
VISÃO

04/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • VISÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CLARA TEIXEIRA

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

DESCONFINAR O VERÃO
Os operadores turísticos acreditam que o próximo verão já vai ser melhor, com os
portugueses presentes e ainda a incógnita dos estrangeiros, mas o efeito do revenge
travel – a vontade de fazer uma viagem extraordinária, de “vingança”, depois de a
pandemia passar – só deverá sentir-se dentro de três anos
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BARLAVENTO

04/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Empresários do Algarve criticam falta de apoios específicos para
região
Apoios demasiado genéricos, sem atenção à especificidade da economia do Algarve, e
falta de perspetivas para reabrir fronteiras e o transporte aéreo são algumas das
queixas
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BARLAVENTO

04/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Para o Algarve as promessas «ainda não passaram do papel»
O Bloco de Esquerda (BE) Algarve critica o governo que anunciou um plano de
recuperação para o Algarve, mas o mesmo ainda não passou do papel
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BARLAVENTO

04/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

AMAL e CCDR Algarve entregam contributos para o Plano de
Recuperação e Resiliência
Novo Hospital Central Universitário do Algarve é a principal prioridade para a região
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JORNAL DO ALGARVE

04/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Taxa de ocupação dos hotéis foi de 15% em janeiro
Segundo o INE
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JORNAL DO ALGARVE

04/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 840

REACH: 0

Praia da Falésia eleita uma das 25 melhores do mundo
Segundo a 'Travellers Choice'
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JORNAL DO ALGARVE

04/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Britânicos compram mais de metade das propriedades nos
resorts
O mercado britânico man-teve-se como principal comprador de propriedades nos resorts
portugueses, alcançando 56% do total de aquisições nas zonas de Albufeira e Loulé, no
Algarve, no segundo semestre de 2020, de acordo com a Associação Portuguesa de
Resorts (APR).
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JORNAL DO ALGARVE

04/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Partidos criticam “falta de detalhe” sobre destino dos apoios à
economia
Os representantes dos principais partidos políticos no Algarve criticaram nos últimos dias
a alegada “falta de respostas” do Governo
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JORNAL DO ALGARVE

04/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: 0

Confederação de empresas pede apoios às tesourarias
A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas vai propor ao
Governo que a Linha de Apoio à Valorização Do Algarve seja convertida em apoio à
tesouraria
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JORNAL DO ALGARVE

04/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: 0

Algarve, um dia também nós
Por: Carlos Albino
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ECONOMIA ONLINE

04/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Santos Silva: “Não estamos a discutir um certificado de
vacinação na UE”
Santos Silva explica que Bruxelas está a ponderar um passe digital de imunidade, para
que haja sobretudo um reconhecimento certificado por todos os Estados-membros.

O ministro dos Negócios Estrangeiros clarificou esta quarta-feira que o livre-trânsito digital sobre o qual a
Comissão Europeia está a trabalhar “não é um certificado de vacinação no sentido próprio” que descarte
a manutenção das medidas sanitárias.“Nós não estamos a discutir um certificado de vacinação na União
Europeia. Aquilo que a Comissão Europeia se prontificou a apresentar como proposta legislativa no
próximo dia 17 de março é um passe digital de imunidade”, frisou Santos Silva, em resposta ao
deputado André Silva, do PAN, durante um debate parlamentar sobre política setorial.Trata-se assim de
uma “certificação reconhecida” entre os Estados-membros da União Europeia (UE), pelo que “não é um
certificado de vacinação no sentido próprio”, explicou.Santos Silva advertiu, contudo, que os cidadãos
europeus e decisores políticos não devem cair na tentação de “pedir ao passe digital de imunidade aquilo
que ele não conseguirá dar”, sublinhando a necessidade de manutenção das medidas de proteção
sanitárias que têm vindo a ser seguidas até aqui.“O passe de imunidade digital permitirá que conheçamos
melhor a nossa situação e, sobretudo, ver esse reconhecimento certificado por outros” países, apontou,
insistindo que “as medidas de controlo sanitário continuarão a ser essenciais, até porque novas variantes
se estão a desenvolver”, sobre as quais ainda não há conhecimento científico suficiente.Por isso, o
governante alertou que “é preciso usar de toda a cautela”, sublinhando que o “princípio de prudência é,
aqui, absolutamente essencial”.No próximo dia 17, a Comissão Europeia vai apresentar uma proposta
legislativa para criar um livre-trânsito digital que permita retomar as viagens em altura de pandemia de
covid-19, comprovando a vacinação ou a recuperação dos cidadãos.“O objetivo é fornecer provas de
que uma pessoa foi vacinada, resultados dos testes para aqueles que ainda não conseguiram obter uma
vacina e informação sobre a recuperação da covid-19”, anunciou, na segunda-feira, a presidente do
executivo comunitário, Ursula von der Leyen.A ideia de criar este certificado digital para permitir a retoma
do setor das viagens e do turismo foi avançada no início deste ano pelo primeiro-ministro grego,
Kyriákos Mitsotákis, e apoiada pelo chefe de Governo português, António Costa.

20/64



OBSERVADOR

04/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 632

REACH: 0

Covid-19. Apenas um em cada quatro hotéis tem reservas para o
verão, revela a Associação da Hotelaria de Portugal
Em 2020 a hotelaria nacional registou, em média, uma taxa de ocupação de 26% e com
preço médio por quarto de 86 euros. O  Alentejo foi a região com melhores resultados em
2020, Açores mais penalizados.

