
SIC NOTÍCIAS

28/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA MEIA-

NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 191884

REACH: -1

Image

Os hotéis algarvios estão a receber cancelamentos de última hora
por causa das novas regras
Os hotéis algarvios estão a receber cancelamentos de última hora por causa das novas
regras

Os hotéis algarvios estão a receber cancelamentos de última hora por causa das novas regras
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CORREIO DA MANHÃ

28/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 47

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Image

“É PRECISO UM PLANO PARA A REGIÃO ALGARVIA”
Elidérico Viegas, presidente da AHETA, comenta cancelamentos nas reservas de hotéis
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BARLAVENTO

28/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: -1

COVID-19: Hotéis no Algarve com cancelamentos de última hora
Os hotéis do Algarve estão a receber cancelamentos de última hora devido ao
agravamento da situação epidemiológica.

Os hotéis do Algarve estão a receber cancelamentos de última
hora devido ao agravamento da situação epidemiológica.
Os cancelamento de última hora devem-se ainda à entrada de vigor das novas restrições para combater
a pandemia de COVID-19.

«Estamos a assistir a cancelamentos de última hora no seguimento das restrições, devido ao agravar da
pandemia. Continuamos a ter reservas, mas as nossas previsões, que eram muito otimistas para este
fim de ano, não se confirmam», afirmou hoje o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA) à Lusa.

Segundo Elidérico Viegas, as novas restrições e o agravamento da pandemia têm levado a «muitos
cancelamentos», sobretudo por parte dos portugueses, que são quem mais procura a região nesta
altura do ano, e também a uma menor procura.

«Embora continue a haver procura, os dados que temos agora não nos permitem confirmar as previsões
que tínhamos», referiu aquele dirigente, manifestando a esperança de que, ao longo da semana, possa
haver reservas de última hora, caso se verifique um abrandamento no número de novos casos.

Face ao agravamento da situação epidemiológica em Portugal, devido à variante Ómicron, o governo
decidiu antecipar as medidas previstas para a chamada «semana de contenção de contactos» que seria
só em janeiro, para as 00:00 de dia 25 de dezembro.

Entre as medidas decretadas está a obrigatoriedade de apresentação de teste negativo em
estabelecimentos turísticos e alojamento local, quando antes apenas era exigida a apresentação de
certificado digital.
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Entre as medidas conta-se ainda a obrigatoriedade de apresentação de teste negativo à COVID-19 em
restaurantes, casinos e festas de passagem de ano nos dias 30 e 31 de dezembro e 01 de janeiro.

Segundo o presidente da maior associação hoteleira regional, estas restrições «afetam mais os similares
[restaurantes e outros estabelecimentos] do que os hotéis e empreendimentos que organizam os seus
próprios réveillons», apesar do impacto negativo também para o sector do alojamento.

Elidérico Viegas considera que as imposições denotam «um excesso de zelo por parte do Governo, uma
vez que os hotéis e os empreendimentos «constituem modelos de boas práticas», argumentando que as
exigências «são desajustadas da realidade».

De acordo com aquele responsável, apesar de as expectativas de ocupação no Algarve durante este
período serem melhores do que as registadas em 2020, «ficam muito aquém» de 2019.

«Tínhamos perspectivas bastante otimistas, na linha do que vinha acontecendo desde o verão, com o
aumento da procura, sobretudo por parte do mercado interno, e uma vez que o fim de ano se
caracteriza por um aumento da procura por parte dos portugueses, tínhamos essas expectativas»,
reiterou.

Elidérico Viegas lembrou, ainda, que mais de 40 por cento dos hotéis e empreendimentos no Algarve
estão atualmente encerrados, o que já acontecia antes, por se tratar da época baixa do turismo.

(Link)
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CORREIO DA MANHÃ

28/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

Restrições travam reservas em hotéis
Portugueses estão a cancelar estadias
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EXPRESSO

28/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 9636

REACH: 85612

Image

Hotéis no Algarve com cancelamentos de última hora devido às
restrições anticovid
Os hotéis algarvios antecipavam um forte período de procura para o Ano Novo, mas
estão a ser alvo de cancelamentos massivos com as novas restrições que obrigam os
clientes a apresentarem testes negativos, mesmo estando vacinados

Os hotéis algarvios estão a receber cancelamentos de última hora devido à entrada de vigor das novas
restrições para combater a pandemia de covid-19 e ao agravamento da situação epidemiológica.

"Estamos a assistir a cancelamentos de última hora no seguimento das restrições, devido ao agravar da
pandemia. Continuamos a ter reservas, mas as nossas previsões, que eram muito otimistas para este
fim de ano, não se confirmam", afirmou o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA).

