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A1  
CM TV

 	Duração: 00:02:12

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 88521401

 
11-09-2020 07:29

1 1 1

Portugal continental está de novo fora do corredor aéreo britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=126b2b18-138f-4ec5-ac73-

56a17d1a3d25&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ministro dos Transportes do Reino Unido anunciou ontem, a exclusão de Portugal continental do
corredor aéreo da Inglaterra.
Declarações de João Fernandes, Região de Turismo do Algarve.
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 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal
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11-09-2020 06:41

1 1 1

Corredor aéreo de Inglaterra

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f3d678b8-3031-49d8-85a9-

b6ecdd1ae59f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente do Turismo do Algarve assume que a decisão já era esperada, mas acredita que será
revertida em breve.
Declarações de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-09-11 08:17
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-09-11 06:42
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-09-11 08:18
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Portugal na lista de países com quarentena

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7d61eafc-ffb9-4d22-8f27-

8bcde0a70181&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal voltou a ser excluído do corredor aéreo de Inglaterra. Os viajantes com origem em Portugal
continental ficam obrigados a cumprir quarentena, mas há exceções. Quem chegar da Madeira e dos
Açores não fica sujeito a quarentena.
Declarações de João Fernandes, presidente da Região do Turismo do Algarve.
 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-09-10 21:58
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-09-10 00:09
 RTP 3 - 3 às... , 2020-09-11 10:20
 RTP 3 - 3 às... , 2020-09-11 11:20
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-09-11 12:29
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Portugal excluído do corredor aéreo do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7196e795-4d69-48bd-9e80-

6fe642614def&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve e a Região Norte antecipam quebras na procura e cancelamentos. A decisão do Governo
britânico foi recebida sem surpresa.
Declarações de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, Luís Pedro Martins, presidente do
Turismo do Porto e Norte.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-09-10 20:12
 SIC Notícias - Edição da Noite , 2020-09-10 22:12
 SIC - Edição da Manhã , 2020-09-11 06:13
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-09-10 00:36
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-11 09:14
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-11 06:14
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-09-11 10:13
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-09-11 12:17
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Portugal regressa à lista negra

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cb7a0045-0277-4078-8ec3-

039efbd89f7d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Reino Unido retirou Portugal da lista de países seguros para onde se pode viajar. O ministro dos
Transportes britânico anunciou que a medida entre em vigor a partir das 4 da manhã deste sábado.
Declarações de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
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Corredor aéreo do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e591e633-ac61-4229-9d45-

546ef5e01274&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal teve mais de 500 infetados pelo 2º dia consecutivo. O Governo decidiu fortes medidas
restritivas já a partir de terça-feira com o país a mergulhar de novo em estado de contingência. O
aumento dos casos levou o Reino Unido a colocar de novo o nosso país na lista vermelha de viagens.
Declarações de João Fernandes, presidente da Associação de Turismo do Algarve.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-09-10 19:57
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-10 21:27
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-10 23:01
 TVI - Diário da Manhã , 2020-09-11 07:26
 TVI - Diário da Manhã , 2020-09-11 06:41
 TVI - Diário da Manhã , 2020-09-11 08:31
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-10 00:05
 TVI - Diário da Manhã , 2020-09-11 09:05
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-09-10 00:54
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-10 02:18
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-09-11 06:41
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-09-11 07:27
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-09-11 08:32
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-09-11 09:05
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-11 10:02
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-11 11:01
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-11 12:01
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Corredor aéreo de Inglaterra - Algarve é das regiões mais prejudicadas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fbb1224c-9e03-4735-aa5d-

cbfcd16cb1c0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente do Turismo do Algarve explicou que é a política do Reino Unido não fazer discriminação
positiva por regiões mas apenas por territórios isolados.
Declarações de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
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Portugal na lista vermelha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b256f5af-0e95-4286-b08e-

96842ac34865&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente do Turismo do Algarve diz que setembro seria o mês forte de forte presença de ingleses
na região por causa da época alta do golfe. João Fernandes assume que era uma notícia esperada por
causa do aumento de casos diários em Portugal, mas acredita que haverá uma reversão em breve.
Declarações de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-09-11 07:11
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-09-11 07:12
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Portugal na lista vermelha - análise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2147872f-fe23-48f2-9ed1-

2bcb07e15c4d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A questão do corredor aéreo britânico e do Governo do Reino Unido, que volta a pôr Portugal na lista
de países que estão obrigados a quarentena no regresso ao país.
Comentários de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
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Portugal fora do corredor verde do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=630581cf-40f8-427a-b1df-

17d40d4416d6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal Continental foi excluído novamente do corredor verde do Reino Unido. O anúncio desta
decisão britânica foi feito, esta tarde, pelo Ministro dos Transportes do Reino Unido.
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O SOME 
PEDRO 
MACHADO 
PRES. TURISMO CENTRO 

Turismo do Cen-
tro de Portugal 
venceu um prémio 
em Espanha para 
a melhor campa-
nha de promoção 
do destino pós-
-confinamento. 

RAMIRO 
SEQUEIRA 
PRES. INTERINO DA TAP  

Autarca do Porto 
Santo considera 
"injusta" e "incor-
reta" a forma 
como a TAP trata 
a ilha, defendendo 
uma ponte aérea 
a preços justos. 
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RE NO UN DO 

Portugal volta 
à 'lista negra' 

r5”,  

-nionã A 
Heath 

Britânicos devem regressar até às 4h00 de amanhã para evitar quarentena 

EXCEÇÃO O  Açores 
e Madeira mantêm 
isenção de quarentena 

RICARDO RAMOS/RAFAEL DOMINGUES 

O
Reino Unido retirou on-
tem Portugal da lista de 
países seguros relativa-

mente ao novo coronavírus, o 
que significa que todos os via-
jantes provenientes do nosso 
país passam a ter de realizar uma 
quarentena obrigatória de 14 
dias ao regressar a terras britâ-
nicas. A medida, que entra em 
vigor esta madrugada, não 
abrange os Açores e a Madeira,  

que continuam a fazer parte dos 
chamados 'corredores aéreos 
seguros' . Apesar de já esperar a 
decisão, o presidente da Região 
de Turismo do Algarve, João 
Fernandes, não deixa de lamen-
tar o impacto no setor. "Nos úl-
timos sete dias, se considerar-
mos o indicador de 20 casos por 
100 mil habitantes, percebemos 
que os números ditariam um 
anúncio com estas característi-
cas. É uma medida que tem na-
tural impacto na região, esta-
mos a falar do nosso principal 
mercado emissor no mês que 
regista maior número de dormi-
das na região", disse ao CM. 
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1 

3 

1 

SECTOR DA RESTAURAÇÃO REGISTOU QUEBRAS DE 40% EM AGOSTO 

Restaurantes em apuros 
Associação da Hotelaria, Restauração 
e Similares de Portugal (AHRESP) 

apurou que 70% das empresas do ramo 
registaram quebras de facturação da ordem 
dos 40% no Inês de Agosto, por compa-
ração com igual período do ano passado. 