Apenas um em cada quatro hotéis disse ter reservas para o verão deste ano, revelou um inquérito
promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) aos seus associados, divulgado esta quarta-
feira.De acordo com a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, que apresentou esta manhã aos
jornalistas o inquérito “Balanço 2020 & Perspetivas 2021”, apesar de se sentir “algum movimento” nas
reservas em estabelecimentos hoteleiros, elas são “de uma timidez confrangedora”, com apenas cerca
de 25% dos inquiridos já com reservas para aquela altura.Assim, para julho, apenas 23% dos inquiridos
disseram ter já reservas registadas, para agosto 24% e para setembro 25%. “Temos aqui um trabalho
enorme pela frente, que é perceber o que é que falta para consolidar estas reservas e reparem o risco
que isto é: são reservas também reembolsáveis”, sublinhou a responsável.De acordo com os dados
recolhidos pela AHP, em 2020, a hotelaria nacional registou, em média, uma taxa de ocupação de 26% e
com um preço médio por quarto de 86 euros.As perdas foram expressivas, com menos 69% de receitas
de alojamento e 73% de receitas totais na hotelaria.O Alentejo foi a região com melhores resultados no
ano passado, enquanto que os Açores foram a região que mais sofreu os efeitos da pandemia.No ano
passado, quase metade (48%) das reservas em estabelecimentos hoteleiros foram canceladas e 61%
das reservas realizadas foram de modalidade de possibilidade de reembolso.O inquérito foi realizado
entre 4 e 28 de fevereiro, pelo Gabinete de Estudos e Estatística da AHP, junto dos empreendimentos
turísticos associados e aderentes ao AHP Tourism Monitors, de todas as regiões do país.
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OPÇÃO TURISMO

04/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 68

REACH: 0

Fórum para a Competitividade não tem boas notícias para
Portugal
Com o sector do turismo já sem esperança em relação à Páscoa, o Fórum para a
Competitividade prevê uma queda em cadeia do Produto Interno Bruto (PIB) português
de entre 3% e 6% no primeiro trimestre de 2021 e uma diminuição homóloga entre 5,5%
e 8,5%.

Com o sector do turismo já sem esperança em relação à Páscoa, o Fórum para a Competitividade prevê
uma queda em cadeia do Produto Interno Bruto (PIB) português de entre 3% e 6% no primeiro trimestre
de 2021 e uma diminuição homóloga entre 5,5% e 8,5%.– O confinamento mais estrito somado ao
autoconfinamento, terão tido um impacto económico acentuado, visível já nos primeiros indicadores do
ano. No turismo, houve deterioração de expectativas, já sem esperança em relação à Páscoa,
argumenta a entidade.Destaca-se também o atraso nas vacinas e a ausência de uma campanha
internacional para limpar a imagem de Portugal com os casos de pandemia muito elevados registados no
início de 2021, refere ainda a instituição.O gabinete de estudos do Fórum para a Competitividade alerta
sobretudo para o impacto nas restrições no sector terciário, apesar de ter assistido a uma subida um
pouco surpreendente da confiança dos consumidores portugueses no primeiro mês do ano.Em relação a
um dos sectores com mais impacto na economia nacional, o do turismo, o Fórum para a
Competitividade reitera que se verificou uma deterioração de expectativas, nomeadamente perante o
período da Páscoa, que alguns empresários e especialistas viam como tábua de salvação, mas
vislumbram-se agora uma época pascal sem esperança.
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ANTENA 1

04/03/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO

NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

A pandemia não poupa nem os maiores nomes no setor da
aviação
A pandemia não poupa nem os maiores nomes no setor da aviação

A pandemia não poupa nem os maiores nomes no setor da aviação
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RTP MADEIRA

04/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

MADEIRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 8183

REACH: 0

Aos hotéis começam a chegar pedidos de informação de turistas
ingleses que querem viajar se se confirmar o desconfinamento
para as viagens aéreas a partir de Maio
Aos hotéis começam a chegar pedidos de informação de turistas ingleses que querem
viajar se se confirmar o desconfinamento para as viagens aéreas a partir de Maio

Aos hotéis começam a chegar pedidos de informação de turistas ingleses que querem viajar se se
confirmar o desconfinamento para as viagens aéreas a partir de Maio
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PÚBLICO

04/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 0

Saídas de Lacerda Machado, Esmeralda Dourado e Urbahn
reduzem administração da TAP a seis elementos
Os três membros do conselho de administração da transportadora aérea não renovam
mandato e saem da transportadora no final de Abril. No caso de Lacerda Machado, o
gestor considerou que “era tempo de sair”. Empresa espera novo presidente executivo.