Segundo Elidérico Viegas, as novas restrições e o agravamento da pandemia têm levado a "muitos
cancelamentos", sobretudo por parte dos portugueses, que são quem mais procura a região nesta altura
do ano, e também a uma menor procura.

"Embora continue a haver procura, os dados que temos agora não nos permitem confirmar as previsões
que tínhamos", referiu aquele dirigente, manifestando a esperança de que, ao longo da semana, possa
haver reservas de última hora, caso se verifique um abrandamento no número de novos casos.

Face ao agravamento da situação epidemiológica em Portugal, devido à variante Ómicron, o Governo
decidiu antecipar as medidas previstas para a chamada "semana de contenção de contactos" que seria
só em janeiro, para as 0 horas de dia 25 de dezembro.
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Entre as medidas decretadas está a obrigatoriedade de apresentação de teste negativo em
estabelecimentos turísticos e alojamento local, quando antes apenas era exigida a apresentação de
certificado digital.

Entre as medidas conta-se ainda a obrigatoriedade de apresentação de teste negativo à covid-19 em
restaurantes, casinos e festas de passagem de ano nos dias 30 e 31 de dezembro e 1 de janeiro.

Segundo o presidente da maior associação hoteleira regional, estas restrições "afetam mais os similares
[restaurantes e outros estabelecimentos] do que os hotéis e empreendimentos que organizam os seus
próprios 'réveillons'", apesar do impacto negativo também para o setor do alojamento.

Elidérico Viegas considera que as imposições denotam "um excesso de zelo por parte do Governo, uma
vez que os hotéis e os empreendimentos "constituem modelos de boas práticas", argumentando que as
exigências "são desajustadas da realidade".

De acordo com aquele responsável, apesar de as expectativas de ocupação no Algarve durante este
período serem melhores do que as registadas em 2020, "ficam muito aquém" de 2019.

"Tínhamos perspetivas bastante otimistas, na linha do que vinha acontecendo desde o verão, com o
aumento da procura, sobretudo por parte do mercado interno, e uma vez que o fim de ano se
caracteriza por um aumento da procura por parte dos portugueses, tínhamos essas expectativas",
reiterou.

Elidérico Viegas lembrou, ainda, que mais de 40% dos hotéis e empreendimentos no Algarve estão
atualmente encerrados, o que já acontecia antes, por se tratar da época baixa do turismo.
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TVI

27/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 101482

REACH: -1

Image

As ocupações dos hotéis para o réveillon no Algarve estão abaixo
dos 50%
As ocupações dos hotéis para o réveillon no Algarve estão abaixo dos 50%

As ocupações dos hotéis para o réveillon no Algarve estão abaixo dos 50%
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JORNAL DE NEGÓCIOS

28/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 900

REACH: 3700

Image

Fim do ano imune à Covid
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e T urismo (APAVT ) afirma que as
viagens para o final de ano se mantêm e “são um êxito”, ao contrário do Natal
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EXPRESSO

28/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Image

Aeroporto de Lisboa reforça capacidade de testes à covid-19
após tempos de espera elevados
Os postos laboratoriais do aeroporto de Lisboa apresentaram picos de espera entre os
dias 24 e 26 devido à procura por testes à covid e, segundo a ANA, esta capacidade vai
ser reforçada

Os postos laboratoriais do aeroporto de Lisboa apresentaram tempos de espera "elevados" entre os dias
24 e 26, devido ao aumento da procura por testes à covid-19, segundo a ANA -- Aeroportos de
Portugal, que assegura reforço de recursos.

"Devido a um forte aumento de procura por testes covid-19, associado a redução da oferta dos
restantes locais de testagem, entre os dias 24 e 26 de dezembro, os postos laboratoriais no aeroporto
de Lisboa apresentaram tempos de espera elevados", adiantou a empresa.

De acordo com a ANA, "a situação está a ser monitorizada e os recursos reforçados".

"No entanto, e com vista a assegurar a necessidade de testagem dos passageiros, e sendo previsível um
novo aumento de procura no próximo fim de semana, o laboratório da Synlab no Aeroporto de Lisboa
será exclusivo para passageiros portadores de bilhete, entre o dia 30 de dezembro e o dia 2 de janeiro",
garantiu a empresa.

De acordo com a ANA, "os agendamentos já efetuados serão, naturalmente, cumpridos".

Quase 1.700 passageiros foram multados nos aeroportos portugueses entre 01 e 26 dezembro por
falta de teste negativo à covid, ou certificado de recuperação, indicou hoje à Lusa o Ministério da
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Administração Interna (MAI).

