os apoios excecionais

A ministra do trabalho dá conta que as atividades empresariais associadas à cultura e ao turismo
também vão manter os apoios excecionais
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EXPRESSO

02/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 34

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Certificado Digital Covid: vantagens e limitações
Por: António Diniz, Carlos Robalo Cordeiro e Filipe Froes, Pneumologistas e membros do
Gabinete de Crise para a Covid-19 da Ordem dos Médicos
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JORNAL ECONÓMICO

02/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

ECONÓMICO MADEIRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • LAURA LÉON

FAV: 4

AVE: € 2780

REACH: 10000

Reservas nos Portos da Madeira apontam para que Região receba
132 navios de cruzeiro este ano
Segundo os dados oficiais, que podem ser afetados pela pandemia, novembro será mais
movimentado
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EVASÕES

02/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • CAPA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

VILA DO BISPO DIAS ECOLÓGICOS NO BARLAVENTO
Nos 12 hectares do Salema Eco Camp, a poucos metros da Praia da Salema, cabe o
campismo livre de autocaravanas e tendas individuais, mas também tendas, domos e
casinhas de madeira para toda a família. No dia-a-dia, reinam as práticas amigas do
ambiente.
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JORNAL ECONÓMICO

02/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

ECONÓMICO MADEIRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • LAURA LÉON

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

Hoteleiros com reservas ‘em cima da hora’ após entrada da
Madeira no corredor verde britânico
Na mesma semana em que a Madeira foi incluída na lista verde do Reino Unido, a
Alemanha atirou Portugal para a sua lista vermelha, sendo que nesse caso ainda não há
está prevista nenhuma discriminação positiva
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EVASÕES

02/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • EVASÕES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Chegar a Faro
Chegar a Faro pela Estrada Nacional 2 tem mais encanto!
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EXPRESSO

02/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Certificado - Governo avançou sem CNPD
Ministério da Saúde não pediu parecer prévio para Certificado Digital. E não refere se fez
ou não uma análise de impacto
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JORNAL DE NEGÓCIOS

02/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • BREVES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 3700

Turismo volta a crescer em maio com esstrangeiros
Os estabelecimentos de alojamento turístico nacionais receberam, em maio, 989.287
hóspedes, que foram responsáveis por mais de 2 milhões de dormidas
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JORNAL I

02/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 3402

REACH: 14000

Turismo cresce em maio mas ainda longe dos valores antes da
pandemia
Setor registou um milhão de hóspedes e 2,1 milhões de dormidas em maio.
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JORNAL I

02/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARTA F. REIS

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

Julho arranca com medidas mais duras e sem alívio à vista
Férias no Algarve estragadas para muitos.
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PÚBLICO

02/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RITA SIZA

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Bruxelas faz aviso à Alemanha sobre restrição à entrada de
passageiros de Portugal
Certificado digital covid-19 entrou já em vigor em toda a UE, mas há dúvidas sobre a
proibição alemã a viagens a partir de Portugal
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DN

02/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS REIS RIBEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Apenas seis de 17 grandes empresas públicas aumentaram a
dívida
Conta Geral do Estado mostra vários impactos da pandemia em 2020. Impostos dados
como perdidos dispararam mais de mil milhões de euros. Reserva para pagar pensões
encolhe
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JORNAL DE NOTÍCIAS

02/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

Maio com quase um milhão de hóspedes
Números ainda assim abaixo do nível pré-pandémico
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DN

02/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • EM FOCO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PAULA SÁ

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 4100

45 concelhos numa espécie de recolher obrigatório
Conselho de Ministros manteve restrição de entrada e saída da Área Metropolitana de
Lisboa entre as 15h00 de hoje e 06h00 de segunda-feira. Decidiu também recomendar
que as pessoas não andem na rua após as 23h00
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DN