Diogo Lacerda Machado, Esmeralda Dourado e Trey Urbahn vão deixar de ser membros do conselho de
administração da TAP a partir do final de Abril, depois de as contas do exercício do ano passado ficarem
formalmente fechadas (estimando-se perdas de cerca de 900 milhões euros). No caso de Lacerda
Machado, o gestor afirmou ao PÚBLICO que “era tempo de sair” da transportadora aérea. Por parte do
Ministério das Infra-estruturas, fonte oficial afirmou apenas que os gestores em causa “renunciam aos
cargos ao abrigo do código das sociedades comerciais” e que “o seu mandato terminou em Dezembro”.
Falta saber que é que o Governo irá escolher para os substituir.De acordo com site económico Eco, as
saídas de Diogo Lacerda Machado e de Esmeralda Dourado foram formalizadas na passada segunda-
feira, através de cartas de rescisões. Formalmente, o mandato terminou no final de Dezembro, mas
normalmente a gestão mantém-se até à realização de uma assembleia geral, no âmbito da qual se
oficializam as entradas e saídas. No entanto, no caso da TAP, não está marcada nem prevista uma data
para a realização de uma assembleia-geral, tendo os gestores optado por tomar este passo.Entre as
três saídas, o nome mais sonante é o de Diogo Lacerda Machado, advogado e conhecido amigo do
primeiro-ministro, António Costa. Apaixonado desde pequeno pelo sector da aviação, esteve no centro
das negociações para o reforço do Estado na TAP após a privatização, garantindo que a participação
pública ficava nos 50% (cabendo 45% ao consórcio privado de David Neeleman e de Humberto Pedrosa
e outros 5% aos trabalhadores).No caso de Trey Urbahn, este gestor era o último dos administradores
com antigas ligações ao ex-accionista David Neeleman (esteve na fundação da transportadora aérea
brasileira Azul, ao lado de Neeleman). Antes destes três gestores já outra administradora, Ana Pinho
Macedo Silva, tinha saído da empresa no final do ano passado.No espaço de um ano, o presidente
executivo da TAP, Antonoaldo Neves, saiu da TAP, tal como o accionista que o colocou no cargo, David
Neeleman, e o Estado passou a deter 72,5% do capital, aguardando ainda a “luz verde” da Comissão
Europeia ao plano de reestruturação.No conselho de administração estão ainda o presidente, Miguel
Frasquilho, o presidente executivo interno da TAP, Ramiro Sequeira, António Gomes de Menezes,
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Bernardo Trindade, José Manuel Silva Rodrigues e Alexandra Reis (que está também na comissão
executiva). Estes dois últimos pertencem à administração em representação de Humberto e de David
Pedrosa (que também deixaram de estar presentes na administração).O Governo contratou uma
empresa para recrutar um novo presidente executivo, e chegou a pensar-se que o assunto estaria
resolvido até ao final do ano passado, mas o seu nome só deverá ser divulgado após o plano de
reestruturação ser aprovado por Bruxelas.
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PUBLITURIS

04/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 422

REACH: 0

Turismo de Portugal cria Curso Executivo em Turismo de Luxo
Formação arranca a 7 de abril, nas Escolas de Hotelaria do Algarve, Lisboa e Porto.

O Turismo de Portugal criou um Curso Executivo em Turismo de Luxo, formação que vai decorrer nas
Escolas de Hotelaria do Algarve, Lisboa e Porto, a partir de 7 de abril, segundo informação publicada no
portal do Turismo de Portugal.“Destina-se a profissionais do sector que já se encontram a trabalhar
neste segmento ou outros que pretendam focar-se no universo muito exclusivo da Hospitalidade de
luxo”, refere o Turismo de Portugal, na informação publicada. ??Esta formação visa “preparar os alunos e
profissionais da área, através da consolidação de conhecimentos e aquisição de novas competências,
para os desafios que se colocam perante esta nova tendência do segmento de Luxo no universo do
turismo”.O curso vai decorrer em formato online e é constituído por seis módulos de caráter obrigatório,
com a duração total de 100 horas, e outros quatro módulos optativos com a duração entre 15h e
20h.“Durante a formação, serão convidados vários especialistas, empresários e operadores do mercado
do Turismo de Luxo que dão o seu testemunho sobre a abordagem à temática. No final, estão previstas
visitas a algumas unidades/empresas que trabalham o segmento do luxo”, acrescenta o Turismo de
Portugal.Todas as informações sobre o novo Curso Executivo em Turismo de Luxo estão disponíveis
através do Portal das Escolas do Turismo de Portugal.
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PUBLITURIS

04/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 422

REACH: 0

Indústria da aviação poderá perder 80 mil milhões de euros em
2021
O valor final ainda está por apurar, mas a IAT A estima que as perdas da indústria da
aviação possa atingir os 80 milhões de euros, em 2021.

Uma estimativa recente da IATA – Associação Internacional de Transporte Aéreo – coloca as perdas das
companhias de aviação entre os 75 e 95 mil milhões de dólares, ou seja, entre os 62 e 80 mil milhões
de euros a nível global.Um dos motivos para esta performance é o fraco início de 2021, admitindo os
analistas da IATA que “já está claro que o primeiro semestre de 2021 será pior do que o antecipado”. A
razão para esta “dura” realidade está nas restrições às viagens tomadas pelos diversos governos em
resposta às novas variantes da COVID-19. As reservas futuras para o verão (julho-agosto) estão 78%
abaixo dos níveis em fevereiro de 2019 (as comparações com 2020 são distorcidas devido aos
impactos da COVID-19), indicam os dados da IATA.Assim, partindo de uma base inferior para este ano
de 2021, “um cenário otimista veria as restrições de viagens gradualmente levantadas, uma vez
vacinadas as populações mais vulneráveis nas economias desenvolvidas, mas apenas a tempo de facilitar
a pouca procura durante a temporada alta de viagens de verão no hemisfério norte”, avança a
associação. Nesse caso, segundo contas da IATA, “a procura de 2021 seria somente 38% dos níveis
verificados em 2019”, com as companhias aéreas a gastar 75 milhões de dólares ao longo deste ano
(pouco mais de 62 mil milhões de euros).Contudo, um cenário mais pessimista, faria com que as
companhias aéreas gastassem 95 mil milhões de dólares ao longo do ano (perto de 80 mil milhões de
euros). Neste caso, os impulsionadores deste cenário seriam os governos ao manter restrições
significativas às viagens durante o pico da temporada de verão no hemisfério norte. Nesse caso, a
procura de 2021 seria de apenas 33% dos níveis de 2019.“Com os governos a aplicar restrições mais
rígidas, 2021 parece ser um ano muito mais difícil do que o esperado”, estima Alexandre de Juniac,
diretor-geral e CEO da IATA, em nota de imprensa. “Será necessária mais ajuda de emergência por parte
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dos governos. Uma indústria de aviação em funcionamento pode, eventualmente, impulsionar a
recuperação económica”. No entanto, o responsável da IATA adverte que este cenário só se coloca, “se
houver falhas massivas antes do fim da crise. Se os governos não conseguirem abrir suas fronteiras,
precisaremos que abram as suas carteiras para um apoio financeiro, de modo a manter as companhias
aéreas viáveis”.Com as companhias aéreas a enfrentarem este cenário para 2021, os responsáveis da
IATA destacam três iniciativas que devem ser consideradas. Em primeiro lugar, planeamento. Ou seja,
preparar a indústria para reiniciar com segurança após um ano ou mais de interrupção exigirá um
planeamento cuidadoso e meses de preparação.Em segundo lugar, percebendo-se que as vacinas e os
testes terão um papel importante à medida que a pandemia fica sob controlo e as economias crescem,
incluindo o setor de viagens, o passaporte ou certificado será fundamental. A associação admite que o
“IATA Travel Pass” permitirá que os viajantes “controlem com segurança os seus dados de saúde e os
partilhem com as autoridades competentes”.Finalmente, padronizar as medidas. À medida que os
programas de vacinação e capacidade de teste se expandem, dois desenvolvimentos se tornaram
críticos: “padrões globais para registar testes e vacinas, e e um plano para registar retrospetivamente
aqueles que já foram vacinados”.“Trabalhar em parceria não é novidade para companhias aéreas ou
governos”, refere de Juniac. “É assim que temos vindo a fornecer conectividade segura, eficiente e
confiável ao longo das últimas décadas”.“Com boas notícias sobre vacinas e capacidade crescente de
testes, há um raio de luz no fim do túnel”. Por isso, o diretor-geral e CEO da IATA conclui que “é hora de
pedir aos governos um plano de retoma e oferecer o apoio possível por parte da indústria”.
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EXPRESSO