O número de companhias aéreas multadas por terem transportado passageiros sem teste negativo ou
certificado de recuperação mantém-se nas 38, à semelhança do balanço feito na semana passada pelo
MAI.

As companhias aéreas que transportem passageiros sem teste negativo incorrem numa multa entre
20.000 e 40.000 euros por passageiro e os viajantes são também alvo de uma contraordenação, entre
os 300 e os 800 euros, por não apresentarem teste à chegada.

Desde 1 de dezembro que todos os passageiros que cheguem a Portugal por via área são obrigados a
apresentar ao desembarcar teste negativo de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 ou certificado de
recuperação da doença covid-19.

Num balanço desta medida para conter o aumento do número de casos de covid-19, o MAI precisa que
entre 01 e 26 de dezembro a PSP e o SEF fiscalizaram 924.719 passageiros e 8.358 voos, que
resultaram em 1.698 contraordenações.
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SIC

27/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 128088

REACH: -1

Image

No Algarve, a testagem também tem sido reforçada a pensar na
chegada de alguns turistas para o fim de ano
No Algarve, a testagem também tem sido reforçada a pensar na chegada de alguns
turistas para o fim de ano

No Algarve, a testagem também tem sido reforçada a pensar na chegada de alguns turistas para o fim
de ano
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EXPRESSO

28/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Image

Ómicron e mau tempo afetaram voos em todo o mundo pelo
quarto dia consecutivo
Os atrasos ou cancelamentos de voos devido à falta de pessoal têm sido uma constante
em 2021, após as companhias aéreas terem sentido dificuldade em recuperar o ritmo que
o mercado exigiu e a variante Ómicron aumentou a dificuldade desta missão

O cancelamento de voos por companhias aéreas de todo o mundo devido à nova variante da covid-19
variante Ómicron, durante um dos períodos do ano mais movimentados, continuaram a sentir-se na
segunda-feira, afetados também pelo mau tempo.

Os atrasos ou cancelamentos de voos devido à falta de pessoal têm sido uma constante em 2021, após
as companhias aéreas terem sentido dificuldade em recuperar o ritmo que o mercado exigiu e a variante
Ómicron aumentou a dificuldade desta missão.

Em 2020, as companhias áreas incentivaram os trabalhadores a pedirem a demissão, quando estas
quase entravam em colapso, mas agora acabaram surpreendidas pela procura, mas também pelo
aumento de casos de covid-19 dentro do setor, noticia a agência AP.

Mais de 2.100 voos foram cancelados esta segunda-feira por companhias aéreas de todo o mundo
devido à variante Ómicron, da covid-19, que perturbou viagens após pilotos terem ficado doentes ou em
isolamento.

Segundo o mais recente balanço do portal Flightaware, citado pela agência France-Presse (AFP) e datado
das 11h30 de Lisboa, as perturbações ocorreram principalmente na China, Indonésia e Estados Unidos
da América.
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No fim de semana do Natal foram cancelados 8.000 voos, sendo esperados já 800 na terça-feira.

"Durante a pandemia, assistimos a pessoal experiente de companhias aéreas a deixar o setor e a não
voltarem", alertou um analista da empresa de pesquisa do setor das viagens OAG.

Para John Grant, "preencher estas lacunas já eram um desafio sentido durante a recuperação e antes da
nova variante fazer-se sentir".

Companhias como a Delta, United, JetBlue ou American culparam a pandemia de covid-19 pela falta de
funcionários nos últimos dias.

Mas companhias aéreas europeias ou australianas também cancelaram voos nesta época de Natal
devido a casos entre funcionários, embora o mau tempo e outros fatores também tenham contribuído
para o caos.

O mau tempo a noroeste do Pacífico levou ao cancelamento de voos com destino ou origem em Seattle
no domingo, segundo a Alaska Airlines, que esperava cem voos afetados na segunda-feira.

As autoridades de Saúde dos Estados Unidos reduziram esta segunda-feira para metade, de dez para
cinco dias, o tempo recomendado de isolamento para uma pessoa infetada com covid-19 ou que seja
contacto de risco, numa medida que pode auxiliar o setor.

As companhias aéreas tinham pedido ao Governo de Joe Biden para que o período de quarentena fosse
reduzido, devido à falta de funcionários, mas o sindicato dos comissários de bordo recusou, referindo
que o período de isolamento deve ser de dez dias.

Até ao momento os sindicatos ainda não reagiram às mais recentes determinações do Centro de
Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, em inglês).
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DN

28/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8488

REACH: 81591

Image

TAP admite cancelamentos por ″pico de baixas″ devido à covid-
19
A transportadora aérea portuguesa disse ao DN terem sido cancelados "alguns voos"
devido a um "pico de baixas", mas não revela quantos. Segundo a Lusa terão sido mais
de uma centena.

