
VISÃO JÚNIOR

19/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • #NATUREZA

PAÍS • PORTUGAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

EXPLORAR A NATUREZA A PÉ
Calças os ténis, põe o chapéu, e vem passear pela Natureza connosco. Andar a pé faz
bem e pode ser muito divertido.
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CORREIO DA MANHÃ

20/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • CORREIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 630

REACH: 66000

Algarve espera enchente de turistas do Reino Unido
“É, obviamente, uma boa notícia para o Algarve”, disse ontem ao CM João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve
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JORNAL DE NEGÓCIOS

20/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Aeroportos com metade do tráfego de há um ano
Os aeroportos portugueses apresentaram no primeiro semestre deste ano uma queda de
46% no tráfego de passageiros, face ao mesmo período de 2020
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JORNAL I

20/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOANA MOURÃO

CARVALHO

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

“Dia da Liberdade”. O regresso à vida louca
Foram levantadas quase todas as restrições e abriram os bares e discotecas.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

20/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 44

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 790

REACH: 35000

Banhos interditos em Albufeira
Foram interditos ontem à tarde os banhos na praia do Pescador, em Albufeira
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DN

20/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 8488

REACH: 81591

Praia dos Pescadores em Albufeira interditada a banhos devido a
esgotos
Autoridade Marítima Nacional adianta que foi confirmada "a presença de água de cor
castanha e de odor intenso na praia, tendo sido hasteada a bandeira vermelha"

A praia dos Pescadores em Albufeira, no distrito de Faro, foi esta segunda-feira de tarde interditada a
banhos, na sequência de um rebentamento de uma conduta de esgotos na cidade algarvia que provocou
uma descarga no mar.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) adianta que foi confirmada "a presença de água
de cor castanha e de odor intenso na praia, tendo sido hasteada a bandeira vermelha", que proíbe o
banho no mar.

De acordo com a AMN, a praia manter-se-á interditada a banhos até à divulgação dos resultados das
análises à qualidade da água, realizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

"O alerta foi recebido pelas 18:00, através de um nadador-salvador, a informar que debaixo do pontão
estava a sair água com uma cor acastanhada, apresentando odor intenso, tendo sido de imediato
ativados, para o local, elementos do posto da Polícia Marítima de Albufeira", referem as autoridades.

A AMN acrescenta que Câmara Municipal de Albufeira já foi informada e que a Polícia Marítima do
concelho tomou conta da ocorrência.
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CORREIO DA MANHÃ

20/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 7071

REACH: 126935

Banhos interditos em praia de Albufeira
Elementos da Polícia da Marítima confirmaram a presença de água de cor acastanhada e
de odor intenso na praia.

Os banhos foram interditos na praia dos Pescadores em Albufeira. Segundo revelou ao CM uma banhista,
"começou a sair água escura junto ao pontão da praia, o que deixou a água toda suja". A Autoridade
Marítima Nacional confirmou que foi recebido um alerta pelas 18h00, através de um nadador-salvador,
que informou que debaixo do pontão "estava a sair água com uma cor acastanhada, apresentando odor
intenso", tendo sido de imediato ativados para o local elementos do Posto da Polícia Marítima de
Albufeira. Os elementos da Polícia da Marítima confirmaram a presença de água de cor acastanhada e de
odor intenso na praia, "tendo sido hasteada a bandeira vermelha" por indicação do Capitão do Porto e
Comandante-local da Polícia Marítima de Portimão. Segundo garantiu ao CM o comandante da Capitania
do Porto de Albufeira, Gonzales Paços, foi contactada a Agência Portuguesa do Ambiente que se
prontificou a realizar análises à qualidade da água, o mais rápido possível. Até que não seja conhecidos
os resultados das análises, a praia ficará interditada a banhos.
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VISÃO

20/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5103

REACH: 27000

Groundforce deve 13 milhões de euros em taxas de ocupação à
ANA
A Groundforce acumula, desde março de 2020, uma dívida de 13 ME à ANA -- Aeroportos
de Portugal em taxas de ocupação em todos os aeroportos da rede nacional - fonte
oficial da gestora

A Groundforce acumula, desde março de 2020, uma dívida de 13 milhões de euros à ANA — Aeroportos
de Portugal em taxas de ocupação em todos os aeroportos da rede nacional, disse à Lusa fonte oficial da
gestora.