04/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 0

Tribunal de Contas Europeu quer certificar-se de que os direitos
dos passageiros são cobertos na retoma das viagens
Antes do verão, será publicado o relatório que avalia se os Estados‑membros tiveram em
conta os direitos dos passageiros ao concederem auxílios estatais de emergência ao
sector dos transportes e das viagens, segundo avança esta terça-feira o T ribunal de
Contas Europeu

O Tribunal de Contas Europeu deu início a uma auditoria para avaliar se a Comissão Europeia foi eficaz a
salvaguardar os direitos dos cidadãos que viajaram de avião ou reservaram voos durante a crise
provocada pelo novo coronavírus. E vai avaliar se as regras em vigor, em matéria de direitos dos
passageiros dos transportes aéreos, são adequadas à finalidade e suficientemente resistentes para fazer
face a uma crise deste tipo.Com este objetivo, o Tribunal de Contas Europeu analisará se a Comissão
verificou o respeito pelos direitos dos passageiros dos transportes aéreos durante a pandemia, e se agiu
em conformidade, além de avaliar se os Estados-membros tiveram em conta os direitos dos passageiros
ao concederem auxílios estatais de emergência ao sector dos transportes e das viagens."Durante a
covid-19, a União Europeia e os Estados-Membros tiveram de encontrar um equilíbrio entre a
preservação dos direitos dos passageiros dos transportes aéreos e o apoio às companhias aéreas em
dificuldades", salientou Annemie Turtelboom, membro do Tribunal de Contas Europeu e responsável pela
auditoria."A nossa auditoria verificará se os direitos de milhões de passageiros dos transportes aéreos na
UE não sofreram danos colaterais na luta para salvar as companhias aéreas em dificuldades", frisou ainda
a responsável do tribunal de Contas Europeu.O surto de covid-19 e as medidas sanitárias que tiveram de
ser tomadas em resposta, provocaram graves perturbações nas viagens: as companhias aéreas
cancelaram cerca de 70% de todos os voos e as novas reservas caíram a pique.As pessoas deixaram de
poder ou de querer viajar, também devido a medidas de emergência frequentemente descoordenadas
por parte de diferentes países, tais como proibições de voos, encerramentos de fronteiras de última hora
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ou requisitos em matéria de quarentena, reconhece o Tribunal de Contas Europeu.Os Estados-membros
da UE introduziram novas medidas de emergência para manter viável um sector dos transportes em
dificuldades, incluindo companhias aéreas, às quais, por exemplo, foram concedidos montantes sem
precedentes de auxílios estatais, destaca o Tribunal de Contas Europeu, lembrando haver estimativas
demonstrando que, durante a crise, até dezembro de 2020, as companhias aéreas (incluindo as de
países terceiros) tinham obtido, ou iam obter, até 37,5 mil milhões de euros em auxílios estatais. Além
disso, doze Estados-membros notificaram à Comissão Europeia medidas de auxílio estatal destinadas a
apoiar os seus operadores turísticos e agências de viagens num montante de cerca de 2,6 mil milhões de
euros.Os Estados-membros também permitiram às companhias aéreas uma maior flexibilidade no
reembolso dos passageiros cujos voos foram cancelados. A Comissão emitiu orientações e
recomendações, nomeadamente o facto da oferta de vouchers não afetar o direito dos passageiros a
um reembolso em dinheiro.No entanto, muitas vezes as companhias aéreas pressionaram os
passageiros cujos voos tinham sido cancelados a aceitarem vouchers em vez de receberem um
reembolso em dinheiro. Noutros casos, as companhias aéreas não reembolsaram de todo os
passageiros ou não o fizeram em tempo oportuno.A publicação do relatório do Tribunal de Contas
Europeu está prevista antes do verão, com a intenção de apurar se os passageiros dos transportes
aéreos têm sido apoiados em tempos de crise, mas também numa tentativa geral de restabelecer a
confiança na aviação.
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Taxistas com quebra de serviços na ordem dos 70% a nível
nacional
Presidente da Federação Portuguesa do T áxi destacou ainda que outro fator
determinante para a crise no setor ″é a concorrência desleal″ das Plataformas TVDE.