Num inquérito feito pela AHRESP 
junto das empresas do sector, citado pela 
agência Lusa, 9% das inquiridas admite 
mesmo não conseguir pagar os salários aos 
trabalhadores e 10% só conseguem fazê-lo 
parcialmente. 

Os resultados do inquérito mensal da 
associação, realizado entre 31 de Agosto 
e 3 de Setembro, no continente e regiões 
autónomas, concluem que o Verão não 
está a ser suficiente para as empresas de 
restauração e bebidas recuperarem dos 
prejuízos do confinamento gerado pela 
pandemia de Covid-19. 

"Na restauração e bebidas, mais de 
38% das empresas ponderam avançar para 
insolvência, dado que as receitas realiza-
das e previstas não permitirão suportar 
os encargos habituais para o normal fim-
cionamento da sua actividade", constata 
a associação. 

A AHRESP refere que, neste quadro 
recessivo, 14% das empresas já procede-
ram a despedimentos desde o início do 
estado de emergência, e mais de 24% das 
empresas assumem que não vão conseguir 
manter todos os postos de trabalho até ao 
final do ano. 

Alojamento turístico insolvente 
Para as empresas do alojamento turístico 

o cenário também é alarmante: em Agosto 
12% não registaram qualquer ocupação 
e mais de 16% indicaram urna ocupação 
máxima de 10%. 

"22% das empresas inquiridas revelaram 
uma quebra homóloga superior a 90% na 
taxa de ocupação", indica a AHRFSP, acres-
centando que em Setembro os resultados 
não são menos preoctipantes, com 24% das 
empresas a esperar menos de 10% de taxa 
de ocupação e mais de 17% das empresas 
a admitir mesmo que não terão qualquer 
ocupação. 

"Perante este cenário, 16% das empresas 
ponderam avançar para insolvência por não 
conseguirem suportar todos os normais en-
cargos da sua actividade", alerta a AHRESP, 
adiantado que mais de 19% das empresas 
do alojamento turístico não conseguiram 
efectuar o pagamento dos salários em Agosto 
e só 8% o fez parcialmente. 

"Com esta realidade, cerca de 16% das 
empresas do sector assumem que não vão 
conseguir manter todos os postos de traba-

  

lho até ao final do ano", conclui a associação. 

Desemprego em 9,6% 
Como recorda a agência Lusa, as medidas 

para combater a pandemia da C.ovid-19 parali-
saram sectores inteiros da economia e levaram 
a Comissão Europeia a prever para Portugal 
um recuada economia de 9,8% do Produto 
interno Bruto (PIB) em 2020, uma contracção 
acima da anterior projecção de 6,8% e da de 
6,9% estimada pelo Governo português. 

O Executivo prevê agora que a economia 
nacional cresça 4,3% em 2021, enquanto 
Bruxelas admite um crescimento mais 
optimista, de 6%, acima do que previa na 
Primavera (5,8%). 

A taxa de desemprego deverá subir para 
9,6% este ano. Se a retoma se processar ao 
ritmo que o Governo prevê, essa taxa poderá 
recuar para 8,7% em 2021.. 
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Desde 1976 

11 de Setembro de 2020 • Ano XLIV • N° 2280. Preço 2,00 € (IVA incluído) • Fundadora: Vera Lagoa . Directora: Cecília Alexandre 

A bancarrota 
começou com a 

`nacionalização' dos 
bancos nacionais 

PEDRO SOARES MARTINEZ 
PÁGINA 14 

Restauração e hotelaria 
em apuros. Os números são 

dramáticos. Há salários em atraso 
e desemprego a subir em flecha. 

Quase 40% dos restaurantes e 16% 
dos alojamentos turísticos 
ponderam mesmo abrir falência 

4». 

Y. 

PAGINA 3 

Tiago Mayan Gonçalves. candidato 

presidencial da IL. a O DIABO 

"Marcelo 
foi um 
instrumento 
ao serviço 
de Costa" 

"Dar dinheiro 
aos políticos 
portugueses é o 
mesmo que colocar 
o gato a tomar conta 
das sardinhas.' 
OPINIÃO DE HENRIQUE NETO 

PAGINA 7 PAGINA 4 

O programa da 
disciplina "cidadania" 
é absolutamente 
nojento, asqueroso, 
impróprio e 
condenável 
OPINIÃO DE  NUNO ALVES CAETANO 

PAGINA 8 
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Portugal continental foi colocado 
na lista de países não seguros por 
parte do Reino Unido, sendo que 
Madeira e Açores vão manter-se 
na lista de destinos cujo retorno 
não vai obrigar a um período de 
quarentena, de acordo com um 
anúncio feito pelo governo de Bo-
ris Johnson nesta quinta-feira, 
numa medida que irá entrar em vi-
gor às 04h00 deste sábado. 

A 20 de agosto as autoridades 
britânicas tinham decidiu incluir 
Portugal no corredor aéreo, o que 
significava que os cidadãos resi-
dentes no Reino Unido que voas-
sem com proveniência de Portugal 
já não teriam de cumprir um pe-
ríodo de quarentena no regresso. 

O Governo português tem sido 
ativo na pressão junto das autori-
dades britânicas para abrir um cor-
redor aéreo para Portugal, destino 
de mais de 2,5 milhões de britâni-
cos todos os anos, que representa-
ram quase 20% das dormidas de es-
trangeiros em 2019. Desde 8 de ju-
nho que todas as pessoas que che-
gam do estrangeiro ao Reino Uni-
do, incluindo britânicos, são força-
das a ficar em isolamento durante 
14 dias para reduzir a probabilida-
de de contágio da Covid-19. 