“A Groundforce ocupa espaços de domínio público aeroportuário pelos quais são devidas taxas conforme
legislação em vigor”, explica a mesma fonte, recordando que “a ocupação destes espaços está sujeita a
licença”.

“Devido ao não pagamento desde março de 2020, e após esgotadas todas as vias para recebimento
dos valores em dívida em todos aeroportos da rede ANA, superiores a 13 milhões de euros, a ANA vê-se
obrigada a tomar medidas legalmente previstas, com vista à regularização da situação”, indicou a
mesma fonte.

“Neste sentido, atuando de forma progressiva, a ANA confirma que enviou no dia 07 de julho uma
proposta de deliberação para revogação da licença de ocupação dos espaços, nos aeroportos de Faro e
da Madeira, sobre a qual ainda aguarda resposta por parte da Groundforce”, referiu a mesma fonte.

A Lusa noticiou hoje que a ANA vai avançar com a revogação de uma licença de ocupação da
Groundforce, alegando que a empresa de ‘handling’ deve 769,6 mil euros em taxas de ocupação,
segundo um documento a que a agência teve acesso.

Neste projeto de deliberação da Comissão Executiva da ANA, o grupo explica que, enquanto
concessionário do serviço público aeroportuário, está a seu cargo “o licenciamento da ocupação e do
exercício de atividades e serviços em bens do domínio aeroportuário incluídos no âmbito da concessão”,
assim como de todos os atos que dizem respeito “à execução, à modificação e extinção de licenças”.

A ANA recorda depois, no documento assinado pelos presidente e vogal da Comissão Executiva, Thierry
Ligonnière e Francisco Vieira Pita, que lhe cabe cobrar as respetivas taxas neste âmbito, incluindo uma de
ocupação.
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Assim, diz a gestora, a SPdH (Groundforce) “encontra-se licenciada para o exercício de atividade de
assistência em escala nos aeroportos da ANA S.A., nomeadamente no aeroporto de Faro”.

De acordo com a ANA, a licença em causa começou em 01 de janeiro de 2017 e termina em 31 de
dezembro deste ano e por esta licença a Groundforce tem de pagar uma taxa de ocupação.

“À data [29 de junho], encontra-se em dívida, para com a ANA S.A., a título de taxa de ocupação, o
valor total de 769.669,31 euros”, garante, apontando para faturas que “integram valores devidos no
âmbito da presente ocupação e de outras ocupações da SPdH, nos aeroportos da rede ANA”.

A concessionária considera assim que “se verifica um incumprimento reiterado das obrigações a que a
SPdH se encontra adstrita, enquanto titular da licença de ocupação” em causa.

Por isso, a Comissão Executiva da ANA deliberou “revogar a licença de ocupação 7460/2006/AM, com
efeitos a partir da deliberação final a tomar no âmbito do procedimento administrativo”, devendo a
Groundforce “proceder à entrega dos espaços afetos à referida licença livres e devolutos”, segundo o
documento.

A Lusa contactou a Groundforce sobre este projeto de deliberação, mas a empresa não quis fazer
comentários.

A Groundforce é detida em 50,1% pela Pasogal e em 49,9% pelo grupo TAP, que, em 2020, passou a
ser detido em 72,5% pelo Estado português.

A TAP garantiu no sábado que não tem quaisquer pagamentos em atraso à Groundforce, depois de a
empresa de ‘handling’ ter acusado a companhia aérea de ter uma dívida de 12 milhões de euros por
serviços já prestados.

ALYN (ALU/DYRP/MPE/LT/PC) // CSJ
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OPÇÃO TURISMO

20/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

Algarve volta a ter esperança e espera milhares de britânicos
Com o alívio das restrições em Inglaterra, é esperado um aumento de turistas britânicos
no Algarve. Só esta segunda-feira estavam previstos 28 voos para a região provenientes
do Reino Unido.