A Federação Portuguesa do Táxi (FPT) afirmou esta quarta-feira que os taxistas registaram uma quebra
de serviços de cerca de 70% a nível nacional, que atribuiu ao decréscimo do turismo e à concorrência
desleal das plataformas eletrónicas de transporte.O presidente da FPT, Carlos Ramos, foi ouvido esta
quarta-feira na 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Lisboa, no âmbito do
Acompanhamento da Situação Económica da Cidade, tendo em conta a pandemia de Covid-19."Nós
estamos com uma quebra de serviços que anda à roda dos 70%. Naturalmente que a ausência do
turismo foi determinante para esta quebra de serviços. São 70% a menos mensalmente que nós
estamos a fazer a nível nacional e podemos dizer que na cidade de Lisboa os números são idênticos",
disse.Segundo o responsável, "muitos empresários em Lisboa depositaram as suas licenças na Câmara
Municipal" e suspenderam a atividade como empresários, ao abrigo da legislação que permite que os
carros possam estar imobilizados 365 dias, e "alguns suspenderam mesmo a atividade junto da
Autoridade Tributária".Carlos Ramos destacou ainda que outro fator determinante para a crise no setor
"é a concorrência desleal" das Plataformas de Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em
Veículos Descaracterizados a partir de Plataforma Eletrónica (TVDE) que, segundo acusou, "não
cumprem" nomeadamente a limitação de transporte de dois clientes nos bancos traseiros imposta pela
lei, nem muitas vezes o limite de 10 horas de trabalho imposto aos motoristas."Estão naturalmente a
concorrer deslealmente connosco, porque não há uma fiscalização efetiva, porque a identificação destas
viaturas no exterior não é possível de acompanhar", afirmou, salientando que o autocolante identificativo
dos carros de TVDE "é fácil de ser retirado" e que devem ser encontradas melhores formas de os
identificar facilmente.O presidente da FPT disse ainda que este "grave problema afeta o setor a nível
nacional e muito em especial" em Lisboa e no Porto, "onde a concorrência cada vez é mais feroz", e
defendeu que a gestão do serviço das plataformas deve passar do poder central para o poder local."Nós
pedimos muita fiscalização sobre este tipo de viaturas e ela não é possível de se fazer porque a própria
polícia tem dificuldades em identificar estes carros, a não ser que parasse os carros todos para saber se
são TVDE ou se não são", considerou.Ramos sugeriu um modelo já aplicado em Espanha, onde tanto os
taxistas como os veículos de TVDE têm uma matrícula azul para mais fácil identificação, sendo também
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permitido o acesso das autoridades aos servidores das plataformas para verificar o total de horas de
trabalho dos motoristas."Cá as promessas foram muitas independentemente de estarmos sempre
contra a existência da lei. As promessas foram muitas, o Governo comprometeu-se connosco que esta
era uma solução que era para corrigir. Não há correção nenhuma. E como vocês sabem esta situação
está a agravar para além da crise que é geral que afeta toda a gente, mas eles agravam ainda mais a
situação prejudicando naturalmente o setor do táxi", concluiu.Os elementos recolhidos pelos deputados
municipais durante a audição do setor do táxi ocorrida esta quarta-feira vão servir para um conjunto de
sugestões e recomendações que o grupo vai aprovar na próxima sexta-feira e que serão objeto de
deliberação no plenário da Assembleia Municipal de Lisboa.
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Covid-19: Um terço dos hotéis não sabe se abre este ano e
quase 50 mil cafés e restaurantes estão em risco de fechar
A pandemia levou a uma paralisação das atividades económicas que afetou,
principalmente, a hotelaria e a restauração. Milhares de estabelecimentos estão em risco
de fechar ou não sabem se vão conseguir abrir portas este ano.

A pandemia levou a uma paralisação das atividades económicas que afetou, principalmente, a hotelaria e
a restauração. Milhares de estabelecimentos estão em risco de fechar ou não sabem se vão conseguir
abrir portas este ano.De acordo com dados avançados pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP),
citada pelo Negócios, um terço dos hotéis (mais de 30%) não sabem se vão abrir este ano. O início da
campanha de vacinação não teve o impacto esperado sobre as reservas na hotelaria. E a maioria das
que já estão feitas são reembolsáveis.Após um ano com perdas superiores a 70%, a maior parte dos
hotéis só espera regressar aos níveis de 2019 daqui a dois anos, a partir de 2023. No ano passado,
durante a primeira vaga da pandemia, uma grande proporção dos hotéis esteve encerrada, sendo os
meses de abril e maio os que tiveram o pior registo (cerca de 80% fechou portas).No inverno, o setor
voltou a fechar portas, com mais de 40% da hotelaria a encerrar em novembro e dezembro. Em janeiro
e fevereiro deste ano, a situação piorou: mais de 64% dos hotéis estiveram encerrados.Paralelamente,
também os cafés e restaurantes estão a passar por um dos piores momentos, devido à crise
pandémica. De acordo com dados avançados pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal (AHRESP), citados pelo Jornal de Notícias (JN), 30 mil a 50 mil dos cafés e restaurantes
portugueses estão em risco de falir.Um inquérito feito pela AHRESP, em 1042 estabelecimentos concluiu
que “36% das empresas ponderam avançar para insolvência, dado que as receitas realizadas e previstas
não permitirão suportar todos os encargos que decorrem do normal funcionamento da sua atividade”.Já
a Associação Nacional de Restaurantes Pro.Var estima um cenário pior – “cerca dos 50 mil dos 90 mil
restaurantes e similares que existem no país estão em situação de falência”. Estes dados apresentados
pelo JN resultam de um inquérito feito pela associação a 621 estabelecimentos ao longo do mês de
janeiro.
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Hotelaria vê com bons olhos certificado de vacinação mas pede
aposta na testagem
Depois de perdas de mais de 3200 milhões de euros em 2020, e com poucas reservas a
partir do segundo trimestre, hotelaria é favorável a um certificado que prove a
vacinação, mas inclua também resultados de testes à covid-19.

