
JORNAL DE NOTÍCIAS

05/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Cancelamentos em mais de 80% dos estabelecimentos
Medidas restritivas aplicadas durante período de festas estão na origem dos
cancelamentos
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JORNAL ECONÓMICO

05/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 6005

REACH: 30000

Hoteleiros alertam para atraso na linha de crédito de 150 milhões
de euros
"Na prática, onde estão os protocolos bancários? Que bancos aderiram? Quando é que
de facto os empresários se podem dirigir ao seu banco?", questionou o presidente da
AHP.

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) alertou esta terça-feira para os atrasos no apoio ao setor,
nomeadamente no que diz respeito a uma linha de crédito de 150 milhões de euros, anunciada pelo
Governo ainda no ano passado.

“Depois dos anúncios feitos e do Banco de Fomento fazer publicidade à linha de apoio ao turismo de 150
milhões de euros, por via da qual se pretende apoiar a retoma sustentável do Turismo, nomeadamente
através do reforço de fundo de maneio das empresas viáveis, note-se, e da dinamização dos
investimentos relevantes para o setor, nada aconteceu”, disse, citado num comunicado, o presidente da
AHP, Raul Martins.

“Na prática, onde estão os protocolos bancários? Que bancos aderiram? Quando é que de facto os
empresários se podem dirigir ao seu banco?”, questionou.

“Depois de um verão que deu sinais de retoma e dos hotéis se prepararem para o arranque, este ‘volte-
face’ na pandemia e as medidas restritivas anunciadas – aliás, confusas, erráticas e de última hora -,
significaram um terrível abanão nas nossas empresas”, sublinhou o dirigente associativo.

De acordo com Raul Martins, “muitos hotéis que tinham aberto para o verão e ainda tiveram um mês de
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outubro razoável, quando comparado com 2020”, tendo feito “o esforço de preparar a operação para o
Natal e passagem de ano, entraram em despesas importantes e reativaram canais de venda e
distribuição”.

“O que se seguiu é o que sabemos”, lamentou, sublinhando que “se alguns hotéis nalgumas regiões ainda
conseguiram resultados positivos, o grosso da hotelaria está completamente descapitalizada, com uma
tesouraria esgotada e sem possibilidades de sobreviver aos tempos que se adivinham” e acrescentando
que “o primeiro trimestre de 2022 vai ser muito pior” do que o previsto.

“Se o verão de 2021 foi melhor em comparação com 2020, ficou muito aquém do de 2019 e soma-se
a quase dois anos de resultados zero”, recordou, referindo os números divulgados pelo INE (Instituto
Nacional de Estatística), que apontam que, em novembro, “o número de hóspedes e de dormidas caiu -
17,0% e -12,4%, respetivamente, perante 2019”.

Além disso, “as dormidas registadas nos primeiros onze meses de 2021, comparando com o mesmo
período de 2019, diminuíram 47,7%” e em novembro, “33,8% dos estabelecimentos de alojamento
turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes”.

“Infelizmente”, destacou, “os apoios públicos são imprescindíveis para ultrapassarmos as consequências
económicas da 5.ª vaga e prepararmos a retoma futura”.

No dia 11 de novembro, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse que esperava
que a linha de 150 milhões de euros, anunciada em setembro, para reforçar “a oferta existente” no setor
turístico estivesse ainda disponível ainda naquele mês.

“Esperamos ainda antes do final do mês [de novembro] ter a famosa linha dos 150 milhões de euros
disponíveis nas instituições de crédito e esperamos ainda antes do final do ano ter uma linha de
recapitalização estratégica disponível”, afirmou Pedro Siza Vieira no 32.º Congresso Nacional da Hotelaria
e Turismo, em Albufeira.

“Não tenho a certeza de que consigamos ter o Programa Reforçar para ajudar as empresas a amortizar
as suas linhas de crédito garantidas porque não temos Orçamento do Estado para o próximo ano, mas
esperemos que isso possa ser compensado”, acrescentou.

Em 27 de setembro, em Coimbra, antes de ter sido chumbado o Orçamento do Estado para 2022, o
ministro anunciou que o Governo ia continuar a lançar linhas de crédito para apoiar o setor do turismo,
cuja retoma em curso ainda “vai ser lenta”.

Ao intervir na sessão de abertura da Conferência Mundial do Turismo, promovida pela Confederação do
Turismo de Portugal (CTP), Pedro Siza Vieira anunciou, na altura, que nas semanas seguintes seria
lançada uma nova linha de 150 milhões de euros para reforçar a oferta existente.