Com o alívio das restrições em Inglaterra, é esperado um aumento de turistas britânicos no Algarve. Só
esta segunda-feira estavam previstos 28 voos para a região provenientes do Reino Unido.

Os hoteleiros e as associações do sector, bem como o Turismo do Algarve falam de uma janela de
esperança para um Verão de contas difíceis.

O levantamento pelo Reino Unido da quarentena imposta a viajantes provenientes de Portugal é um
passo em frente para o turismo e a hotelaria algarvia está expectante quanto ao impacto da medida nas
reservas, segundo a principal associação hoteleira regional.

– A medida é mais um passo em frente no sentido do levantamento das restrições, que têm impedido na
prática e continuam a impedir as viagens, e nós estamos de alguma forma expectantes relativamente ao
impacto que isto pode ter no aumento da procura por parte dos turistas britânicos, afirmou à Lusa o
presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas.

Por sua vez, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve vê com optimismo esta nova
fase. O levantamento da ordem de quarentena para os que regressem ao Reino Unido provenientes de
Portugal ou de Espanha, desde que vacinados, é uma boa notícia, já que cerca de 35 milhões de
britânicos até agora já têm essa condição, e todos os dias esse número é aumentado em cerca de 160
mil britânicos por dia que recebem a segunda dose, considerou, lembrando o potencial de procura muito
importante que constitui a população britânica.

Para Elidérico Viegas, ainda é cedo para saber como esta medida vai impactar na procura, até porque,
recordou, algumas das restrições anteriores continuam a manter-se, designadamente a exigência,
passados dois dias do regresso ao Reino Unido, de fazer um teste PCR.

Verão algarvio ainda comprometido

– O nosso país ainda não levantou as restrições à entrada de turistas britânicos com as duas doses da
vacina, o que é pena, e continua a exigir um teste para entrar em Portugal, exemplificou Elidérico Viegas,
considerando que esta restrição também, de alguma forma, poderia ser levantada.

Em Portugal, os turistas têm necessidade ou obrigatoriedade de apresentarem teste negativo ou um
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certificado digital, ou terem de fazer teste à entrada do hotel, e a medida também se aplica a turistas
estrangeiros.

– As nossas perspectivas apontam para ter uma ocupação nos meses de Julho e Agosto que poderá
rondar os cerca de 60%, ainda longe dos habituais 100% que se verificavam antes da pandemia,
estimou.

O presidente das AHETA frisou que estas taxas de ocupação previstas são mais ou menos idênticas às
do ano passado e lamentou que as previsões de ter um Verão bastante melhor do que o ano passado
estejam a ser comprometidas pelas restrições que têm vindo a ser anunciadas e pelas recomendações
da parte de países que são muito importantes na procura turística da região, como a Alemanha, Holanda
ou Irlanda.

– E estamos algo curiosos para saber qual é o verdadeiro impacto do levantamento destas restrições no
aumento da procura dos turistas britânicos, reiterou, lembrando que o Reino Unido é o principal mercado
emissor de turistas para o Algarve.

A AHETA considera, por isso, que se trata de uma medida positiva e espera que ela possa contribuir para
aumentar a procura por parte dos turistas britânicos, porque qualquer impacto positivo neste mercado
tem logo reflexos nas taxas de ocupação e nos resultados económicos das empresas turísticas.

Refira-se que Inglaterra levantou segunda-feira quase todas as restrições impostas para conter a
propagação do novo coronavírus, incluindo o uso obrigatório de máscara, apenas recomendado nas
lojas e transportes, e o distanciamento social.

Embora contestado, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, justifica a decisão com o êxito da
vacinação – dois terços dos adultos têm as duas doses -, que reduziu a doença grave, as hospitalizações
e as mortes, afastando o risco de sobrecarga do sistema de saúde.
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CORREIO DA MANHÃ

20/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 7071

REACH: 126935

Algarve espera enchente de turistas do Reino Unido
Esta segunda-feira chegaram ao Aeroporto de Faro 28 voos do Reino Unido.

