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“ATERRARAM EM FARO 78 AVIÕES EM 24 HORAS”
João Fernandes: Pr.região de Turismo do Algarve espera reforço da procura em agosto
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Turismo do Algarve expectante quanto eventual recuperação em
agosto - Renascença
O fim da quarentena para britânicos com a vacinação completa já fez reduzir a taxa de
cancelamentos, mas o setor está em perda acumulada, diz à Renascença o presidente da
Região do Turismo do Algarve.

Com o possível alívio de restrições e passada uma semana do fim da quarentena para os britânicos com
duas doses da vacina, o Algarve olha para agosto com alguma esperança.

“O número de turistas britânicos aumentou com o fim da exigência de quarentena para quem tem a
vacinação completa – que já são três milhões no Reino Unido”, refere o presidente da Região de Turismo
do Algarve nesta segunda-feira à Renascença.

“Há um aumento progressivo, mas a expectativa é que nesta semana haja uma procura mais robusta,
porque as férias escolares dos britânicos começaram na semana passada”, adianta.

João Fernandes revela-se, contudo, cauteloso. “Temos de nos lembrar que não estamos com um
corredor dedicado em que somos o único destino. Além disso, os níveis da pandemia em Portugal não
são neste momento o cartão de visita mais convidativo e há um conjunto de circunstâncias que não são
semelhantes à de outros tempos, em que houve uma afluência massiva”.

Para já, “o principal efeito” do fim da quarentena para os britânicos que viajem e tenham a vacinação
completa “foi a redução do número de cancelamentos”. E as taxas de ocupação ainda não refletem um
grande fluxo de turistas.

“Em junho, terminámos com cerca de 43% de ocupação; julho não está a ser um mês famoso, deverá
andar à volta dos 50%, pouco mais do que isso, e estamos a falar de meses em que estaríamos já
próximos dos 80%-90% de ocupação”, afirma o presidente da RTA.
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Face a 2020, “estamos em franca perda e perda acumulada”, sublinha. “São muitos meses com uma
procura muito abaixo do habitual e do que é a oferta instalada, o que faz muita diferença na vida dos
empresários e dos trabalhadores”, acrescenta João Fernandes.

Os olhos estão, por tudo isto, colocados em agosto. “Esperamos que haja um sinal mais positivo, até
com a retirada das restrições para os horários dos restaurantes, entre outras atividades, e de circulação
na rua, que será também uma forma de as pessoas poderem usufruir melhor do território”, considera o
responsável pelo turismo do Algarve.
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Farmácias no Algarve com capacidade para responder à procura
por testes rápidos
Os testes rápidos de antigénio são 100% comparticipados pelo Estado desde o dia 1 de
julho, existindo, atualmente, 406 farmácias no país a disponibilizar testes gratuitos nos
seus estabelecimentos

As farmácias do Algarve têm conseguido responder ao aumento da procura por testes rápidos para
deteção da covid-19 devido às regras de acesso a alojamentos turísticos e restaurantes nos concelhos
com maior risco, disseram hoje responsáveis do setor.

“Existe muita procura, tanto de cidadãos nacionais como de estrangeiros, mas nunca se verificaram
problemas com o fornecimento dos testes rápidos ou dos auto testes de antigénio para deteção do
SARS-CoV-2”, disse à Lusa o proprietário de uma farmácia na praia da Rocha, em Portimão.

De acordo com António Pedro, “a corrida pelos auto testes e pelos testes de antigénio comparticipados
pelo Estado”, estes últimos realizados nas farmácias, verificou-se assim que foram conhecidas as
restrições impostas pelo Governo para acesso aos alojamentos turísticos, restaurantes (aos fins de
semana) e eventos nos concelhos em risco elevado ou muito elevado.

O responsável pela farmácia Palma Santos, que integra a rede de farmácias com testes comparticipados,
referiu que, até ao momento, não se registou qualquer rutura de ‘stock’, “dado que foi feito um
aprovisionamento substancial atempado dos produtos, perspetivando esse aumento da procura”.

Por outro lado, notou, “existem também muitos fornecedores”, pelo que não se perspetiva “uma
eventual rutura ou dificuldade na aquisição dos testes”.

Os testes rápidos de antigénio são 100% comparticipados pelo Estado desde o dia 1 de julho, existindo,
atualmente, 406 farmácias no país a disponibilizar testes gratuitos nos seus estabelecimentos.