“Nos próximos tempos precisaremos de continuar a apoiar as empresas do setor turístico, porque
apesar de já estar aí a retoma ela ainda vai ser lenta”, disse o governante.

4/24



EXECUTIVE DIGEST

04/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 3530

REACH: -1

Como será o setor do turismo e hotelaria em 2022?
Que bom que seria termos uma bola de cristal que nos permitisse ver o futuro, a hotelaria
do futuro. Que pudéssemos viajar num avião supersónico que nos transportasse em
poucos minutos para o outro lado do globo, que o hotel luxuoso que escolhemos tivesse
todas as nossas preferências segundo os nossos gostos e com o nosso estado de espírito
do momento, o melhor serviço imaginável mesmo sabendo que grande parte das funções
é executada por robots. No final da estadia poder sair livremente porque os nossos
dados biométricos já nos identificaram. S

Que bom que seria termos uma bola de cristal que nos permitisse ver o futuro, a hotelaria do futuro. Que
pudéssemos viajar num avião supersónico que nos transportasse em poucos minutos para o outro lado
do globo, que o hotel luxuoso que escolhemos tivesse todas as nossas preferências segundo os nossos
gostos e com o nosso estado de espírito do momento, o melhor serviço imaginável mesmo sabendo
que grande parte das funções é executada por robots. No final da estadia poder sair livremente porque
os nossos dados biométricos já nos identificaram. Simples, rápido e tranquilo.

Pensar o futuro é sempre desafiante e por isso decidi concentrar-me nalguns temas que considero de
maior relevância pela sua pertinência face aos tempos que vivemos atualmente e que passo a enumerar:

Pessoas / Recursos Humanos

Uma das consequências da pandemia é a escassez de pessoas para trabalhar no turismo e na hotelaria,
e tal é um fenómeno a nível global.

O aumento em termos de infraestruturas e outros negócios ligados à hotelaria e turismo nos últimos
anos não tem sido acompanhado pelo aumento no número de pessoas com capacidade para preencher
todas as vagas, que entretanto se criaram.

Por outro lado, as condições pouco apelativas que se praticam nesta indústria fizeram com que muitos
profissionais depois da pandemia abandonassem o setor e preferissem outros como o imobiliário, o
trabalho em lojas ou supermercados, ou mesmo o trabalho nas obras.

O problema da retenção e atração do talento está na ordem do dia e muitos empresários começam a
olhar para este tema com maior atenção criando boas práticas para com os seus colaboradores. Neste
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contexto o employer branding e o employer experience são planeados e colocados em prática.
Paralelamente um numero crescente de empresas procura a certificação da felicidade organizacional e
salvaguardar a motivação das suas pessoas por pessoas motivadas serem mais produtivas logo geram
maior rentabilidade para as suas empresas tornando-as sustentáveis.

O futuro, que é já hoje passa por assumirmos que os nossos colaboradores são os nossos clientes, e
que temos que zelar pela prevenção da saúde mental dos mesmos criando todas as condições para que
eles se realizem no trabalho identificando-se com o nosso propósito, fazendo o que os apaixona e em
que o plano de carreira é a consequência de um trabalho bem feito e de uma avaliação de desempenho
excelente.

Em aberto ficam questões como o reconhecimento, a valorização e dignificação das carreiras, os planos
de compensação por objetivos, a legislação que possibilite a célere inserção de migrantes no mercado de
trabalho, a inserção de pessoas com deficiência e a melhor coordenação entre entidades públicas,
privadas e empresas.

Sustentabilidade e consciência ecológica

É do conhecimento geral que atualmente os consumidores são cada vez mais conscientes em relação ao
tema ecológico e na sua escolha quando toca a viagens e estadia dão preferência a destinos e locais
onde o meio ambiente é respeitado e onde exista um relacionamento com as comunidades in loco. Estas
preferências marcam tendência e fazem com que o tema da sustentabilidade esteja na ordem do dia e
que o setor da hotelaria e do turismo integre estas preocupações nas suas estratégias.

A proteção ambiental e a economia de recursos também são de primordial importância, tendo sempre
em vista um equilíbrio com o ambiente e os recursos existentes.

Perspetiva holística e ESG

A sustentabilidade deve ser encarada de forma holística, multistakeholder, e vista como estratégia de
negócio. Considerando e potenciando critérios ESG (Ambiental, Social e Governança) é fundamental que
os investidores tenham foco no S-Social, reforçando assim relações com clientes, fornecedores,
comunidade, mas sobretudo, com os colaboradores e promovendo uma Cultura Responsável. Tal cultura
é um dos fundamentos dos Negócios Conscientes.