“É, obviamente, uma boa notícia para o Algarve”, disse esta segunda-feira ao CM João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve sobre o levantamento da ordem de quarentena para turistas
que regressem ao Reino Unido provenientes de Portugal ou de Espanha, desde que vacinados. Para o
presidente da Região de Turismo do Algarve, este levantamento deverá permitir “uma redução de
cancelamentos dos que já tinham reservas feitas para o verão” e espera que a esses se juntem novas
reservas. “Ontem chegaram 28 voos, com cerca de cinco mil pessoas. Dá-nos esperança”, admitiu o
responsável, que lamenta que “o constante ziguezaguear da política de viagens do Reino Unido tenha
feito com que muitos britânicos perdessem a confiança em viajar”, adianta. “Muitos foram apanhados
desprevenidos em Portugal, e noutros destinos, com as regras a mudarem a meio das férias”, lembra,
sublinhando que a situação é muito diferente daquela em que estávamos quando Portugal integrava o
corredor verde. “Nessa altura éramos o exemplo da Europa, agora estamos no inverso, e há mais
concorrência. Ainda assim, esperamos um verão melhor”, concluiu João Fernandes.
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JORNAL I

20/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Groundforce. ANA avança com revogação de licença
Sindicatos defendem que “urge encontrar soluções de diálogo”. Marcelo acusa
responsáveis da Groundforce de estarem a prejudicar o país.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

20/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Crescem apelos a entendimento que trave greve da Groundforce
ANA diz que empresa de handling deve mais de 13 milhões de euros em taxas de
ocupação e vai avançar com pedido de revogação de licença
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DN

20/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Crescem apelos para travar nova greve da Groundforce
Ministro Pedro Nuno Santos vai ao parlamento e situação estará na agenda. ANA diz que
Groundforce deve 769,6 mil euros.
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EXPRESSO

19/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Britânicos já podem viajar para Portugal sem ter de cumprir
quarentena no regresso
Vacinados e com teste negativo ficam isentos de cumprir quarentena

Os britânicos com a vacinação completa contra a covid-19 que passam férias em Portugal já não
precisam de fazer quarentena no regresso ao Reino Unido. A medida deverá facilitar a retoma turística no
Algarve.

Dos 109 voos programados para esta segunda-feira no aeroporto de Faro, três são reforço de ligações
com o Reino Unido. Apesar do levantamento de restrições às viagens turísticas para destinos da lista
amarela, como Portugal, os aviões continuam a chegar com poucos passageiros.

Depois de semanas de suspensão, o fim da quarentena obrigatória para quem regresse de Portugal terá
sido decisivo para que a Jet 2 retomasse as viagens para o Algarve. Todavia, o movimento no aeroporto
de Faro continua muito aquém de um dia típico de verão e os hotéis não estão a ter um registo
significativo de novas reservas.

A ocupação em julho deverá rondar os 40 a 50% na maior parte das unidades hoteleiras, com a
expectativa que em agosto possa chegar aos 70%, também com a ajuda do mercado nacional.
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EXPRESSO

19/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Hotéis do Algarve ainda sem ingleses. “Há muita confusão no
Reino Unido, este verão é contar só com portugueses e dar
graças a Deus”
Desconfinamento dos britânicos não se sente no Algarve, onde muitos concelhos estão
sob risco muito elevado de covid, o que afasta os estrangeiros. Mas os portugueses lidam
bem com as restrições e veem a região como um oásis para férias mais tranquilas

Apesar de Inglaterra ter eliminado esta segunda-feira a maioria das restrições associadas à covid - o que
inclui acabar com o uso de máscara ou permitir dançar à vontade em discotecas - o chamado "dia da
liberdade" da última fase de desconfinamento no Reino Unido não está a ter impacto numa maior
procura de britânicos por férias no Algarve.

"Não tivemos nenhum 'boom' de reservas de ingleses no Algarve para as próximas semanas, e ainda há
muita confusão no Governo do Reino Unido sobre o desconfinamento, uns ministros querem abrir as
viagens e outros não", frisa Pedro Lopes, administrador do grupo Pestana no Algarve.