A TAP cancelou "alguns voos" devido ao "pico de baixas" em consequência da covid-19, não revelando
quantos. Em resposta a um pedido de informação do DN, a assessoria da empresa informa: "A TAP tem
estado a ajustar a operação para fazer face a um pico de baixas de tripulantes (maioritariamente devido
à covid), que já levou ao cancelamento de alguns voos, estando os passageiros a ser acomodados
noutros voos da companhia ou de companhias parceiras".

A companhia aérea portuguesa não indica quantos voos foram efetivamente cancelados. Segundo as
contas da agência noticiosa Lusa, através dos dados disponíveis na página da Internet da ANA
Aeroportos Portugal, terão sido mais de uma centena.

No Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, esta segunda-feira foram cancelados 23 voos, 21 da TAP;
domingo, verificaram-se 20 cancelamentos, 19 da TAP; enquanto no sábado já tinham anulado 19 voos,
15 da TAP e, na sexta-feira, foram cancelados 19 voos, 17 da transportadora portuguesa.

No Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, esta segunda-feira somam-se 13 voos cancelados; domingo,
quatro; sábado cinco e sexta sete, a grande maioria da transportadora portuguesa.

No Aeroporto de Faro apenas um voo não se realizou e foi da TAP.
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EXPRESSO

28/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Image

Quase 1700 passageiros multados em 26 dias nos aeroportos
portugueses por falta de teste à covid-19
Foram fiscalizados 924.719 passageiros e 8358 voos entre 1 e 26 de dezembro, que
resultaram em 1698 contraordenações, segundo avança o Ministério da Administração
Interna

Quase 1.700 passageiros foram multados nos aeroportos portugueses entre 1 e 26 dezembro por falta
de teste negativo à covid, ou certificado de recuperação, avançou esta segunda-feira o Ministério da
Administração Interna (MAI) à agência Lusa.

O número de companhias aéreas multadas por terem transportado passageiros sem teste negativo ou
certificado de recuperação mantém-se nas 38, à semelhança do balanço feito na semana passada pelo
MAI.

As companhias aéreas que transportem passageiros sem teste negativo incorrem numa multa entre
20.000 e 40.000 euros por passageiro e os viajantes são também alvo de uma contraordenação, entre
os 300 e os 800 euros, por não apresentarem teste à chegada.

Desde 1 de dezembro que todos os passageiros que cheguem a Portugal por via área são obrigados a
apresentar ao desembarcar teste negativo de infeção ou certificado de recuperação da doença covid-19.

Num balanço desta medida para conter o aumento do número de casos de covid-19, o MAI precisa que
entre 1 e 26 de dezembro a PSP e o SEF fiscalizaram 924.719 passageiros e 8.358 voos, que
resultaram em 1.698 contraordenações.

Dos 1.698 autos de contraordenação, 1.035 foram levantados pela PSP, que controla os passageiros
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provenientes de voos com origem no espaço Schengen (a área europeia de livre circulação de pessoas)
e 663 pelo SEF, que fiscaliza os viajantes oriundos de países fora do espaço Schengen.

Estão isentos da obrigatoriedade de testes, PCR ou rápido, os passageiros de voos domésticos, os
menores de 12 anos e as tripulações.

O MAI indica também que nas 1.698 contraordenações estão incluídos oito estrangeiros a quem foi
recusada a entrada no país por não terem apresentado teste no desembarque, uma vez que apenas é
permitida a realização do teste no aeroporto aos cidadãos de nacionalidade portuguesa, estrangeiros
com residência em Portugal e pessoal diplomático.

Os dados do MAI mostram ainda que foram realizados nos aeroportos 1.714 testes de diagnóstico a
passageiros que entraram no país sem este documento.

Nas fronteiras terrestres, também desde 01 de dezembro que os cidadãos de países exteriores à União
Europeia e dos países da UE considerados de risco vermelho ou vermelho-escuro precisam de teste
negativo ou certificado de recuperação.

Os cidadãos oriundos dos países da UE considerados de risco baixo ou moderado devem ser portadores
do certificado de vacinação, teste ou recuperação para entrarem em Portugal.

A GNR e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras realizaram até 26 de dezembro 6.327 operações
aleatórias de fiscalização nas fronteiras terrestres para garantir a realização de testes à covid-19,
segundo o MAI.

No âmbito destas operações, foram feitas 41.467 fiscalizações a viaturas ligeiras e de mercadorias,
motociclos, comboios, autocarros que deram origem a 32 autos de contraordenação por falta de teste
ou certificado de recuperação.