Torna-se assim fundamental para que o nosso planeta seja saudável, que tanto as organizações como
as pessoas deverão estar saudáveis havendo assim uma íntima conexão entre bem-estar, felicidade e
economia.

Mercados, negócio e consumidores

Assistimos a uma mutação constante em que os ciclos são mais curtos logo as análises aos mercados e
vendas mais frequentes.

O aumento de custo das matérias-primas, fornecedores e recursos humanos obriga a uma gestão
rigorosa nas empresas.

Novos mercados e tipos de consumidores estão a surgir: as estadias tendem a ser mais longas pela
flexibilidade entre lazer e trabalho, os viajantes mais sofisticados exigem um serviço personalizado, o
bem-estar e a vida saudável são um ‘must’ em cada momento da experiência, muitos viajam com os
seus animais de estimação e os certificados de vacinação tornam-se obrigatórios.
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Digital / tecnologias / segurança cibernética dos dados

Estamos numa era digital e o futuro recorrerá à realidade virtual, e assistentes virtuais e chatbots e da
interconetividade entre dispositivos e conetividade com redes 5 G.

O sistema contacless será utilizado nos vários momentos da viagem, na compra de serviços e
pagamentos inclusive com criptomoedas. Neste âmbito a questão da segurança cibernética dos dados
será de vital importância.

O crescimento das reservas via mobile, o e commerce e a tecnologia de reconhecimento digital, facial, de
retina e indicadores biométricos serão uma realidade.

Por último a utilização de robots ao nível dos hotéis, aeroportos e outros serviços estarão na ordem do
dia.

Liliana Conde

Consultora
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PÚBLICO

05/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Covid-19: isolamento de assintomáticos passa para sete dias a
partir de hoje
As normas actualizadas pela DGS também reduzem para sete dias o isolamento dos
contactos de alto risco, mas alteram as definições destes contactos

O período de isolamento para as pessoas assintomáticas infectadas com o vírus SARS-CoV-2 passa esta
quarta-feira a ser de sete dias. As normas actualizadas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) também
reduzem para sete dias o isolamento dos contactos de alto risco.

As redefinições desses contactos só entram em vigor na próxima segunda-feira. Passam a ser
considerados contactos de alto risco os coabitantes do caso confirmado, a menos que tenham esquema
vacinal completo com dose de reforço, residam ou trabalhem em lares ou outras respostas dedicadas a
pessoas idosas, comunidades terapêuticas e de inserção social, centros de acolhimento temporário, de
alojamento de emergência e rede de cuidados continuados.

De acordo com as normas actualizadas esta quarta-feira, o período de isolamento será de 10 dias para
quem desenvolve doença moderada. E de 20 para quem desenvolve doença grave e para quem tem
problemas de imunodepressão, independentemente da gravidade da evolução clínica.

O anúncio foi feito no dia 30 de Dezembro, quando Portugal registava um novo máximo de casos pela
terceira vez consecutiva. Em entrevista à RTP3, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou que o
objectivo é alcançar um equilíbrio entre a segurança e o menor número de dias possível em isolamento.

O Grupo de Apoio Técnico à Implementação das Políticas de Saúde (GAPS) – criado no Verão e
coordenado pelo médico João Rodrigues – vai mais longe na “proposta geral de revisão da Norma
004/2020 da DGS”, que define os procedimentos a adoptar na abordagem do doente com suspeita ou
confirmação de covid-19: acabar com o período de isolamento dos contactos de alto risco vacinados
com duas doses, reduzir para cinco dias o tempo de confinamento dos doentes com covid-19 e avançar
com um “simplex para as baixas”.

A possibilidade de reduzir o período de isolamento para cinco dias não está excluída. Está em aberto, ao
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que disse já o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.
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SAPO

05/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • MULTINEWS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 200

REACH: 34000

Turismo de Algarve apresenta guia de eventos para o mês de
janeiro
As músicas novas de Salvador Sobral ou os clássicos dos GNR e dos Pólo Norte, a “Paixão
Flamenca” em versão bailada ou “Cochinchina”, de Sandra Barata Belo com Vítor D
´Andrade, Margarida Vila-Nova e Patrícia André, são algumas das sugestões a descobrir
na edição de janeiro do Guia Algarve.
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As músicas novas de Salvador Sobral ou os clássicos dos GNR e dos Pólo Norte, a “Paixão Flamenca”
em versão bailada ou “Cochinchina”, de Sandra Barata Belo com Vítor D´Andrade, Margarida Vila-Nova e
Patrícia André, são algumas das sugestões a descobrir na edição de janeiro do Guia Algarve.