"Não conto ter ingleses no Algarve antes de setembro, vejo essa situação ainda muito difícil", adianta o
responsável do grupo hoteleiro. "Os ingleses estão numa de ver para crer, andam muito céticos com as
regras que mudam todos os dias, e não há dados concretos a dizer ao certo se as viagens vão abrir."

A fase estranha da pandemia em pleno verão atinge o próprio Algarve, que nesta altura tem a maioria
dos seus concelhos sob risco muito elevado de covid, o que tem funcionado como um travão para que
mais estrangeiros visitem a região, e optem por ir para outros destinos.
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"Há muitos sítios na Europa melhores do que nós, e Portugal, tal como Espanha, a qualquer momento
pode saltar da lista âmbar do Reino Unido para a lista vermelha. E é preciso ver que as coisas têm de
estar abertas dos dois lados", refere Pedro Lopes.

"Está tudo ainda muito confuso, é preciso haver quase um manual de regras, que mudam de país para
país, e de concelho para concelho", faz notar por seu turno Mário Ferreira CEO do grupo NAU, lembrando
que o certificado de vacinação no Reino Unido ainda não foi aceite na União Europeia.

Mais portugueses a reservar férias no Algarve que
no ano passado
Para quem o Algarve se tem apresentado nesta altura como um oásis de férias é para os próprios
portugueses - que em pleno verão contam com restaurantes e hotéis menos cheios, praias com muito
mais espaço disponível, e uma tranquilidade acrescida ao nível do trânsito ou do estacionamento.

"A procura de portugueses tem estado bastante boa, e com taxas de ocupação acima do ano passado",
adianta o responsável do grupo NAU, referindo que o mercado interno se sente em casa no Algarve, e
tem lidado sem grandes dificuldades com as restrições aplicadas a muitos concelhos na região,
designadamente os não vacinados terem de apresentar um teste rápido (que se pode fazer nas
receções dos hotéis) ou mesmo com as regras de recolher obrigatório a partir das 23h.

"O nosso mercado é muito o das famílias, que não precisam de andar na rua até à 1h da manhã", nota
Mário Ferreira, adiantando que, com as reservas do mercado português "para agosto estamos bem
posicionados, à frente de 2020 e muito próximos do que tínhamos a esta data em 2019".

Além dos portugueses, o que se destaca no Algarve de momento são "alguns espanhóis e franceses", já
que a maior parte dos estrangeiros, a par dos britânicos, estão a evitar a região. É o caso dos
holandeses, cujo Governo desaconselha viagens a Portugal.

"Do lado dos alemães não há grandes notícias, e o Governo está a apelar a fazerem férias em casa",
nota Mário Ferreira. "Os ingleses levaram com muita desinformação, cancelamentos de voos, e estão
céticos com o seu próprio Governo. Vamos ver se a decisão de abertura de Boris Johnson é efetiva e
para ficar e aí sim, poderá começar a haver reservas para Portugal."

Os formatos mais procurados nos hotéis, de momento, são o 'tudo incluído' ou o 'self catering' (em que
as pessoas podem ser servidas com refeições nas casas ou apartamentos), favorecendo o
distanciamento. "Nos restaurantes dos hotéis temos de limitar a capacidade para respeitar as regras e já
não conseguimos ter taxas de ocupação de 90%", lembra o responsável do grupo NAU.

Também o grupo Pestana constata que existem nos seus hotéis do Algarve "mais portugueses que no
ano passado, e em julho e agosto as reservas estão em níveis razoáveis", segundo o administrador do
grupo, Pedro Lopes.

Para setembro, já se abrem mais perspetivas de haver britânicos no Algarve "e tudo indica que vamos
ter uma boa época de golfe, mas também pode ser que em agosto possamos ter alguns ingleses, não
sabemos ainda como este mercado se vai comportar e é preciso ter prudência", destaca, por seu lado, o
CEO do grupo NAU.

"Vamos ter muito poucos estrangeiros no Algarve este verão. É contar com o mercado português, e dar
graças a Deus", resume Mário Ferreira.
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EXPRESSO

19/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Confederação do Turismo pede intervenção do Governo para
acabar com greve na Groundforce
A Confederação do T urismo de Portugal apela a um entendimento entre o Sindicato dos
Técnicos de Handling de Aeroportos e a TAP. A paralisação que levou ao cancelamento de
mais de 600 voos vai prolongar-se ainda pelos dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) pediu, esta segunda-feira, a intervenção do Governo para
acabar com a greve dos trabalhadores da Groundforce, que levou ao cancelamento de centenas de no
fim de semana, prejudicando "milhares de pessoas".