A comparticipação está limitada a um máximo de quatro testes por mês por pessoa e não se aplica
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àqueles que já têm o certificado de vacinação ou o certificado de recuperação. O programa também não
abrange testes a menores de 12 anos.

Em Albufeira, concelho considerado como a capital do turismo do Algarve, nas quatro farmácias
contactadas pela agência Lusa “não houve até agora qualquer rutura no fornecimento de testes” para
detetar a covid-19.

Maria Campos, técnica da farmácia Olhos d’Água, referiu à Lusa que “há um aumento muito grande pela
procura dos auto testes, principalmente por cidadãos nacionais”, mas, garante, “houve sempre
capacidade para responder a todos os pedidos”.

“Os portugueses são quem mais compra os auto testes para acederem aos restaurantes e a outros
locais onde é exigida a sua apresentação. Entre os estrangeiros, que são em menor quantidade, uma
grande percentagem são turistas espanhóis”, destacou.

No setor da hotelaria não há, até agora, registo de dificuldades na aquisição de testes pelas unidades de
alojamento turístico do Algarve, adiantou o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA).

Em declarações à Lusa, Elidérico Viegas reiterou o seu “descontentamento” pela obrigatoriedade da
realização de testes nas unidades hoteleiras que, considera, tem contribuído “para afastar mais pessoas
que pensariam vir de férias para o Algarve”.

Para o presidente da maior associação hoteleira regional, é uma “medida desadequada e sem lógica
sanitária” e só é de lamentar “que o Governo não tenha já acabado com essa obrigatoriedade às
unidades hoteleiras, porque é uma medida que não faz sentido”.

Elidérico Viegas lamentou que a realização dos auto testes seja feita “por pessoas sem conhecimentos
técnicos para poderem aferir os resultados”, uma “coisa perfeitamente ilógica e cuja eficácia levanta
muitas dúvidas”.

“É uma confusão que, francamente, o setor prescindia e que contribuiu para afastar mais pessoas que
pensariam vir de férias para o Algarve”, sublinhou.

O empresário disse esperar que o Governo “reconsidere e acabe rapidamente com esta medida de
transferir para os funcionários dos hotéis as responsabilidades que são de outras entidades”.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.163.235 mortos em todo o mundo, entre mais de
194,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência
France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.301 pessoas e foram
registados 954.669 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

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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Os Estados Unidos desaconselham viagens para Portugal
Os Estados Unidos desaconselham viagens para Portugal

Os Estados Unidos desaconselham viagens para Portugal
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Algarve: Oito novos hotéis para descobrir a sul
Em cenários deslumbrantes ou em pleno centro urbano, este verão há novidades na
hotelaria a sul, prontos para umas férias perfeitas

Do Barlavento ao Sotavento, o Algarve inaugurou recentemente várias unidades hoteleiras, mesmo a
tempo das férias que, para alguns, já começaram. Se o destino for o sul, siga estas sugestões do Boa
Cama Boa Mesa e descubra oito hotéis a estrear.

Pousada Vila Real de Santo António

Está instalada em quatro edifícios de interesse histórico na Praça Marquês de Pombal, que constitui o
centro da malha octogonal perfeita que define esta cidade, muito conhecida pela indústria conserveira
durante os séculos XIX e XX. No topo de um deles, uma pequena piscina, contemplativa, começa a atrair
as atenções. A Pousada Vila Real de Santo António tem 57 quartos, três piscinas, um bar e um
restaurante, que também serve o público em geral. Nos detalhes, a decoração celebra a história e o
lugar, mantendo alguns elementos originais do imóvel, mas incluindo novas e coloridas peças que
atribuem ao espaço uma atmosfera acolhedora. A partir de €89.

Praça Marquês de Pombal, 30, Vila Real Santo António. Tel. 281249120
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 3HB Faro

Resultante da recuperação de dois edifícios, um dos quais histórico, o 3HB Faro tem 103 quartos, entre
os quais um Superior Jacuzzi com design contemporâneo e minimalista, em tons suaves e madeira clara.
O rooftop, na cobertura do edifício, oferece vista para a Ria Formosa, conta com piscina infinita,
restaurante Hábito, do chef Adérito Almeida, com gastronomia de inspiração local e um toque de autor, e
um bar onde, ao sabor de uma refrescante bebida e alguns snacks, pode apreciar o sempre
deslumbrante espetáculo do pôr do sol. A partir de €172.
Rua Vasco da Gama, 33, Faro. Tel. 289240000
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AP Cabanas Beach & Nature