O MAI refere ainda que nas fronteiras terrestres foram realizados 399 testes de diagnóstico.

Portugal Continental está em situação de calamidade desde 1 de dezembro devido ao aumento do
número de casos e estas regras nas fronteiras estão em vigor até 9 de janeiro de 2022.
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PÚBLICO

28/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Image

Bruxelas lança estímulos ao transporte ferroviário transfronteiriço
e de longa distância
Eliminar o IVA em percursos internacionais, financiar a aquisição de comboios,
harmonizar a bilhética e acelerar a digitalização da ferrovia são algumas das medidas.

Os transportes são responsáveis por 27% das emissões totais de CO2 e a Comissão Europeia quer
reduzi-las em 90% até 2050. Para isso, precisa do contributo decisivo dos comboios, que poluem
apenas 1% enquanto os automóveis são responsáveis por 71% das emissões e os aviões por 12%.

A terminar o Ano Europeu do Transporte Ferroviário, a Comissão apresentou um conjunto de propostas
para estimular o uso do modo ferroviário que inclui a isenção de IVA nas viagens internacionais e um
sistema de bilhética que permita aos passageiros adquirir um título de transporte integrado em vez de
comprar vários bilhetes em diferentes operadores.

 

No documento enviado ao Parlamento Europeu e ao Conselho, intitulado “Reforçar os comboios de
passageiros de longa distância e transfronteiriços”, a Comissão propõe ainda “um limite mínimo de 160
km/h para todos os serviços de passageiros que utilizam as principais linhas ferroviárias” das redes
transeuropeias e “medidas destinadas a melhorar as ligações entre as aeroportos e caminhos-de-ferro”.

Bruxelas insiste ainda em medidas que têm falhado, mas que são decisivas para promover a
interoperabilidade ferroviária, isto é, a capacidade de os comboios poderem circular por toda a rede
europeia sem restrições técnicas. São, mais uma vez, “a supressão de regras técnicas e operacionais
nacionais redundantes” e o acelerar do ERTMS – o Sistema Europeu de Gestão de Tráfego Ferroviário.

Outra proposta visa harmonizar “a formação e a certificação do pessoal ferroviário”, o que introduz o
sempre difícil tema da língua comum nos comboios internacionais. Hoje, para atravessar uma fronteira,
os maquinistas têm de ter o nível B1 da língua do país vizinho. Há quem defenda o uso comum do inglês,
tal como na aviação, mas há países, como a França, que não abdicam do seu próprio idioma.
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Em Portugal, onde as ligações internacionais se limitam a dois comboios (em cada sentido) entre o Porto
e Vigo e uma ligação (em cada sentido) entre o Entroncamento e Badajoz, esta última está em risco de
acabar devido à exigência que impede um maquinista português de conduzir 4700 metros em território
 espanhol sem dominar o castelhano ou sem ser acompanhado de um colega do país vizinho.

No financiamento, a Comissão também apresenta soluções. O Banco Europeu de Investimento (BEI) vai
lançar um “Green Rail Investment Platform” que vai financiar projectos de ligações transfronteiriças. Os
pormenores ainda não estão definidos, mas esta poderá ser uma solução para o relançamento do Sud
Expresso (Lisboa – Hendaya) e do Lusitânia Expresso (Lisboa – Madrid).

O BEI vai também financiar a compra de material circulante para comboios nocturnos, dado o
desinvestimento das últimas décadas neste tipo de material. A CP, por exemplo, está a desenhar um
projecto para recuperar material convencional do Sud Expresso para o voltar a pôr nos carris, dado que
a Renfe já descontinuou o material Talgo com que operava no serviço internacional.

Na área fiscal, além da isenção do IVA nos comboios transfronteiriços, a Comissão pretende introduzir
um imposto sobre o combustível dos aviões por forma a fazer pender a competitividade do transporte
internacional para o modo ferroviário.

Muitas destas medidas vêm responder às questões levantadas pelo consórcio de jornalistas de
investigação Investigate Europe que num trabalho recente publicado em vários media europeus
denunciava o “descarrilamento” dos vários pacotes ferroviários europeus que não conseguiram uma
verdadeira integração do sector, o qual funciona como uma autêntica manta de retalhos e ainda mais
fragmentado do que em 1986 quando Portugal e Espanha entraram na CEE.
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https://www.publico.pt/2021/11/20/economia/noticia/maquinista-ganhou-dia-trabalho-500-metros-1983805
https://www.publico.pt/2021/11/28/economia/investigacao/comboios-descarrilamento-europeu-1986118