 

Pode descarregar aqui

https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia%20Algarve/2022/Guia_Janeiro22_web.pdf
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PÚBLICO

05/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CICLISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Volta ao Algarve terá Malhão em dose dupla e “crono” para
especialistas
A prova vai para a estrada em meados do mês de Fevereiro e terá algumas das melhores
equipas do mundo.

 

Uma dupla escalada ao alto do Malhão vai coroar o vencedor da 48.ª Volta ao Algarve em bicicleta, que
arranca em 16 de Fevereiro, em Portimão, para um percurso renovado e com um contra-relógio mais
longo.

De regresso às “suas” datas no calendário, depois de no ano passado ter decorrido no início de Maio
devido à pandemia de covid-19, a “Algarvia” recupera o seu tradicional formato, embora com
“roupagens diferentes”, quer pelas “abordagens” distintas das subidas ao alto da Fóia (Monchique) e do
Malhão (Loulé), quer pelo contra-relógio de 32,2 quilómetros, uma distância mais vocacionada para
especialistas do que as duas dezenas de quilómetros de luta contra o cronómetro das edições
anteriores.

A zona ribeirinha de Portimão acolherá, em 16 de Fevereiro, a apresentação das equipas e as primeiras
pedaladas da 48.ª Volta ao Algarve, que levarão os corredores a percorrer 199,1 quilómetros até Lagos,
onde se espera uma disputa ao sprint.

A selecção da geral iniciar-se-á logo na segunda etapa, que começa em Albufeira e termina, depois de
cumpridos 182,4 quilómetros, na Fóia, ponto mais alto do Algarve, com a meta a coincidir com um
prémio de montanha de primeira categoria, onde os ciclistas chegarão após 7,1 quilómetros a subir com
uma pendente média de 6,8%.
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A subida final terá, contudo, uma aproximação diferente das edições anteriores: em vez da Pomba, os
corredores terão de escalar a Picota, uma contagem de segunda categoria de 9,3 quilómetros, com
inclinação média de 5,5%, e que dista 7,4 quilómetros do sopé da Fóia.

A terceira tirada, a mais longa da competição, arranca no Alentejo, em Almodôvar, e estende-se por
209,1 quilómetros, até Faro, cidade que já não recebia uma chegada da Volta ao Algarve desde 2008 e
que deverá proporcionar o segundo embate entre sprinters desta edição, cujo percurso foi revelado
nesta terça-feira pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Mas é à quarta etapa que os ciclistas das 25 equipas participantes encontrarão a maior novidade em
relação aos anos anteriores: o contra-relógio mais extenso desde 2013, que marca também o regresso
ao percurso da corrida de Vila Real de Santo António (já não recebia uma partida de etapa desde 2009),
ponto inicial do exercício que terminará em Tavira.

O sucessor do algarvio João Rodrigues (W52-FC Porto), o vencedor da edição de 2021, será encontrado
no domingo, 20 de Fevereiro, no final dos 173 quilómetros da quinta e última etapa, que vai ligar Lagoa e
o alto do Malhão.

Num percurso “rompe-pernas”, assistir-se-á ao regresso da dupla escalada no Malhão, a primeira a 24
quilómetros do final e a segunda coincidindo com o final da etapa, que coroará o vencedor da 48.ª
“Algarvia”.

Esta edição contará com 10 formações do WorldTour, entre as quais a INEOS, QuickStep Alpha Vinil,
Jumbo-Visma e UAE Emirates, e cinco ProTeam, às quais se juntam as 10 equipas continentais
portuguesas.