Tem 181 quartos encostados à Ria Formosa e numa das mais famosas e procuradas praias do
Sotavento algarvio. Com uma decoração contemporânea e fresca, os quartos dispõem de varanda
privativa. Um dos destaques do AP Cabanas Beach & Nature é o rooftop com uma vista magnífica para a
Ria Formosa. O hotel providencia ainda transporte gratuito para a praia de Cabanas de Tavira e é “adults
only”, ou seja, neste caso, para maiores de 14 anos. A partir de €118.
Rua Sítio da Areia, Cabanas. Tel. 289540105
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The Patio Suite Hotel

Os apartamentos, cujas tipologias variam entre o T1 e o T2, foram totalmente remodelados tendo agora
uma decoração mais moderna, toda ela em tons claros, neutros e verdes, e em consonância com a
região onde o hotel se insere. Com áreas generosas, varanda e cozinhas equipadas, estes apartamentos
do The Patio Suite Hotel são ideais para quem viaja em família, descreve-se na apresentação da nova
unidade de alojamento. A tipologia T2 Delux tem como mais-valia uma grande área exterior, com
daybeds, espreguiçadeiras, mesas e cadeiras. A partir de €59.
Pinhal do Concelho, Aldeia das Açoteias, Albufeira. Tel. 289247270
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Wyndham Grand Algarve

Foi feita uma profunda remodelação nas 132 suites, de um e dois quartos, com dimensões entre 66 e
100 m². Todas as unidades de alojamento, distribuídas por dois pisos, dispõem de uma ampla sala de
estar, com espaço para refeições, e uma decoração contemporânea e elegante. Destacam-se, na oferta
de alojamento do Wyndham Grand Algarve, as Penthouse Suites, com três quartos com duas camas
king size e duas camas individuais, cozinha, zona de estar e um terraço mobilado que acompanha toda a
suite. Com uma área de 290 m², estas suites representam o expoente máximo em luxo e espaço. A
partir de €336.
Avenida André Jordan, 39, Quinta do Lago. Tel. 289000300
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White Shell Beach Villas
Tem 55 Vilas de diversas tipologias, do T1 ao T3, com uma arquitetura simples e contemporânea. A
disposição e o ambiente criado, promovem uma vivência tranquila aos hóspedes sendo desenhado à
volta das piscinas exterior e interior, esta última aquecida. O White Shell Beach Villas tem ainda vários
espaços de lazer como um campo multi desporto de padel e ténis, um parque infantil e também um
complexo que inclui piscina interior, sauna, ginásio e SPA. A partir de €205.
Quinta da Sra. da Rocha Porches, Porches. Tel. 282 248 440
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Pure Formosa Concept Hotel
Oferece 67 quartos, um bar e um roftoop com piscina, e nasceu onde em tempos funcionou uma antiga
serração. Assume-se como um hotel urbano, mas muito virado para a temática da Ria Formosa, da
areia, do mar e da praia. Com programas desenhados à medida de cada cliente, no Pure Formosa
Concept Hotel sugerem passeios pelo centro da cidade, a pé ou de bicicleta e incentivam atividades
como o birdwatching e os passeios na Ria Formosa e visita às ilhas-barreira. A partir de €80.
Avenida da República, 38, Olhão. Tel. 289 144 005
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Roots Hotel Apartments
No luminoso pátio exterior, uma relaxante cascata de água faz companhia à piscina, tornando-se num
refrescante local. O Roots Hotel Apartments tem 32 apartamentos com uma decoração moderna e
inovadora, totalmente equipados, alguns com varandas mobiladas e com vista para a cidade e para o
pátio exterior. Os localizados no rooftop oferecem uma vista privilegiada de Faro e da Ria Formosa. A
partir de €84.
Rua Francisco Barreto, 32, Faro. Tel. 967690687

Este artigo foi adaptado da edição de 16 de junho de 2021 do Expresso.

 (Link)
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Groundforce: todos os sindicatos desconvocam greve do
próximo fim de semana
T odos os sindicatos desconvocaram a greve na Groundforce agendada para o próximo
fim de semana. O  Sindicato dos T rabalhadores dos T ransportes de Portugal mantém
greves nos dias 2 e 15 de agosto.