As transgressões serão puníveis 
com multas de mil libras (1.100 
euros), estando isentas pessoas 
vindas da Irlanda, motoristas de 
transportes de mercadorias, médi-
cos que estejam envolvidos no 
combate à pandemia de Covid-19 
e trabalhadores agrícolas sazonais. 

A retirada de Portugal do corre-
dor aéreo com o Reino Unido é 
“uma profunda desilusão” e uma 
decisão “altamente lesiva” para a 
economia do Algarve e de Portu-
gal, disse o presidente da principal 
associação hoteleira do Algarve. 

O presidente da Associação de 
Hotéis e Empreendimentos Turís-
ticos do Algarve (AHETA), Elidé-
rico Viegas, comentou assim a de-
cisão do Reino Unido de repor a 
obrigatoriedade de cumprir uma 
quarentena a quem chega a terri-
tório britânico proveniente de 
Portugal e considerou que, para 

esta decisão ter acontecido, “al-
guém não está a fazer o seu traba-
lho”, numa referência aos “respon-
sáveis pela governação”. 

“É uma profunda desilusão. Tra-
tou-se de uma decisão de alguma 
forma esperada face ao aumento 
muito significativo do número de 
pessoas infetadas no resto do país, 
isto quer dizer que alguém não está 
a fazer bem o seu trabalho de casa e 
o Algarve está a apanhar por tabela 
face ao enorme aumento do nú-
mero de infetados que se verifica 
no resto do país”, afirmou Elidéri-
co Viegas à Lusa. 

Também o Presidente da Repú-
blica lamentou esta quinta-feira a 
exclusão de Portugal continental 
do corredor aéreo do Reino Uni-
do, apesar de Madeira e Açores te-
rem sido mantidos entre os terri-
tórios considerados seguros pelo 
Governo britânico. 

“Espero que possa haver a ultra-
passagem desta situação, temos a 
sensação de injustiça em relação a 
algumas áreas do território conti-
nental. é preciso resiliência e resis-
tência”, realçou Marcelo Rebelo de 
Sousa em declarações à comunica-
ção social. ●com Lusa

Portugal continental 
volta a ser retirado 
do corredor aéreo

Medida anunciada pelo governo de Boris Johnson 
entra em vigor às 04h00 de sábado. Quarentena  
no regresso ao Reino Unido é golpe para o Algarve.

JOSÉ CARLOS LOURINHO* 
jlourinho@jornaleconomico.pt

“Alguém não está  
a fazer bem o seu 
trabalho de casa 
e o Algarve está a 
apanhar por tabela 
face ao enorme 
aumento do número 
de infetados que 
se verifica no resto 
do país”, afirmou 
Elidérico Viegas 

TURISMO
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Marcelo Rebelo 
de Sousa 
Presidente da República 

            

Algarve é uma das regiões mais afetadas pela decisão do Governo inglês 

Londres trava 
vinda de turistas 
para Portugal 

"O Algarve está a ser 
injustamente punido 
com esta decisao 
do Reino Unido. 
Felizmente, 
a decisão não 
abrange a Madeira 
e os Açores" 

Ana Laranjeira 
analaranjeiro@dinheirovivo.pt 

TURISMO  Inglaterra decidiu 
ontem voltar a excluir Por-
tugal do corredor aéreo se-
guro, medida que entra em 
vigor amanhã. A inclusão 
durou apenas cerca de três 
semanas e trouxe uma lufa-
da de ar fresco ao turismo, 
com as reservas na hotelaria 
e na aviação a crescerem. 
Ontem, o setor apanhou 
um balde de água fria, ainda 
que esperado. 

A decisão do Governo in-
glês aplica-se apenas a Por-
tugal continental. Londres 
segue assim os passos já to-
mados quer pela Escócia, 
quer pelo País de Gales que, 
já nos últimos dias, obrigam 
a que quem viaje de Portu-
gal cumpra uma quarente-
na de 14 dias, o que passa 
agora a acontecer também a 
quem viaja de Inglaterra. 
"Isto representa uma pro-

funda desilusão e conside-
ramos isto lamentável a to-

  

dos os níveis. Alguém não 
está a fazer o trabalho de 
casa como deve ser. E não 
souberam salvaguardar a 
posição do Algarve relativa-
mente ao que se verifica no 
resto do país, uma vez que a 
região tem ficado pratica-
mente fora da pandemia 
desde o início em março", 
disse ao JN/DV, Elidérico 
Viegas, da Associação dos 
Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve. 

CANCELAMENTOS À VISTA 

"É uma decisão que tem im-
pacto significativo na pro-
cura britânica. Acontece em 
meados de setembro, mês 
de maior procura britânica 
pela região, quando a época 
alta do golfe recomeça. Face 
à evolução do número de 
novos casos por 100 mil ha-
bitantes era um anúncio 
que já esperávamos", acres-
centa João Fernandes, pre-
sidente da Região de Turis-
mo do Algarve. 

A decisão do Governo de  

Bons Johnson vai traduzir-
-se em cancelamentos nas 
unidades de alojamento tu-
rístico e, consequentemen-
te, em prejuízos. Números 
que, contudo, não são ainda 
possíveis de calcular. "É pre-
maturo termos medições de 
impacto em relação a perío-
dos transatos porque é uma 
realidade distinta daquela 
que reconhecemos enquan-
to padrão", explica João Fer-
nandes. 

Apesar de se ter verificado 
um pico nas reservas aquan-
do da inclusão de Portugal 
no corredor aéreo, o respon-
sável nota também que es-
tas semanas têm sido mar-
cadas por alguma incerteza. 
"À medida que aconteces-
sem as revisões semanais, 
como são ciclos muito cur-
tos, geram incerteza nos 
destinos e nos diferentes 
operadores turísticos. E nos 
próprios turistas". 