Ahotelaria não escapa à dura realidade do turismo nacional. Depois de o setor ter perdido 3,2 mil milhões
de euros em receita no ano passado, a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) vê com bons olhos a
criação de um certificado europeu que faça prova de quem está vacinado, mas também que apresente
os resultados de testes à covid e, eventualmente, que indique se a pessoa está imunizada por ter
contraído a doença. Desta forma, há a possibilidade de ampliar o leque de pessoas que teriam mais
confiança para viajar, dando oxigénio ao turismo e hotelaria.Cristina Siza Vieira, CEO da AHP, defende
que estão a "equacionar" os sinais dados pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia,
mas adverte que "temos de considerar que não é um certificado de vacina sem mais, porque isso
excluiria de viagens um segmento importantíssimo", ou seja, os mais novos.A meta da Comissão
Europeia é que, no verão, cerca de 70% da população do Velho Continente esteja imunizada. A
estratégia adotada pela maioria dos países é começar pelos profissionais de saúde, mais idosos e grupos
de risco. A população ativa até aos 50 anos é da última a receber a vacina, mas a que mais poderá
viajar. Por isso, a responsável da AHP defendeu ontem, em conferência de imprensa, que além da
vacinação "apostaríamos mais na testagem massiva e sistemática; em fazer prova da
testagem"."Consideramos que é muito importante que haja garantias, salvaguardas e segurança em
viajar. Este certificado sanitário pode tranquilizar quem recebe e quem viaja", diz, acrescentando que
deve assentar nas seguintes premissas: "permitir a viagem de jovens não vacinados, mas testados, e de
outros que estão imunizados porque tiveram a própria doença - também é muito importante".No início
da semana, a ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu que a Comissão Europeia vai apresentar em
meados deste mês uma proposta para um certificado de vacinação. Um documento que deverá conter
informações como o estado vacinal, mas também eventualmente "outras informações importantes, por
exemplo, quanto à circunstância de a pessoa já ter sido submetida a um teste e o resultado desse teste
ou informação sobre se a pessoa já teve ou não covid-19".O destino Portugal, até à pandemia, era
muito procurado por estrangeiros, tendo em 2019 acolhido mais de 16 milhões de turistas não

35/64



residentes. A pandemia levou o turismo interno a suportar grande parte da atividade no ano passado,
uma tendência que poderá manter-se em parte neste ano.Com as reservas, até ao momento, a não
chegarem a 30% a partir do segundo trimestre deste ano, a associação que representa a hotelaria
classifica assim como "uma boa notícia ter certificados" à escala europeia que incluam não só os
vacinados, mas os cidadãos imunizados e os resultados dos testes, uma vez que "dá tranquilidade e
parâmetros universais". 30% da oferta pode não abrirA AHP realizou durante fevereiro um inquérito ao
setor. Ao medir o pulso, concluiu que neste momento - reflexo do confinamento em Portugal e na
Europa - grande parte das unidades hoteleiras estão fechadas. As previsões de reaberturas começam a
descolar de níveis inferiores a 20% ao longo deste mês, sendo esperado que no arranque do segundo
trimestre perto de 40% da capacidade hoteleira reabrirá portas.Gradualmente, até junho, as estimativas
apontam para reaberturas até 70%, devendo ser esse o nível até ao final de 2021. Ou seja, e de acordo
com a AHP, há cerca de 30% da oferta hoteleira que ou não sabe se vai abrir ou não sabe quando o
fará. Apesar destas perspetivas de reabertura, os dados do inquérito mostram um nível baixo de
reservas, possivelmente devido à elevada incerteza que existe quanto à evolução da pandemia, das
medidas a implementar e da vacinação. Segundo a AHP, há nesta altura 14% de reservas para abril,
19% para maio, 23% para junho e julho e 24% para agosto.Com uma perda de receita superior a 3200
milhões de euros em 2020, reflexo de uma perda de 65% das dormidas face ao ano anterior, apenas
1% dos inquiridos pela associação dos hotéis acredita numa retoma da atividade para níveis de 2019. A
maioria - 48% - defende que alcançar os níveis anteriores à pandemia de covid deverá acontecer entre a
segunda metade do próximo ano e o primeiro semestre de 2023.
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PS quer foco na retoma do turismo e recuperação da Serra do
Caldeirão
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS), através da deputada Jamila Madeira,
pediu na quarta-feira, dia 24 de fevereiro, na audição Regimental de Nélson de Souza,
ministro do Planeamento, maior detalhe relativamente às medidas para a retoma do
sector do turismo, inscritas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