A CTP apela a um entendimento entre o Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos e a TAP "no
sentido encontrarem uma solução que evite uma nova paralisação nos próximos dias 31 de julho, 1 e 2
de agosto", refere, em comunicado.

"O que se registou este fim de semana nos aeroportos nacionais foi dramático, com mais de 600 voos
cancelados, e não podemos correr o risco de este cenário se repetir daqui a 15 dias", considera o
presidente da CTP, Francisco Calheiros, citado no comunicado.

"Existindo um impasse no diálogo entre os trabalhadores da Groundforce e a TAP, é urgente a
intervenção do Governo para que se chegue rapidamente a um acordo e, assim, evitar mais três dias de
paralisação", defende o responsável.

Afirmando respeitar o direito à greve, "que está constitucionalmente previsto", este "não pode implicar o
prejuízo para milhares de pessoas, para o turismo e para a economia nacional", sublinha Francisco
Calheiros.
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Os primeiros dois dias de greve "prejudicaram seriamente a imagem de Portugal no exterior, numa fase
em que já nos encontramos severamente punidos pela pandemia" e "esta greve, marcada para o verão,
só vem contribuir para asfixiar ainda mais o turismo e a economia de um país a tentar recuperar de um
ano e meio de pandemia", conclui o responsável.

A paralisação vai prolongar-se ainda pelos dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto.

Além desta greve contra o pagamento de salários e outras remunerações em atraso, desde o dia 15 de
julho que os trabalhadores da Groundforce estão também a cumprir uma greve às horas extraordinárias,
que se prolonga até às 24:00 do dia 31 de outubro de 2021.

A Groundforce é detida em 50,1% pela Pasogal e em 49,9% pelo grupo TAP, que, em 2020, passou a
ser detido em 72,5% pelo Estado português.

A TAP garantiu no sábado que não tem quaisquer pagamentos em atraso à Groundforce, depois de a
empresa de 'handling' ter acusado a companhia aérea de ter uma dívida de 12 milhões de euros por
serviços já prestados.
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Covid-19. Irlanda já aceita certificado digital da União Europeia
A partir de hoje, os cidadãos dos países da EU, bem como da Islândia, Liechtenstein,
Noruega e Suíça, que tenham tido a covid-19 ou apresentem um teste PCR negativo
também não precisam realizar uma quarentena de 14 dias

A Irlanda começa hoje a aceitar o certificado digital covid-19 da União Europeia (UE) para viagens
internacionais e elimina também a quarentena para quem vem de alguns outros países apresentando
teste negativo ou que tenha vacinação completa.

O Governo de Dublin havia proibido os deslocamentos "não essenciais" desde a imposição de um novo
confinamento em 6 de janeiro, com multas de até dois mil euros para infratores, uma medida que
provocou um colapso no tráfego nos principais portos e aeroportos do país.

A partir de hoje, os cidadãos dos países da EU, bem como da Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça,
que tenham tido a covid-19 ou apresentem um teste PCR negativo também não precisam realizar uma
quarentena de 14 dias.

Da mesma forma, os passageiros procedentes de destinos como Reino Unido e Estados Unidos evitarão
a quarentena se estiverem totalmente imunizados com a vacina contra a covid-19 ou se tiverem
contraído e superado a doença.

As autoridades do aeroporto de Dublin preveem que cerca de 151 mil passageiros transitarão pelas suas
instalações esta semana, embora esse número ainda seja 80% inferior ao registado no mesmo período
de 2019.
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A Autoridade de Aviação Irlandesa (IAA, em inglês), destacou hoje que a reabertura das viagens
internacionais marca um "ponto de viragem" na recuperação socioeconómica do país, embora tenha
sublinhado que deve "ser realizada de forma segura, permanente e sustentável".