Em setembro do ano pas-
sado, Portugal recebeu 262 
mil britânicos. • 

Augusto Santos Silva 
Ministro dos Neg. Estrangeiros 

"Lamentamos a 
decisão britânica 
de excluir Portugal 
continental, 
mas valorizamos a 
manutenção dos 
Açores e Madeira" 

Luís Pedro Martins 
Pres. Turismo do Porto e Norte 

"É urna péssima 
notícia, mais uma 
para o turismo 
português, muito 
em particular 
para o Algarve, 
mas também para 
o Porto e Norte" 

Inglaterra mantém corredor aéreo aberto para Açores 
e Madeira. Continente considerado destino inseguro 
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Turismo exige plano de apoio 
para iniciar reconquista em 2021 

“Do lado da CTP, não vamos largar, 
o setor do turismo exige medidas 
perfeitamente concretas, em estreita 
cooperação com o Governo, com 
quem estamos a trabalhar, quer no 
Plano de Estabilização Económica, 
quer com o programa do Professor 
Costa e Silva, no sentido de ser cria-
do um programa específico de apoio 
ao setor”, revelou esta semana Fran-
cisco Calheiros, presidente da Con-
federação do Turismo de Portugal, 
durante uma web conference de 
preparação da V Conferência Anual 
do Turismo Português, agendada 
para o próximo dia 28 de setembro, 
Dia Mundial do Turismo. 

A criação de um pacote específico 
de apoio às empresas do setor do tu-
rismo antes de chegar a vacina con-
tra a Covid-19 e de entrarem nos co-
fres do Estado as largas centenas de 
milhões de euros de apoio propor-
cionadas pela famosa bazuca criada 
pela Comissão Europeia é também 
defendida por Ana Jacinto, secretá-
ria geral da AHRESP - Associação da 
Hotelaria, Restauração e Similares 
de Portugal. “Julgamos fundamental 
redefinir-se e criar-se um plano es-
pecífico para o turismo, sustentável 
ao nível ambiental, mas sobretudo 
económico e social, e que já tenha 
em conta a situação que se vive”, de-
fende Ana Jacinto, em declarações 
ao Jornal Económico. Só assim, com 
apoios financeiros e com a recupera-
ção da confiança e da segurança, será 
possível transformar 2021 num ano 
de reconquista para o setor, depois 
da queda abrupta verificada desde 
março deste ano. 

Em declarações ao Jornal Econó-
mico, Francisco Calheiros recorda 
que, em junho último, o secretário-
-geral da Organização das Nações 
Unidas, António Guterres, numa 
mensagem de vídeo dirigida ao 
mundo, sublinhou que o turismo é 
um pilar essencial da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentá-
vel e que pode ser uma plataforma 
para ultrapassar a pandemia, unindo 
pessoas e promovendo a solidarie-
dade e a confiança.  

“Indiscutivelmente, o turismo re-
forçou nos últimos anos a sua im-
portância no desenvolvimento so-

cioeconómico das sociedades, na 
criação de riqueza e de postos de tra-
balho e no estímulo a outros setores 
económicos. Hoje, não é possível 
imaginar um mundo sem turismo. 
Não é possível, nem desejável e, nes-
te contexto de pandemia em que nos 
encontramos, é mesmo urgente de-
fendê-lo como atividade essencial à 
recuperação das economias mun-
diais”, assinala o presidente da CTP. 
No entender de Francisco Calheiros, 
“não será fácil nem imediato regres-
sar ao ciclo virtuoso de crescimento 
em que nos encontrávamos no iní-
cio deste ano”, mas “2021 será um 
ano de reconquista para o turismo, o 
que, em boa verdade, não é novo 
para os seus empresários, habitua-
dos a lidar com a adversidade”.  

“Assim haja também vontade dos 
nossos governantes para seguir o 
conselho do secretário-geral da 
ONU.  

Já Ana Jacinto refere que “os últi-
mos meses foram exemplo de como 
um motivo, do tamanho microscó-
pico, como é o caso dos vírus, pode 
provocar ondas de choque com efei-
tos absolutamente devastadores, que 
geram em nós um efeito de uma as-
sustadora impotência, mas que não 
nos pode dominar, mas antes obri-
gar-nos a reinventar-nos”.  

“Para as empresas portuguesas 
que trabalham no turismo, o mo-
mento é porventura o mais peculiar 
e difícil que já enfrentaram. Desde 
cedo viram decretada a suspensão 
das suas atividades, ou depararam-se 
com uma redução abrupta da sua fa-
turação, muito perto dos zero euros 
e durante os meses que durou o con-
finamento…e quando puderam re-
tomar a sua atividade (que ainda não 
aconteceu para todos), as empresas 
veem-se confrontadas com uma 
queda drástica no número dos seus 
habituais clientes. E sem clientes, e 
dispostos a consumir, não há recu-
peração possível”, lamenta a secretá-
ria geral da AHRESP.  

Por isso, Ana Jacinto pergunta-se 
sobre “o que é preciso para que os 
nossos clientes regressem e ajudem 
os negócios e a economia que, no 
fundo, é para todos nós?” “A respos-
ta está na confiança. Só voltará a ha-
ver consumidores quando houver 
confiança, e para haver confiança é 
necessário haver segurança na ope-
ração e no negócio. E aqui, os seto-

res que representamos têm sido um 
verdadeiro exemplo, mas que não 
chega para que as dificuldades se co-
mecem a dissipar”, diz esta respon-
sável. 

Para Ana Jacinto, “hoje, mais do 
que nunca, as empresas precisam de 
ajuda, de toda a ajuda, para que pos-
sam dispor dos ‘curativos’ adequados 
à ‘ferida de bala’ que as atingiu”.  

“A AHRESP sabe disso melhor do 
que ninguém e tem estado a traba-
lhar ininterruptamente desde que 
esta crise se instalou, e em várias 
frentes, tal como a situação exige: te-
mos mantido conversações constan-
tes com o Governo, mas também 
apresentámos medidas e soluções 
específicas para ajudar as nossas em-

presas a enfrentar o futuro com 
maior confiança e segurança, tendo 
algumas delas visto ‘a luz do dia’, des-
taca.  

Ana Jacinto reconhece que “este é 
um trabalho inacabado e que exige 
de todos nós uma astúcia e uma agi-
lidade quase permanente, para ir-
mos encontrando as melhores res-
postas a cada desafio que surge”. E 
frisa: “há respostas que também de-
pendem de nós, AHRESP, e que pas-
sam pela disponibilização de servi-
ços inovadores que sabemos podem 
contribuir para uma retoma mais 
rápida e sustentada”.  