37/64



BARLAVENTO

04/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: 0

Aeroporto de Faro entre os premiados pelo ACI Europe
Os Aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Madeira e Ponta Delgada foram distinguidos pelo
ACI Europe, Organização Internacional de Aeroportos, para «Best Airport» e «Best
Hygiene Measures». Estes prémios reconhecem a contínua aposta na experiência e
segurança dos passageiros no contexto da pandemia COVID-19
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Praia da Falésia é das 25 melhores do mundo
A Praia da Falésia é considerada uma das 25 melhores praias do mundo, num dado que
resulta da análise da T ravellers Choice, que todos os anos compila as avaliações,
classificações e favoritos que os viajantes partilham em todo o mundo.
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Turismo vai ganhar maior protagonismo no PRR
Garantia foi dada por Nelson de Souza, após a intervenção da deputada socialista Jamila
Madeira
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Ulisses Marreiros, o algarvio que lidera o Belmond Copacabana
Palace
T alvez o mais famoso hotel de luxo do mundo tem agora liderança de um algarvio que
não poupa elogios ao Rio de Janeiro. O  novo diretor-geral está otimista em relação à
retoma do sector em ambos os lados do Atlântico
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TAP. Diogo Machado Lacerda e Esmeralda Dourado de saída
Os dois gestores não executivos anunciam saída para final de abril
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TAP: Entre o caos e o abismo
Ao contrário do spin do Governo, o “Estado não salvou a T AP”, o Estado nacionalizou a
TAP. Quem verdadeiramente vai salvar a TAP são os contribuintes que lá vão injetar cinco
mil milhões de euros, tanto quantas foram as ajudas no último ano às famíl

O acordo de emergência com os sindicatos é um passo muito importante para a autorização do resgate
à TAP por parte da Comissão Europeia.Neste contexto, compreende-se que lá para as bandas do Largo
do Rato se tenham estourado foguetes e aberto garrafas de champanhe, tal foi o alívio do ministro
Pedro Nuno Santos, que faz depender o seu futuro político do possível sucesso deste acordo em
Bruxelas.Mas, objetivamente, ao contrário do spin do Governo, o “Estado não salvou a TAP”, o Estado
nacionalizou a TAP. Quem verdadeiramente vai salvar a TAP são os contribuintes que lá vão injetar
cinco mil milhões de euros, tanto quantas foram as ajudas no último ano às famílias e às empresas no
âmbito da recuperação da covid.Este colete de forças a que está sujeita a TAP é resultado em grande
medida da forma despropositada como o Governo interferiu e alterou o modelo de gestão da empresa.
Os sucessivos anúncios do ministro, ainda antes da pandemia, que a empresa estava tecnicamente falida
destruiram a reputação da transportadora.O transporte aéreo é uma atividade extremamente
competitiva, com margens de lucro entre 3 a 5% no máximo. Quando dá prejuízos, são gigantescos,
quando dá lucro este é sempre reduzido. Trata-se de um negócio, altamente especializado, direcionado
para o mercado.Assim importa refletir sobre que TAP vamos ter e em que condições ela pode vir a
sobreviver.A TAP compete com empresas que operam com custos muito mais baixos em mercados
muito maiores. Assim o tamanho da TAP, no futuro, será aquele que o mercado e a gestão mais ou
menos eficiente ditarem.Ora, não existe nenhum caso de sucesso, no mercado liberalizado, de Estados
soberanos a gerirem empresas de aviação. Receio, por isso, que esta intervenção do Estado na TAP leve
de novo, como no passado, ao acumular de prejuízos.Está explicito no acordo de emergência que a
companhia emagrece agora, para ultrapassar a crise, mas volta a engordar em 2025.Numa empresa
bem gerida, eficiente e produtiva, este encolher é uma alavanca para mais tarde a empresa recuperar as
suas quotas de mercado.Mas na TAP, com a sua natureza agora estatal e com o ministro Pedro Nuno
Santos investido na figura do “El Comandante”, imbuído dos seus preconceitos ideológicos, é provável
que as opções de gestão não correspondam estritamente a decisões racionais de mercado e,
consequentemente, depois de os contribuintes colocarem cinco  mil milhões de euros, teremos um de
dois resultados:O Governo, com o intuito de esconder as más decisões de renacionalização da TAP,
aproveitou a pandemia para legitimar a colocação deste montão de dinheiro na TAP, afirmando que se
trata de um investimento estratégico, pelo que a TAP não pode falir custe o que custar.Como é evidente,
se a empresa não for autossuficiente, não der lucro, não corrigir os procedimentos que conduziram a
erros crónicos de gestão, não consegue sobreviver a prazo. Não há milagres.Face às exigências do
mercado da aviação é muito importante que se esclareça, quanto antes, sobre que garantias tem os
contribuintes de que os cinco mil milhões de euros lá injetados vão ser recuperados e que, no futuro, a
TAP vai ser solvente e sustentável, apenas dependendo de si própria. Não é aceitável que os
trabalhadores e as suas famílias voltem à circunstância de terem as suas vidas em suspenso.Por tudo
isto, manda a prudência que o Governo não faça festa política com o acordo alcançado, tanto mais que
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se aproveitou da especial fragilidade da empresa e dos trabalhadores, sabendo que os sindicatos
estavam entre a espada e a parede – e, obviamente, entre o abismo e o caos, optaram pelo
caos.Vamos aguardar a resposta de Bruxelas! Não vai ser fácil a vida para a TAP!O autor escreve
segundo o novo acordo ortográfico
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TAP. Novo CEO já terá sido escolhido pelo governo
ADMINIST RAÇÃO - Plano de reestruturação da T AP continua a ser analisado por
Bruxelas. Short-list de candidatos incluía alemão Jaan Albrecht Binderberger.
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Hotéis. Pandemia levou a perdas de 3,27 mil milhões em receitas
Dados da AHP mostram ainda uma taxa de ocupação hoteleira anual “mísera”. Com
primeiro trimestre já perdido, perspetivas para 2021 são tímidas
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Ex-CEO da Saudi Arabian Airlines terá sido o nome escolhido para
liderar a TAP
T al como o Jornal Económico noticiou em primeira mão a 8 de janeiro, o alemão Albrecht
Binderberger estava na lista restrita de nomes identificados pela consultora Korn Ferry
para Governo selecionar o próximo CEO da T AP. Com uma carreira de mais de 40 anos na
indústria de aviação, Binderberger terá