Após a reabertura das viagens internacionais, o Governo irlandês, uma coligação de centristas,
democratas-cristãos e verdes, planeia apresentar nova lei nos próximos dias para permitir que bares e
restaurantes atendam em ambientes fechados pessoas vacinadas contra a covid-19, possivelmente a
partir de no final deste mês.

O primeiro-ministro, Micheál Martin, indicou que a reabertura das atividades em locais fechados, suspensa
para milhares de pequenos 'pubs' e cafetarias desde o primeiro confinamento em março de 2020, será
"escalonada" e em linha com a posição dos conselheiros da área científica.

Os cientistas alertaram que a variante delta do novo coronavírus, mais contagiosa, já é a dominante no
país, embora confiem que o Governo poderá continuar com a desaceleração das restrições graças ao
bom andamento da campanha de vacinação.

O Serviço Nacional de Saúde (HSE, na sigla em inglês) informou que quase 64% da população adulta
recebeu as duas doses da vacina, enquanto 77% recebeu pelo menos uma dose, colocando a Irlanda
entre os países da UE com a melhor taxa de imunização.

A pandemia de covid-19 provocou mais de quatro milhões de mortes em todo o mundo, entre cerca de
190 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo a agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido,
Índia, África do Sul, Brasil e Peru.
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Com o levantamento das restrições, os britânicos vacinados
deixam de fazer quarentena no regresso férias
Isto significa o regresso dos turistas ao Algarve

Com o levantamento das restrições, os britânicos vacinados deixam de fazer quarentena no regresso
férias, isto significa o regresso dos turistas ao Algarve, por exemplo, mas esta manhã nos voos do Reino
Unido ainda chegaram poucos passageiros. Dos 109 voos programados para esta segunda-feira no
aeroporto de Faro só 3 são reforço de ligações com o Reino Unido. Apesar do levantamento das
restrições às viagens turísticas para destinos da lista amarela como Portugal. A maior parte dos aviões
continua a chegar com poucos passageiros, ainda assim, o fim da quarentena obrigatória desde as 4 da
manhã desta segunda-feira foi um incentivo para alguns nossa meta. Perante a nu as empate entre a
Trafaria traçar e a nossa vida sem o e há da parte do Benfica. O flamengo e o feito. Não é em parte com
o seu pai que não tem nem grande sai Anderson pelos pais, o que interessa é a. Depois de semanas de
suspensão, o fim da quarentena obrigatória para quem regresse de Portugal terá sido decisivo para que a
gente tudo retomasse as viagens para o Algarve retoma turística não está, no entanto, ainda acontecer.
O movimento no aeroporto continua muito aquém de um dia de Verão e os hotéis não estão também a
ter registo significativo de novas reservas ocupação em Julho deverá andar dos 40 50% na maior parte
das unidades Agosto talvez chega aos 70% quem está a chegar de férias, admite ser caso raro entre os
amigos. Na UE diário anos, o rock e o hip a que chamamos e 8 da noite em que muito se deixe de
deixem os treinos. Thomas Marselha França G 7 como tinha sido já que a escola deixe em grande.
Apesar da expectativa de que a retoma do turismo britânico aconteça mais cedo ou mais tarde e de que
o mercado nacional volte a escolher o Algarve em Agosto, a região admite ser quase impossível
recuperar as perdas este Verão. Os municípios querem a extensão dos apoios do Estado até à próxima
Páscoa. Temos insistido que as medidas de apoio à economia têm que se manter e, eventualmente, até
se intensificar, vimos com alguma . preocupação. Não continuação das moratórias que defendemos que
devem ser estendidas até a Páscoa do próximo ano e que as medidas que até agora existiam têm que
existir até à Páscoa do próximo ano. Se em 2020 de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a
quebra de turistas estrangeiros foi de 74% em Portugal ao receio de que 2021 registo impacto ainda
maior e se transforma no pior ano de sempre para o setor.
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A baía de Albufeira poderá ter a primeira área marinha protegida
do país
A baía de Albufeira poderá ter a primeira área marinha protegida do país