“Um desses serviços passa pela 
disponibilização de um marketplace 
online, que designámos de ‘Mercado 
Global Online AHRESP’, e que põe 
em contacto fornecedores e clientes 
em busca de produtos e serviços em 
condições únicas e com garantia de 
qualidade. Mas também sabemos 
que muitas vão ser as empresas que 
vão entrar numa espiral de dificul-
dades e que irão precisar de alguns 
‘cuidados intensivos’, por isso, em 
breve, iremos apresentar às empre-
sas a possibilidade de disporem de 
um serviço que compreende um 
diagnóstico sério e profissional so-
bre a situação real e que será acom-
panhado de um plano de recupera-
ção económico-financeira do negó-
cio, ao estilo tailor made”, revela Ana 
Jacinto.  

Além disso, no entender da secre-
tária geral da AHRESP, existem 
também medidas, numa vertente 
mais macro, “que nos ultrapassam, 
mas que são fundamentais para que 
a recuperação se dê, ou pelo menos, 
se vá dando”.  

“Assim,  outra – entre muitas - das 
medidas que seriam bem-vindas se-
ria a redução temporária do IVA 
como forma de incentivar o consu-
mo. Muito pouco se tem falado em 
medidas que impulsionem o consu-
mo mas como já referimos, sem 
consumo não há retoma. E por fim o 
tão desejado ‘filão’ que esperemos 
chegue da União Europeia, e que 
queremos seja distribuído com o en-
volvimento das empresas e seus re-
presentantes, e não de costas volta-
das para estes. A AHRESP está, 
como sempre esteve, disponível 
para um debate aberto e sério sobre 
o futuro desta atividade, e que já se 
impõe”, conclui Ana Jacinto. ●

É crescente a pressão da Confederação do Turismo de Portugal ou da AHRESP para que o Governo avance o mais rapidamente 
com a atribuição de um programa específico de apoio às empresas do setor antes de chegar a vacina ou a ‘bazuca’ de Bruxelas.

NUNO MIGUEL SILVA 
nmsilva@jornaleconomico.pt

PERSPETIVAS

Lu
sa

No entender de 
Francisco Calheiros, 
“não será fácil  
nem imediato 
regressar ao ciclo 
virtuoso  
de crescimento  
em que nos 
encontrávamos  
no início deste ano”
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TURISMO 

Portugal volta a entrar na 
"lista negra" do Reino Unido 

André Guerreiro 

A decisão do Reino Unido terá um "impacto considerável" para o Algarve, admite a região. 

O Reino Unido retirou Portugal 
da lista de países considerados 
seguros quanto ao número de ca-
sos de covid-19 e vai voltar, assim, 
a exigir uma quarentena de 14 
dias aos passageiros vindos de 
Portugal continental. 

O anúncio foi feito pelo sea-e-
tário de Estado dos Transportes 
do Governo britânico, Grant 
Shapps, através da sua conta de 
Twitter. A medida, decidida na 
sequência do aumento de casos 
registados em Portugal, entra em 
vigor a partir das 04h00 de sába-
do e não se aplica à Madeira e aos 
Açores, que se mantêm na lista  

de destinos seguros. 
Desta forma, Inglaterra e Ir-

landa do Norte seguem a decisão 
tomada na semana passada pela 
Escócia e País de Gales. 

Além de Portugal, Londres 
decidiu retirar dos chamados 
"corredores aéreos" a Hungria, a 
Polinésia Francesa e a ilha de 
Reunião. Em contrapartida, a 
Suécia foi adicionada à lista de 
países seguros. 

Foi só a 22de agosto que o go-
verno britânico deixou de impor 
uma quarentena a quem entras-
se no país vindo de Portugal. 
Logo após o levantamento dessa  

restrição, o número de turistas 
britânicos a viajarem para Por-
tugal disparou, em particular 
para o Algarve. 

Em declarações à SIC Notí-
cias, o presidente da Associação 
de Turismo do Algarve, João Fer-
nandes, admitiu que esta decisão 
"terá um impacto considerável" 
para o turismo da região, sobre-
tudo tendo em conta que está a 
chegar a época alta do golfe.Ago-
ra, acrescentou, importa manter 
"o bom trabalho" para que o Al-
garve continue a ser "pouco afe-
tado" pela pandemia. ei 

NEGÓCIOS 
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T
rês semanas depois de incluir 

Portugal na lista de corredores 

aéreos considerados seguros, 

o Governo britânico reverteu 

a decisão e voltou a colocar o 

país na “lista negra” de desti-

nos de Inglaterra, anunciou esta quin-

ta-feira o ministro dos Transportes 

britânico, Grant Shapps.“ Os dados 

mostram que precisamos de retirar 

Portugal (menos os Açores e a Madei-

ra), Hungria, Polinésia Francesa e 

Reunião da lista de corredores de via-

gens, para mantermos toda a gente 

segura”, escreveu o ministro numa 

publicação na rede social Twitter. 

A medida entra em vigor às 4h de 

amanhã: quem chegar depois dessa 

hora a Inglaterra vindo destes desti-

nos terá de cumprir 14 dias de isola-

mento. Tal como acontecia quando 
as restrições de viagem foram inicial-

mente impostas, quem regressar vin-

do da Madeira e dos Açores está isen-

to destas medidas. 

O Ministério dos Negócios Estran-

geiros (MNE) português já reagiu à 

decisão britânica, lamentando a repo-

sição da quarentena obrigatória no 

continente, apesar da manutenção 

dos Açores e da Madeira. “As nossas 

regras sanitárias e a e cácia do nosso 

SNS têm reconhecidamente permiti-

do controlar os efeitos da pandemia”, 

justi ca o MNE no Twitter. Com os 

585 novos casos con rmados ontem 

em Portugal, a taxa de incidência dos 

últimos 14 dias subiu para 53,1 casos 

por cada cem mil habitantes, um 

valor bem superior ao tecto de 20 

novos casos por cem mil habitantes 

que o Reino Unido de niu como acei-

tável.  

O presidente da Região de Turismo 

do Algarve a rmou ao PÚBLICO que 

a decisão “já era esperada”, tendo em 

conta a evolução do número de novos 

casos em Portugal, e que “vai ter 

impacto na região”.