Jaan Albrecht Binderberger, ex CEO da Saudi Arabian Airlines com uma carreira de mais de 40 anos na
indústria de aviação, foi o nome escolhido pelo Executivo português para CEO da TAP, cargo que está a
ser ocupado transitoriamente por Ramiro Sequeira. A entrada de Binderberger na companhia aérea está
agora dependente da aprovação do plano de reestruturação por Bruxelas, que estava inicialmente
previsto para março mas a ‘luz verde’ agora poderá aparecer até junho, para saber em concreto a
missão que deverá assumir e as medidas de reestruturação que terá de dar seguimento.Albrecht
Binderberger, um dos nomes selecionados pela Korn Ferry, foi escolhido o nome escolhidos pelo
Governo para o novo CEO da TAP”, avançou ao Jornal Económico (JE) fonte próxima ao processo,
dando conta de que a assembleia geral eletiva só deverá ocorrer quando for aprovado o plano de
reestruturação da companhia aérea por Bruxelas, não existindo ainda uma perspetiva de uma data para
a sua realização.Tal como o JE noticiou em primeira mão a 8 de janeiro, Jaan Albrecht Binderberger
estava na short-list de nomes selecionados pela consultora Korn Ferry para novo presidente executivo
da TAP. O gestor alemão tem uma carreira de mais de 40 anos na indústria de aviação, tendo estado à
frente dos destinos da Saudi Arabian Airlines (Saudia) até ao início de 2020. E foi um dos nomes
selecionados pela headhunter contratada para procurar no mercado internacional uma equipa de gestão
qualificada para a companhia aérea nacional, tendo a lista sido entregue ao Governo na reta final do ano
passado.Jaan Albrecht Binderberger, 66 anos, foi CEO da Saudi Arabian Airlines de 2017 até o início de
2020, quando se mudou para a holding e atualmente é conselheiro independente do presidente da
empresa, Ibrahim Koshy, num cargo para que foi eleito para o período 2020-2022. Albrecht é um ex-
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piloto e ocupou vários cargos de gestão na Mexicana de Aviación. Em 2001, e durante 10 anos, assumiu
o cargo de CEO da Star Alliance, aliança de companhias aéreas criada em 1997 com a união de cinco
empresas (Air Canada, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Thai Airways International e United Airlines). Mais
tarde ocupou o mesmo cargo na Austrian Airlines e na companhia aérea turca Sunexpress antes de
ingressar na Saudia.O JE confrontou o Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH) com a escolha do
nome do gestor alemão, tendo fonte oficial avançado que “não confirma que já tenha sido escolhido o
novo CEO da TAP, nem esse nome” e que nada dirá sobre este assunto até ser aprovado o plano de
reestruturação.O MIH fez saber, em dezembro do ano passado, que o nome de outro gestor alemão,
Christoph Mueller, não constava na lista restrita de nomes selecionados pelo Governo para desempenhar
o cargo de CEO da TAP, depois de notícias que deram conta de que Mueller estava entre os nomes
identificados pela consultora Korn Ferry no processo de recrutamento.Tal como o JE avançou em
outubro do ano passado, a multinacional norte-americana Korn Ferry, especializada em recrutar
diretores e presidentes no mundo inteiro, foi selecionada entre quatro empresas que apresentaram
proposta à Parpública, empresa que gere as participações do Estado e que recentemente reforçou a sua
participação na companhia aérea para 72,5%. Esta headhunter ficou com a tarefa de encontrar o futuro
CEO da TAP, que está a ser transitoriamente liderada por Ramiro Sequeira. Ler mais
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DN

04/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLOS NOGUEIRA

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 0

O Estaminé ardeu, mas o proprietário vai “tentar o impossível”:
reabrir no verão
José Vargas ficou destroçado pelo incêndio que levou parte da sua história e um local
emblemático de Faro. Com mais de um milhão de euros de prejuízo, só pede ajuda para
“aligeirar” as questões burocráticas para a reconstrução.
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PÚBLICO

04/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PATRÍCIA CARVALHO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 0

Ambiente: aeroporto no Montijo ou em Alcochete? Essa não é a
pergunta certa
Uma Avaliação Ambiental Estratégica, há muito pedida, deveria ser precedida, nesta fase,
por uma avaliação estratégica sobre o que se espera de um novo aeroporto na região de
Lisboa daqui a 20 anos
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DN

04/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 0

Hotelaria vê com bons olhos certificado de vacinação mas pede
aposta na testagem
Depois de perdas de mais de 3200 milhões de euros em 2020, e com poucas reservas a
partir do segundo trimestre, hotelaria é favorável a um certificado que prove a
vacinação, mas inclua também resultados de testes à covid-19.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

04/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAFAELA BURD RELVAS

FAV: 3

AVE: € 7010

REACH: 0

Mais de 30% dos hotéis não sabem se abrem este ano
O início do processo de vacinação não teve o impacto esperado sobre as reservas na
hotelaria e mesmo aquelas que já estão feitas são, na sua maioria, reembolsáveis
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JORNAL DE NOTÍCIAS

04/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • HERMANA CRUZ

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

Direção do PSD quer ter a última palavra e assume “todas as
consequências” | Hotelaria só tem 25% de reservas para este
verão |Menos assinaturas e listas a todos os órgãos
Direção do PSD quer ter a última palavra e assume “todas as consequências” | Hotelaria
só tem 25% de reservas para este verão |Menos assinaturas e listas a todos os órgãos
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