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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No passado dia 7 de maio, Portugal entrou na "lista verde" do Reino Unido, para onde os

britânicos poderão viajar sem grandes restrições, ou seja, o governo britânico irá levantar as

restrições de viagens a partir de dia 17 de maio, podendo, a partir dessa data, os turistas

ingleses realizar viagens não essenciais para Portugal.

Como consequência deste anúncio do Governo inglês, de que Portugal estaria incluído na

restrita Lista Verde de países seguros para viajar, ficando deste modo dispensadas as

quarentenas no regresso ao Reino Unido, em poucas horas gerou-se uma autêntica corrida às

reservas por férias em Portugal, em especial no Algarve, com as companhias aéreas a terem

necessidade de intensificar voos e adicionar novas rotas para o Algarve e as unidades hoteleiras

de reforçarem o seu staff, animando os empresários ligados ao setor do turismo, depois de

meses de portas fechadas.

Segundo o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, esta inclusão é “um

reconhecimento pelo esforço feito pelos portugueses”, mencionando ainda que Portugal deverá

ser o único país da União Europeia (EU) que está na lista, por agora.

A Sra. Secretária de Estado do Turismo, destaca que “este dia marca o início da reativação do

turismo, no contexto internacional. Os primeiros passos para promover as viagens internacionais

na UE foram já dados pela Presidência do Conselho Europeu, com o passe verde digital, mas

há ainda que trabalhar para repor a mobilidade com países terceiros à UE. Portugal e o Reino

Unido foram sempre países parceiros, também no turismo, pelo que é com especial satisfação

que vemos a inclusão de Portugal como o primeiro país da UE na lista verde do Reino Unido.

Estaremos prontos para receber os turistas britânicos com a simpatia do costume e com ainda

mais segurança”.

Todavia, a 19 de janeiro de 2021, a Comissão Europeia adotou uma Comunicação que define as

medidas necessárias para evitar uma terceira vaga de Covid 19, desencorajando, com firmeza,

a realização de todas as viagens não essenciais até a situação epidemiológica melhorar



consideravelmente. As restrições às viagens devem ser proporcionadas e não discriminatórias,

em conformidade com a Recomendação do Conselho de outubro de 2020.

Ainda no início deste mês, a Comissão Europeia, em comunicado, "propõe que os Estados-

membros aliviem as atuais restrições aplicadas às viagens não essenciais para a UE" de forma

a que se tenha em conta "o progresso nas campanhas de vacinação e os desenvolvimentos nas

situações epidemiológicas em todo o mundo", porém, a decisão final na definição da lista de

países cujos cidadãos podem viajar para a União Europeia cabe ao Conselho Europeu, que

Portugal preside durante o 1º semestre de 2021.

Mais, de acordo com uma reportagem exibida num canal televisivo há 5 dias atrás, o Presidente

da Região de Turismo do Algarve já tinha alertado que “Portugal tem, tão rápido quanto

possível, que anunciar a possibilidade de voos não essenciais do Reino Unido para Portugal”,

pois até dia 16 de maio, Portugal só permite voos essenciais.

Lamentavelmente, até ao presente nada foi feito ou anunciado nesse sentido.

Conclusão, face à inação do Governo e a 3 dias do levantamento de restrições de viagens do

Reino Unido para Portugal, os turistas britânicos poderão enfrentar um cenário de incerteza,

sendo que, se a situação não for resolvida e não for encontrada uma solução alternativa,

milhares de turistas britânicos serão impedidos de entrar no país e como tal, terá consequências

desastrosas para a economia do país, pois todo o investimento e esforço realizado pelos

empresários e pelos trabalhadores do setor do turismo será inútil.

Em face do exposto, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados do PSD,

abaixo assinados, apresentam ao Senhor Ministro de Estado, da Economia e da Transição

Digital, as perguntas seguintes:

1. Qual a justificação do Governo para esta situação?

2. Que diligências estão a ser tomadas para solucionar este problema e minimizar os efeitos

negativos para todas as partes envolvidas?

3. A 3 dias dias do levantamento de restrições de viagens do Reino Unido para Portugal, quando

e como vai o Governo proceder para resolver esta situação em tempo útil?

4. Poderão os empresários do setor do turismo contar com a tão aguardada chegada dos

turistas do Reino Unido no dia 17 de maio?

Palácio de São Bento, 14 de maio de 2021
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