Portugal na 
“lista negra” 
de Inglaterra

José Volta e Pinto

jose.volta.pinto@publico.pt
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CGTP sugere horário de 35 horas 
de trabalho para evitar contágios
• Governo quer desfasamento do 
horário de trabalho, das entradas 
e saídas e das pausas e refeições 

• Só são permitidos ajuntamentos 
até dez pessoas, como já 
acontecia na região de Lisboa 

• Inglaterra exclui Portugal  
da lista dos corredores aéreos 
seguros Destaque, 2 a 5 e Editorial

Embaixada preocupada com 
o facto de viúva não ter tido 
acesso ao processo p16

Candidata diz ser preciso  
uma Presidência sem medo 
dos interesses instalados p10/11

UE dá um mês a Johnson 
para desistir da lei que anula 
partes do “Brexit” p24/25

Portugal sob 
pressão devido 
à morte  
de ucraniano 

Ana Gomes: 
“Não posso 
desertar neste 
combate”

UE admite levar 
“Brexit” à justiça 
se Reino Unido 
não recuar

ORESTIS PANAGIOTOU/EPA

Cidades e um estado federado  
da Alemanha querem receber 
 já refugiados de Moria 
Mundo, 27

Kelly Lee 
Owens  
Entre a pop 
de sonho e 
a dinâmica 
do tecno

Maria de Medeiros 
“Gosto de levar coisas 
do cinema para o 
teatro e do teatro  
para o cinema” 
 

Arnaud Desplechin 
Um “caso” escabroso 
no Norte de França 
inspirou o seu  
último filme

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.097 • 1,70€ • Sexta-feira, 11 de Setembro de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos n.º 11.097 • 1,70€ • Sexta-feira, 11 de Setembro d
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A21Nem um mês depois, Londres tira Portugal do corredor aéreo. Algarve "desiludido"
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Londres volta a considerar Portugal continental um destino não seguro. Algarve é das regiões mais
afetadas, com um impacto financeiro significativo.
 
Setembro foi o mês em que mais britânicos visitaram Portugal em 2019. Foram mais de 262 mil,
muitos dos quais dormiram no Algarve O turismo não esperava repetir o feito mas contava com estes
viajantes para amenizar os efeitos da pandemia nas contas e o mês em que os golfistas começam a
chegar podia salvar alguma coisa deste verão de 2020. O balde de água fria chegou ontem, com
Portugal a voltar para a lista negra do Reino Unido menos de um mês depois de aberto o corredor
aéreo, que desde 20 de agosto fez explodir as reservas.
 
"Isto representa uma profunda desilusão. É lamentável a todos os níveis. Alguém não está a fazer o
trabalho de casa como deve ser. E não souberam salvaguardar a posição do Algarve relativamente ao
que se verifica no resto do país, uma vez que a região tem ficado praticamente fora da pandemia
desde o início em março", vincou Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), ao Dinheiro Vivo.
 
"O Algarve continua a ser penalizado pela situação que se vive no resto do país. E isso causa enormes
prejuízos não apenas no setor empresarial mas a toda a economia", afirma.
 
Uma opinião que não anda longe da reação do Presidente da República, que ontem lamentou que "o
Algarve esteja a ser injustamente punido com esta decisão do Reino Unido". Ainda assim, e tal como o
ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, Marcelo - que vai reunir-se com os
hoteleiros do país nos próximos dias - preferiu olhar a metade meio cheia do copo: "Felizmente,
Açores e Madeira ficaram fora desta decisão. Agora há que olhar para a frente."
 
"Portugal continuará a remeter toda a informação sobre a evolução da situação epidemiológica no
espírito de total transparência que caracteriza o nosso diálogo com o Reino Unido", acrescentou
também o MNE em reação à decisão de Londres.
 
A restrição, que entra em vigor a partir deste sábado, aplica-se apenas a Portugal continental. Londres
segue assim os passos já tomados quer pela Escócia quer pelo País de Gales que já obrigam quem
chega de Portugal a cumprir uma quarentena de 14 dias. "É uma decisão que tem impacto
significativo na procura britânica, ainda mais em meados de setembro, mês de maior procura desses
turistas pela região, mês em que a época alta do golfe recomeça e que dita uma nova procura de
visitas à região, como o turismo natureza", reage o presidente da Região de Turismo do Algarve, João
Fernandes. Reconhece porém que, "face à evolução do número de novos casos por 100 mil habitantes,
era um anúncio que infelizmente já esperávamos".
 
No mesmo sentido, o presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, reagiu considerando
a notícia "expectável", mas uma "péssima notícia" para o turismo português.
 
Cancelamentos à vista
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Em setembro do ano passado, o sul do país contou com mais de 2,5 milhões de turistas, grande parte
deles britânicos. No total do ano, Portugal recebeu 27 milhões de hóspedes e registou 69,9 milhões de
dormidas. A pandemia trouxe quebras nunca vistas, deixando o setor praticamente congelado. E a
esperança de alguma recuperação, com um boost de reservas quando abriu o corredor britânico - a
TAP subiu reservas em 300% num dia, no Algarve dispararam mais de 50% na primeira semana -
parece estar agora perdida.
 
A decisão do governo de Boris Johnson vai traduzir-se em cancelamentos nas unidades de alojamento
turístico da região e, consequentemente, em prejuízos. Números que, contudo, não são ainda
possíveis de calcular. "É prematuro termos medições de impacto em relação a períodos transatos
porque é uma realidade distinta daquela que reconhecemos enquanto padrão", explica João
Fernandes.
 
Apesar de se ter verificado um pico nas reservas aquando da inclusão de Portugal no corredor aéreo, o
responsável nota também que estas semanas têm sido marcadas por alguma incerteza. "Porque
acontecem em ciclos muito curtos, as revisões semanais geram incerteza nos destinos e nos diferentes
operadores turísticos. E, por maioria de razão, nos próprios turistas, que começam a ter dificuldade
em escolher viajar face a decisões que são revertidas em ciclos muito curtos."
 
Além da quebra do poder de compra de muitas famílias, os receios e a necessidade de distanciamento
social a que obriga o combate à pandemia já levavam muitos a não viajar. Não é por isso de estranhar
que o setor do turismo seja um dos mais afetados pela pandemia, com todas as regiões a sentir os
efeitos.
 
Partilhe esta notícia
 
Ana Laranjeiro
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Alojamento Local dá primeiros sinais de recuperação em julho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/09/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d54996fe

 
Taxa de ocupação média em Lisboa atingiu 12% e no Porto 17%. Uma melhoria face aos meses
anteriores, mas muito abaixo da ocupação em 2019.
 