É oficial, a greve na Groundforce para o próximo fim de semana está desconvocada. Depois de o
Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA), o das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA) e
dos Economistas (SE) e o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) o terem feito,
foi a vez do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP) anunciar a mesma
decisão.

O coletivo informou esta segunda-feira em comunicado que “começaram a ser pagos os Subsídios de
Férias e as anuidades vencidas aos trabalhadores da Groundforce no âmbito do compromisso
estabelecido na passada semana com o Ministério das Infraestruturas que, por via da TAP, permitiu
garantir esses pagamentos”.

Groundforce. Três sindicatos desconvocam greve. Restantes mantêm pré-aviso

O STTAMP “desconvoca todas as greves que se encontram marcadas”, mas apresenta duas exceções: 
“greve das 00h do dia 2 de agosto, por tempo indeterminado, a toda e qualquer forma de trabalho
suplementar ou prestado em dia de feriado e a greve total das 00h do dia 15 de agosto às 24h do dia 31
de agosto”.

As estruturas sindicais que tinham greves marcadas na Groundforce foram desmarcando as paralisações
depois de garantias do Governo de que a situação estava a ser resolvida, através de um pagamento
direto por parte da TAP. A Groundforce, por sua vez, comunicou hoje aos trabalhadores que, depois da
garantia do Governo de que a TAP irá pagar os serviços de junho antes do processamento salarial, a
empresa terá condições para o pagamento atempado dos salários de julho.

Numa mensagem enviada esta segunda-feira aos trabalhadores pelo presidente do Conselho de
Administração da Groundforce, Alfredo Casimiro, a que a Lusa teve acesso, o empresário adiantou que
“com a garantia dada pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação de que a TAP efetuará à
Groundforce o pagamento devido pelos serviços prestados em junho, antes do processamento salarial
de julho, estão reunidas as condições que permitirão à Groundforce assegurar o pagamento atempado e
integral dos salários de julho a todos os seus trabalhadores”.

“Com o retomar da atividade dos nossos clientes e com a normalização, que se espera definitiva, dos
pagamentos devidos pela TAP (que desde fevereiro não transferiu qualquer valor para a Groundforce por
serviços prestados), temos toda a confiança que não voltará a haver motivos para qualquer atraso ou
parcelamento dos salários devidos aos trabalhadores”, indicou, na mesma mensagem.

Na semana passada, o Ministério das Infraestruturas e Habitação anunciou que a TAP vai pagar
diretamente aos trabalhadores da Groundforce o valor correspondente ao subsídio de férias e às
anuidades em atraso. Em comunicado, a tutela de Pedro Nuno Santos indicou que “foi comunicado hoje
[21 de julho], em reunião com sindicatos da Groundforce, que a TAP vai proceder ao pagamento do
valor correspondente ao subsídio de férias e às anuidades em atraso diretamente aos trabalhadores” da
empresa de ‘handling’ (assistência nos aeroportos).
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Governo prorroga autorização de desembarque de cruzeiros com
testes negativos
O despacho "prorroga a permissão do embarque, desembarque e licenças para terra de
passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro em portos localizados em território
nacional continental".

A permissão dos passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro desembarcarem em portos de
Portugal continental prolonga-se até 8 de agosto, sendo obrigatório apresentar teste negativo à Covid-
19, segundo o despacho que entrou esta segunda-feira em vigor.

O despacho, publicado na sexta-feira em suplemento do Diário da República, “prorroga a permissão do
embarque, desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro em
portos localizados em território nacional continental, com exceção de passageiros cuja origem ou
destino sejam países para os quais só se admite a realização de viagens essenciais”.

O despacho, que produz efeitos desde as 00h00 desta segunda-feira e está em vigor até às 23h59 de 8
de agosto, prolonga a autorização dada em maio pelo Governo, que seguiu a vários meses de proibição
devido à pandemia. O Governo refere que as companhias de cruzeiros têm desenvolvido planos de
contingência com a implementação da testagem de passageiros, assim como da tripulação, o que tem
permitido alguma retoma da atividade internacional.

Passageiros de voos internacionais e cruzeiros começam esta quinta-feira a pagar taxa de carbono de 2
euros

“Os dados epidemiológicos disponíveis, onde se inclui a disseminação da doença Covid-19, mas, também
os dados da vacinação, continuam a demonstrar que podem ser mantidas as medidas constantes dos
despachos” publicados desde maio, sublinha o executivo.