A baía de Albufeira poderá ter a primeira área marinha protegida do país
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Os empresários da hotelaria no Algarve tem grandes expectativas
com a chegada dos ingleses
Os empresários da hotelaria no Algarve tem grandes expectativas com a chegada dos
ingleses

Os empresários da hotelaria no Algarve tem grandes expectativas com a chegada dos ingleses
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Com o alívio das restrições é esperado um aumento de turistas
britânicos no Algarve
Com o alívio das restrições é esperado um aumento de turistas britânicos no Algarve

Com o alívio das restrições é esperado um aumento de turistas britânicos no Algarve
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São esperados hoje no Algarve 5000 turistas britânicos
São esperados hoje no Algarve 5000 turistas britânicos

São esperados hoje no Algarve 5000 turistas britânicos
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Há já voos do Reino Unido a chegar ao Algarve
Há já voos do Reino Unido a chegar ao Algarve

Há já voos do Reino Unido a chegar ao Algarve
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O Turismo do Algarve espera que o fim das quarentenas em
Inglaterra para os viajantes já vacinados possa trazer mais
visitantes britânicos
O T urismo do Algarve espera que o fim das quarentenas em Inglaterra para os viajantes
já vacinados possa trazer mais visitantes britânicos

O Turismo do Algarve espera que o fim das quarentenas em Inglaterra para os viajantes já vacinados
possa trazer mais visitantes britânicos
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El Algarve, cauteloso ante el desembarco británico y con
competencia
El sector turístico del Algarve se muestra cauteloso ante la eliminación del Reino Unido de
la obligación de pasar cuarentena a la vuelta al país a sus nacionales vacunados que
viajen a zonas ámbar, entre ellas Portugal, aún sin reservas disparadas y que cuenta
además con competidores como España

Lisboa, 19 jul (EFE).- El sector turístico del Algarve se muestra cauteloso ante la eliminación del Reino
Unido de la obligación de pasar cuarentena a la vuelta al país a sus nacionales vacunados que viajen a
zonas ámbar, entre ellas Portugal, aún sin reservas disparadas y que cuenta además con competidores
como España.

"Es una buena noticia, pero no estamos teniendo una demanda muy expresiva hasta ahora", dijo a Efe el
presidente del ente público Turismo del Algarve, João Fernandes.

El sector mantiene su esperanza porque ya este lunes hay "28 llegadas, conexiones aéreas de varias
regiones del Reino Unido para Faro", lo que se traduce en "una capacidad para 5.000 asientos", explicó.

"Pero es necesario que vengan llenos y eso aún no está ocurriendo", matizó.

"Estamos esperando más tiempo, sabiendo que el próximo fin de semana hay un aumento grande de la
capacidad aérea. Vamos a ver si también es acompañada por pasajeros, pero de momento no estamos
viendo el mismo impacto que tuvimos cuando estuvimos en la lista verde" británica, de la que salieron el
pasado 8 de junio, señaló Fernandes.

Durante las tres semanas anteriores Portugal fue el único país de la Unión Europea (UE) que integraba la
lista verde de destinos del Reino Unido, una ventaja que ahora, ha recordado Fernandes, no tienen.

"Ahora tenemos competencia, no estamos solos en la lista de destinos donde los británicos quieren
viajar", manifestó el presidente de Turismo de Algarve a la vez que recordó que se han disparado un 400
% las reservas para volar de Reino Unido a España, también en ámbar.

Por el momento, el Algarve tiene "algunas reservas, pero no es un crecimiento muy expresivo. Por
ahora", insistió.

El mercado británico es el principal para Portugal, ya que representa casi un cuarto del total de visitantes,
por lo que por el momento impera la "expectativa", con la "esperanza" de que sus llegadas al sur del país
aumenten "con la cercanía de agosto".

Preguntado por la huelga de trabajadores de la empresa de asistencia en tierra Groundforce, que este fin
de semana provocó el caos, especialmente en el aeropuerto de Lisboa, con la cancelación de más de
600 vuelos, Fernandes comentó que Faro no se verá afectado.

El 90 % de la operación de este aeropuerto, dijo, es gestionada por otra empresa de asistencia en tierra.
EFE

(Link)
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