O Alojamento Local começou a melhorar em julho em Lisboa e Porto, revelam dados da Confidencial
Imobiliário (CI). Ainda assim, sublinha a empresa em comunicado, os níveis de atividade permanecem
em patamares pouco expressivos, com a taxa de ocupação média em Lisboa a atingir meros 12% e no
Porto 17%". Em julho de 2019 Lisboa tinha uma ocupação média de 69% e o Porto de 66%.
 
Estes valores representam, apesar disso, uma melhoria face à ocupação registada nos três meses
anteriores período durante o qual, sublinha a CI, a ocupação nas duas cidades "se manteve abaixo dos
10%, chegando a atingir 3% no Porto e 5% em Lisboa em maio".
 
Em julho, em Lisboa, foram vendidas cerca de 7.000 noites, apenas 6% das cerca de 113.000 noites
no mesmo mês do ano passado. "No Porto, após uma recuperação forte de 6.400 noites vendidas em
junho para 12.000 em julho, a atividade atual fica em 16% da homóloga, então com um registo de
aproximadamente 73.000 noites", avança a CI.
 
O RevPar (receita por quarto) na Invicta ficou em 12 eiros, acima dos 10 euros na captal. "Novamente
este indicador sinaliza uma melhoria face aos três meses anteriores, quando o RevPar nas duas
cidades se situou entre os 4 euros e os 8 euros. Não obstante, tais valores comparam com os 50 euros
do Porto e os 60 euros de Lisboa obtidos em julho de 2019", sublinha a CI.
 
Já quanto à média diária, os valores mantiveram-se próximos dos meses pré-covid, tendo atingido em
91 euros em Lisboa e 75 euros no Porto.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo
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Exclusão do corredor aéreo de Inglaterra é "péssima notícia" para turismo do Norte
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/09/2020

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=54ce3397

 
O mercado britânico aumentou 11% na região de 2018 para 2019.
 
O presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, afirmou esta quinta-feira que a saída de
Portugal continental da lista de países seguros do Reino Unido ainda que "expectável", é uma
"péssima notícia" para o turismo português.
 
"Era uma saída já expectável tendo em conta o agravamento da situação em Portugal e o aumento de
número de casos. De qualquer forma, é uma péssima notícia, mais uma para o turismo português,
muito em particular para o Algarve, o primeiro destino escolhido pelo mercado britânico, mas também
para o Porto e Norte", afirmou esta quinta-feira Luís Pedro Martins.
 
Em declarações à agência Lusa, o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) disse
ainda que, apesar do mercado britânico não ser um dos "principais mercados" da região, estava a
crescer, tendo aumentado 11% de 2018 para 2019.
 
"Não tivemos a sorte de beneficiar dos britânicos naquele que é o mês que habitualmente preferem
para visitar o Porto e o Norte", salientou Luís Pedro Martins, referindo-se ao mês de setembro.
 
O presidente do Turismo Porto e Norte considerou ainda que a entrada de Portugal continental na lista
de países obrigados a quarentena no Reino Unido, é "mais uma dificuldade" num ano "trágico" para o
setor do turismo.
 
O Governo britânico retirou Portugal da lista de países seguros, com exceção das regiões da Madeira e
Açores, e a partir de sábado obriga a cumprir uma quarentena de duas semanas ao chegar ao Reino
Unido, foi hoje anunciado.
 
"Através de informação aperfeiçoada, agora temos a capacidade de avaliar ilhas separadas dos seus
países continentais. Se chegar a Inglaterra vindo dos Açores ou Madeira, não precisará de se isolar por
14 dias", escreveu o ministro dos Transportes, Grant Shapps, na rede social Twitter.
 
De acordo com o ministro, a medida, que também afeta a Hungria, Polinésia Francesa e ilha da
Reunião, entra em vigor às 04h00 de sábado em Inglaterra.
Portugal excluído do corredor aéreo três semanas depois
A Escócia já tinha excluído Portugal da sua lista de "corredores internacionais" a partir de 05 de
setembro, enquanto o País de Gales aplicou restrições um dia antes, mas manteve a Madeira e Açores
isentos de quarentena.
 
Grant Shapps acrescentou que a Suécia vai passar a estar isenta de quarentena.
 
Portugal só foi incluído na lista dos países com "corredores de viagem" com o Reino Unido há três
semanas, a 20 de agosto, porém o aumento contínuo do número de casos de infeção em Portugal terá
pesado na decisão, que era esperada na semana passada, quando ultrapassou o nível de 20 casos por
cem mil habitantes.
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Na altura, Shapps alegou que não excluiu Portugal devido à "taxa de positividade" em declínio.
 
Portugal contabiliza pelo menos 1.852 mortos associados à Covid-19 em 62.126 casos confirmados de
infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).
 
O índice de transmissibilidade efetivo (Rt) encontra-se atualmente nos 1,12, um valor considerado de
risco.
 
A situação epidemiológica de Covid-19 em Portugal agravou-se desde meados de agosto, de acordo
com um estudo da Direção-Geral da Saúde (DGS) e Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge
(INSA), tendo sido registadas 3.909 novas infeções entre 17 e 30 de agosto.
 
[Additional Text]:
Exclusão do corredor aéreo de Inglaterra é "péssima notícia" para turismo do Norte
 
Lusa/TSF
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"Para os cidadãos britânicos, também não tem qualquer fundamento"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/09/2020

Meio: Turismo.PT Online (O) Autores: António Manuel Teixeira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c3381bff

 
A retirada de Portugal de país seguro para o Governo britânico, terá pesado na decisão, que era
esperada na semana passada, quando ultrapassou o nível de 20 casos por 100 mil habitantes. Leia as
declarações politicas sobre o assunto. O presidente da Associação de Turismo do Algarve (ATA)
afirmou que
 
O presidente da Associação de Turismo do Algarve (ATA) afirmou que a decisão do Reino Unido ditará
"uma redução mais determinante das reservas", numa altura que coincide na região com o início da
"época alta do golfe"
 
João Fernandes reagiu ao encerramento do corredor britânico dizendo que era "infelizmente, uma
notícia que aguardávamos", antecipando que a medida "terá um impacto considerável", na procura do
Algarve pelos britânicos, sobretudo, disse à SIC Notícias, considerando que esta é a época alta do
golfe na região.
 