Nesse sentido, o Governo permite o embarque e desembarque de trabalhadores e passageiros de navios
de cruzeiros em portos de Portugal continental, com exceção de passageiros cuja origem ou destino
sejam países para os quais só se admite a realização de viagens essenciais, designadamente Nepal,
África do Sul, Brasil e Índia, segundo a última atualização feita pelo Governo.

Os passageiros e as tripulações têm de apresentar teste de diagnóstico negativo à Covid-19, que podem
ser realizados em laboratório (PCR) ou teste rápido de antigénio feitos nas 72 ou 48 horas anteriores à
hora do embarque ou desembarque, respetivamente. O despacho, assinado pelos ministro da
Administração Interna, Defesa, Saúde e das Infraestruturas e da Habitação, refere ainda que pode existir
a partir de 8 de agosto nova prorrogação, em função da evolução da situação epidemiológica em
Portugal.

16/22



NEWSAVIA

26/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 650

REACH: -1

Fiscalização das regras do tráfego aéreo reforçada nos
aeroportos portugueses
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a Polícia de Segurança Pública (PSP)
reforçaram a fiscalização nos aeroportos portugueses às regras do tráfego aéreo devido
às variantes de covid-19 e…

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) reforçaram a
fiscalização nos aeroportos portugueses às regras do tráfego aéreo devido às variantes de covid-19 e
ao aumento do número de voos previsto para as próximas semanas, segundo um despacho do Governo
Português.

O despacho, assinado pelo ministro da Administração Interna e publicado na sexta-feira, dia 24 de julho,
em suplemento no ‘Diário da República’, define as regras de fiscalização das normas aplicáveis ao tráfego
aéreo, nomeadamente em matéria de testagem.

Segundo o despacho, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras fiscaliza nos aeroportos a titularidade de
certificado digital ou comprovativo de teste de diagnóstico negativo à covid-19, que podem ser
realizados em laboratório (PCR) ou teste rápido de antigénio feitos nas 72 ou 48 horas anteriores à hora
do embarque ou desembarque, respetivamente, dos passageiros provenientes de voos de países fora da
União Europeia ou que não sejam países associados ao Espaço Schengen.

Já a Polícia de Segurança Pública procede à fiscalização de todos os passageiros de 50% dos voos
diários provenientes de países que integrem a União Europeia ou que sejam países associados ao Espaço
Schengen.

O Governo Português refere que compete às companhias aéreas a verificação da existência do teste no
momento da partida e que o seu incumprimento é punível com uma coima entre os 500 e os 2000
euros por cada passageiro que embarque sem apresentação de comprovativo de realização de teste
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laboratorial para despiste da doença covid-19 com resultado negativo, podendo também os passageiros
ser multados até 800 euros.

O Governo justifica esta definição das regras de fiscalização das normas relativas ao tráfego aéreo com
o aumento do número de casos resultante de novas variantes oriundas do exterior e ao aumento do
volume do tráfego aéreo nas próximas semanas.

O executivo destaca ainda “a necessidade de assegurar que as normas definidas para o tráfego aéreo
são efetivamente e escrupulosamente cumpridas de forma a evitar um agravamento da situação
pandémica”.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.292 pessoas e foram
registados 953.059 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.
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Covid-19: Bruxelas propõe alívio das regras de “slots” das
companhias aéreas
A Comissão Europeia propôs esta segunda-feira prolongar, até março de 2022, o alívio
das regras da União Europeia para faixas horárias ( slots) na aviação devido aos efeitos
da pandemia.

A Comissão Europeia propôs esta segunda-feira prolongar, até março de 2022, o alívio das regras da
União Europeia (UE) para faixas horárias de descolagem e aterragem das companhias aéreas, devido aos
efeitos ainda visíveis da pandemia no setor.

Em comunicado, o executivo comunitário defende "a alteração do regulamento das faixas horárias e o
alargamento das regras de alívio".

Isto significa que "o alívio [das regras] será prolongado até à próxima estação de inverno, que decorre
de 31 de outubro de 2021 a 27 de março de 2022", prevendo que, "em vez do requisito habitual de
utilizar pelo menos 80% de um determinado conjunto de faixas horárias para manter os direitos sobre
tais slots, as companhias aéreas possam utilizar apenas 50% de um determinado conjunto", acrescenta
a instituição.