02/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 81591

Ainda sobre a ligação marítima Portimão-Tânger
Com início previsto para este mês, insere-se sobretudo na habitual acção de recepção
estival ao emigrante marroquino, "Operação Marhaba, operação boas-vindas, que
também encontra prática na recepção dos peregrinos a Meca, mas esta nos aeroportos.
Este enquadramento da Operação Marhaba, com Portimão e Portugal como pano de
fundo, em tudo é político. O  que Rabat está a dizer ao substituir os tradicionais portos
espanhóis da travessia para Marrocos e a incluir Portimão na Marhaba, está de novo a
dizer ao seu patrício emigrante que não é patriótico

Com início previsto para este mês, insere-se sobretudo na habitual acção de recepção estival ao
emigrante marroquino, "Operação Marhaba, operação boas-vindas, que também encontra prática na
recepção dos peregrinos a Meca, mas esta nos aeroportos. Este enquadramento da Operação Marhaba,
com Portimão e Portugal como pano de fundo, em tudo é político. O que Rabat está a dizer ao substituir
os tradicionais portos espanhóis da travessia para Marrocos e a incluir Portimão na Marhaba, está de
novo a dizer ao seu patrício emigrante que não é patriótico atravessar o estreito por porto espanhol. E
digo de novo porque no Marrocos de Hassan II este "não patriótico" já foi expresso durante o auge dos
"anos de chumbo" das décadas de 1970 e 1980, longo período que também viveu o momento do apelo
à não passagem através de Ceuta.

Rabat diz a Madrid que tem alternativas e a Lisboa que está na hora de se assumir cada vez mais como
alternativa. Os algarvios, os portugueses, terão aqui uma oportunidade de desconstruir o marroquino-
migrante, quando esta maior vaga migratória passar e quando começarem a ser visíveis as famílias de
classe média alta a frequentarem as cidades e os circuitos algarvios. E esta mudança de olhar é
fundamental para nos querermos assumir com alternativa.

Quanto a este interesse das autoridades marroquinas no seu emigrante, prende-se com a dependência
económica que o reino ainda tem das divisas enviadas a partir da Europa. Apoios fundamentais
sobretudo em ano de pandemia. Mas também porque é junto das comunidades marroquinas residentes
no estrangeiro que se encontram alguns polos contestatários do regime, assumindo-se como voz de
comando de algumas iniciativas de protesto. O mais recente e que ainda continua, em lume mais brando,
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é a contestação do Hirak (Movimento) no Rif, a partir da morte do peixeiro de Al-Houceima, em outubro
de 2016. A voz de comando do Hirak diz-se estar na Bélgica e na Holanda. Daí os verões serem sempre
momento de circulação destes prosélitos anti-regime, de propaganda, de ideias, de recrutamentos na
terra-mãe. Também neste campo, as ONG em Marrocos, por exemplo, não podem ter financiamentos a
partir do estrangeiro.

Volto também a insistir na ideia da oportunidade que também deverá vir a partir de Portimão. Várias
ligações a portos espanhóis e franceses, trariam a Portugal perspectivas mediterrânicas nunca antes
navegadas. Valorizaria ainda mais a função militar da Base Aérea de Beja, no patrulhamento conjunto e
na criação de sinergias entre todos. E desafio importante para todas as autoridades portuguesas e
portugueses em geral, já que estará aqui nova porta de entrada e de saída e somos nós que temos a
chave. Que sejamos firmes e sábios e, sobretudo, que saibamos que isto da política vai e vem e que até
ao Tejo somos todos "marroquinos de cima"!

Politólogo/arabista ???????www.maghreb-machrek.pt Escreve de acordo com a antiga ortografia
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SIC NOTÍCIAS

02/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Covid-19. Empresários do Algarve exigem reforço da vacinação
Impacto das restrições no turismo do Algarve

Oito associações de comércio, restauração e hotelaria estiveram reunidas no Algarve.

Exigem ao Governo a vacinação de todos os profissionais do setor para poderem enfrentar o verão da
melhor forma possível.

A exigência é feita numa altura em que há restrições em nove concelhos do Algarve.
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