Para o Ministro da Economia "não é uma decisão correta, que seja fundamentada por razões
objectivas de controlo da doença", uma vez que o Reino Unido "não cumpre o critério que definiu para
a quarentena dos visitantes". "Para os cidadãos britânicos, também não tem qualquer fundamento.
Uma pessoa que possa estar em férias em Portugal ou em negócios, de repente é confrontado com
esta decisão", exemplificou.
 
"Lamentamos a decisão britânica de excluir Portugal continental da lista de países isentos de
quarentena, mas valorizamos a manutenção dos Açores e da Madeira", reagiu o Ministro dos Negócios
Estrangeiros no Twitter. Augusto Santos Silva escreveu na mesma rede social que "Portugal
continuará a remeter toda a informação sobre a evolução da situação epidemiológica no espírito de
total transparência que caracteriza o nosso diálogo com o Reino Unido".
 
Para Marcelo Rebelo de Sousa, voltar a excluir Portugal continental do chamado corredor aéreo
declarando que causa "uma sensação de injustiça", apontando que o Algarve, em particular, como
sendo "injustamente punido por esta decisão".
 
António Manuel Teixeira
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Irlanda do Norte coloca Portugal na lista negra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/09/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Jéssica Sousa

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a850868a

 
Este era o único país do Reino Unido que ainda não tinha colocado Portugal na lista de países de risco.
Madeira e Açores mantêm-se na lista de destinos seguros e que não obrigam a um período de
quarentena no momento do regresso ao Reino Unido.
 
A Irlanda do Norte retirou Portugal continental do corredor aéreo, acompanhando a decisão da
Inglaterra, do País de Gales e Escócia.
 
De acordo com a noticia avançada pela "Sky News", a quarentena obrigatória não se aplica aos
turistas britânicos que regressem dos Açores nem à Madeira. Esta decisão entra em vigor a partir das
4:00h de amanhã, 12 de setembro. Passa também a estar incluídos na lista negra a Hungria e a
Polinésia.
 
A decisão surge dias depois da Inglaterra ter excluído, novamente, Portugal da lista de países seguros.
 
Esta decisão vem no seguimento do aumento de novos casos que tem sido registado no país desde o
final de agosto, com maior incidência nos últimos dias. Portugal registou ontem 585 novas infeções e
mais três mortes por Covid-19.
 
As transgressões serão puníveis com multas de mil libras (1.100 euros), estando isentos motoristas de
transportes de mercadorias, médicos que estejam envolvidos no combate à pandemia de covid-19 e
trabalhadores agrícolas sazonais.
 
Jéssica Sousa
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Antena 1

 	Duração: 00:01:41

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88520805

 
10-09-2020 21:07

Corredor aéreo do Reino Unido - Elidérico Viegas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=066fac0c-c5ea-46fb-9bd0-

66ff51c8887f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, o setor do turismo está desiludido, o Presidente Associação dos Hotéis e empreendimentos
turísticos Elidérico Viegas diz que isto significa um passo atrás na recuperação económica da região.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-09-10 22:05
 Antena 1 - Notícias , 2020-09-10 23:08
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 	Duração: 00:01:45

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88522298

 
10-09-2020 21:06

Corredor aéreo de Inglaterra - Algarve é das regiões mais prejudicadas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=99c8025d-bd6b-4b33-869c-

8149279ab52c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Do Algarve chegou outro lamento e uma dúvida o presidente da Associação dos Hotéis da região
questiona se não haverá alguém a não fazer o trabalho que lhe compete, nomeadamente a diplomacia
portuguesa, Elidérico Viegas considera que o Algarve está a pagar por tabela o aumento de casos de
infeção.
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TSF

 	Duração: 00:01:35

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88522207

 
10-09-2020 21:04

Marcelo Rebelo de Sousa lamenta exclusão de Portugal da lista segura de Inglaterra

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ce21d6bc-83e5-468d-8fa5-

047585c03fbf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Marcelo Rebelo de Sousa lamenta e considera uma injustiça a decisão do Governo britânico sobre o
corredor aéreo com Portugal continental, o executivo de Boris Johnson retirou Portugal da lista de
países seguros com exceção nas regiões da Madeira e Açores, assim a partir de sábado, quem
regresse território inglês depois de ter estado uma no continente nacional fica obrigado a cumprir uma
quarentena de 2 semanas, Marcelo Rebelo de Sousa diz que ficou uma sensação de injustiça global
que agravada no caso do Algarve.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-09-10 22:07
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10-09-2020 20:00

Portugal fora do corredor aéreo do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=452a5569-3922-4f81-ab64-

87beb941c2a5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Augusto Santos Silva lamenta a decisão do Governo britânico. Portugal está fora do corredor aéreo de
Inglaterra.
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Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:16

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 88526118

 
10-09-2020 19:59

Setor do Turismo desiludido com a decisão de Inglaterra

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e44b8547-4eb5-455b-8182-

81ad9edaa92b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Do Algarve chega a reação do presidente do turismo, João Fernandes disse hoje à agência Lusa que a
decisão no Reino Unido de retirar Portugal do corredor aéreo não é uma boa notícia, mas era
esperada, também o presidente da Associação hoteleira do Algarve, a mesma fonte lamenta e fala em
profunda desilusão.
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Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:25

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 88526082

 
10-09-2020 19:59

Augusto Santos Silva lamenta decisão de Inglaterra

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=342ce7d7-bda6-496f-8bf5-

5d5b5d7f6936&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal lamenta a decisão britânica de excluir Portugal
continental dessa lista de países isentos de quarentena, na rede social Twitter o ministério de Augusto
Santos Silva valoriza, no entanto, a manutenção dos Açores e da Madeira, reforça ainda a ideia de que
as regras sanitárias e a eficácia do seu Serviço Nacional de Saúde Portugal tem reconhecidamente
permitido controlar os efeitos da pandemia.
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Antena 1

 	Duração: 00:03:00

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88512621

 
10-09-2020 18:01

Portugal na lista vermelha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=41d64c3d-3b0a-4590-8076-

bc5c0433c2de&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É a notícia que o setor do turismo não queria ouvir. Portugal voltou a entrar na lista negra do Governo
britânico. A partir do próximo sábado os viajantes que chegue a Inglaterra vindos de Portugal estão de
novo obrigados a cumprir um período de 2 semanas de quarentena.
Declarações de Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-09-10 19:01
 Antena 1 - Notícias , 2020-09-10 20:03

Página 34