"Numa altura em que o setor da aviação começa a recuperar do impacto da crise da covid-19, a
Comissão continua empenhada em manter o alívio das regras normais de atribuição de faixas horárias às
companhias aéreas", adianta.

As regras da UE relativas aos slots ditam que as companhias aéreas têm de utilizar pelo menos 80% das
suas faixas horárias de descolagem e aterragem de modo a mantê-las na temporada seguinte.
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Devido à pandemia de covid-19 e às restrições adotadas para conter os surtos, tal obrigação foi
suspensa para evitar também os chamados 'voos fantasma', operados pelas empresas apenas para
estas não perderem os seus slots aéreos.

De momento, está em vigor um alívio às regras comunitárias, estando previsto que as companhias
aéreas possam devolver 50% das suas séries de faixas horárias, devendo usar pelo menos 50% das
faixas horárias restantes se quiserem mantê-las.

A Comissão adotou a proposta relativa à isenção temporária das faixas horárias em 18 de dezembro de
2020, tendo na ocasião justificado a iniciativa com as perspetivas já então pouco animadoras de tráfego
aéreo para o verão de 2021, apontando que era "razoável esperar que os níveis de tráfego sejam pelo
menos 50% inferior aos de 2019".

Antes disso, em março de 2020, a UE adotou uma derrogação total das faixas horárias para o verão
desse ano, medida essa que foi posteriormente prorrogada e sucedida por este alívio.
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KLM lança serviço online para verificar documentos COVID-19
O Upload@Home pretende tornar mais cómoda a experiência de viagem dos passageiros
da KLM e já está disponível nas rotas da companhia aérea de Lisboa e Porto para
Amesterdão.

A KLM lançou uma nova ferramenta que permite que os seus passageiro possam verificar se todos os
seus documentos COVID-19 se encontram conforme as regras exigidas pelo destino, num serviço online
e completamente gratuito, denominado [email protected], que já se encontra também  disponível nas
rotas da companhia aérea dos Países Baixos de Lisboa e Porto para Amesterdão.

“A KLM compreende que viajar com todos os requisitos relacionados com a COVID-19 pode ser um
desafio atualmente, especialmente porque as regras mudam e podem variar de país para país. A pré-
validação dos documentos exigidos pelo destino via [email protected] significa que os clientes podem ter
a certeza de que a sua documentação está em ordem. Além disso, a verificação com antecedência dos
documentos COVID-19 permite agilizar o seu processo de check-in no aeroporto”, destaca a companhia
aérea, num comunicado divulgado esta segunda-feira, 26 de julho.

O novo serviço está disponível em todos os voos para Amesterdão e de ou via Amesterdão para
Curaçao, Dubai, Lima, St Martin, Istambul, Alemanha e Espanha, e deverá, em breve, ser alargado a um
maior número de destinos, com a KLM a explicar que os clientes que vão viajar para destinos onde
o [email protected] está disponível, serão avisados antecipadamente sobre a disponibilidade do serviço.

“Os clientes que reservaram um voo para um desses destinos e estão qualificados para este serviço vão
receber um convite para participar. Podem, de seguida, juntar e carregar os documentos necessários até
cinco horas antes da partida, recebendo o resultado por e-mail posteriormente – habitualmente, cerca de
uma hora mais tarde. O pessoal da KLM que realiza a verificação está disponível entre as 05h00 e as
21h00 (hora portuguesa)”, indica a transportadora.

Já no aeroporto, os clientes devem realizar todo o processo de check-in e processamento de bagagem,
com a companhia aérea a explicar que, “se os documentos foram verificados online via [email protected]
antecipadamente, tudo o que precisam fazer é mostrar o passaporte ou cartão de cidadão e o
(eventual) visto”, ainda que recomende que, por uma questão de precaução, os clientes levem consigo
também cópias em papel dos documentos.

“Viajar é complicado atualmente, já que os países definem requisitos de entrada diferentes, que também
podem mudar rapidamente. É importante para a KLM aliviar os nossos clientes o máximo possível. É por
isso que criámos a verificação COVID-19 da KLM | [email protected] Este serviço inovador permite que
os clientes da KLM cheguem ao aeroporto com tranquilidade, pois estão seguros de que possuem os
documentos de viagem COVID-19 necessários e em ordem”, afirma Boet Kreiken, vice-presidente
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executivo da Experiência do Cliente da KLM. .
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