Etapas da 48.ª Volta ao Algarve:
16 fev: 1.ª etapa: Portimão - Lagos, 199,1km

17 fev: 2.ª etapa: Albufeira - Fóia (Monchique), 182,4km

18 fev: 3.ª etapa: Almodôvar - Faro, 209,1km

19 fev: 4.ª etapa: Vila Real de Santo António - Tavira, 32,2km (CRI)

20 fev: 5.ª etapa: Lagoa - Malhão (Loulé), 173km

https://www.publico.pt/2022/01/04/desporto/noticia/volta-algarve-tera-malhao-dose-dupla-crono-
especialistas-1990710
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JORNAL I

05/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

TAP. Governo diz que alienações não serão “nem a saldo nem à
pressa”
Garantia foi dada pelo Sindicato dos T écnicos de Handling, depois da Comissão Europeia
ter dado luz verde ao plano de reestruturação
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DN

05/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • EDITORIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Vistos gold pagavam duas injeções à TAP
Por: Joana Petiz
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SIC NOTÍCIAS

05/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA MEIA-

NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 95942

REACH: -1

Foram cancelados mais de vinte voos da TAP no aeroporto de
Lisboa
Foram cancelados mais de vinte voos da TAP no aeroporto de Lisboa

Foram cancelados mais de vinte voos da TAP no aeroporto de Lisboa

17/24



NEWSAVIA

05/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 650

REACH: -1

Groundforce Portugal renova certificação do Sistema de Gestão
O Sistema de Gestão da empresa de assistência em aeroportos Serviços Portugueses de
Handling (SPdH), mais conhecida pela marca Groundforce Portugal, foi novamente
reconhecido pela APCER – Associaçã…

O Sistema de Gestão da empresa de assistência em aeroportos Serviços Portugueses de Handling
(SPdH), mais conhecida pela marca Groundforce Portugal, foi novamente reconhecido pela APCER –
Associação Portuguesa de Certificação com o referencial normativo ISO 9001:2015, anunciou nesta
terça-feira, dia 4 de janeiro, a própria empresa.

A Groundforce Portugal é um prestador de serviços de assistência em terra ao transporte aéreo
certificado ISO 9001 – Gestão da Qualidade em todas as escalas onde opera, desde 1997.

Este referencial regula as melhores práticas do mercado na Gestão da Qualidade de serviço, garantindo
aos seus clientes que a sua operação se pauta pelos mais elevados padrões de qualidade e segurança.

Para a Groundforce, “a renovação da certificação, passados quase dois anos do início de uma pandemia
que atingiu de forma desproporcionada o sector da aviação, é um motivo de imenso orgulho e a
demonstração que, apesar das tantas incertezas que nos rodeiam, todos na Groundforce Portugal
colocam sempre acima de tudo o mais importante: prestar um serviço de qualidade e em total
segurança aos seus clientes.”

De acordo com a APCER, “Pese embora as circunstâncias atípicas vividas e as profundas alterações que a
empresa e o setor atravessam, a organização mantém em funcionamento e com eficácia o seu Sistema
de Gestão Integrado.“
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Foram ainda assinalados como pontos fortes a resiliência encontrada na equipa auditada face a uma
situação altamente adversa criada pela pandemia de covid-19; a procura de alternativas de negócio, ao
mesmo tempo que se manteve a qualidade do serviço prestado ao cliente; a experiência da equipa
técnica; o detalhe da auditoria interna; a implementação de medidas de biossegurança para prevenir a
propagação de covid-19 e a avaliação da satisfação de clientes, com valores de 88%, números muito
bons para a atual situação e em linha com anos anteriores.
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SIC

05/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 128088

REACH: -1

A combinação entre o mau tempo, as restrições covid, um
elevado número de tripulantes em isolamento resultou em
milhares de cancelamentos de voos em todo o mundo
A combinação entre o mau tempo, as restrições covid, um elevado número de tripulantes
em isolamento resultou em milhares de cancelamentos de voos em todo o mundo

A combinação entre o mau tempo, as restrições covid, um elevado número de tripulantes em isolamento
resultou em milhares de cancelamentos de voos em todo o mundo
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TVI

04/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

A cada hora há mais voos atrasados ou cancelados em todo o
mundo
A cada hora há mais voos atrasados ou cancelados em todo o mundo

A cada hora há mais voos atrasados ou cancelados em todo o mundo
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JORNAL DE NOTÍCIAS

05/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • NORTE / SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Governo da Madeira cancela festas de Carnaval
As festividades de Carnaval na Madeira, entre 26 de fevereiro e 2 de março, foram
ontem canceladas, devido à evolução da situação pandémica na região anunciou o
Governo insular
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TVI

04/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 177594

REACH: -1

Se um dos seus desejos para este ano é viajar, comece por
pensar no orçamento que tem, destinos não faltam, mas não são
para todas as carteiras
Se um dos seus desejos para este ano é viajar, comece por pensar no orçamento que
tem, destinos não faltam, mas não são para todas as carteiras

Se um dos seus desejos para este ano é viajar, comece por pensar no orçamento que tem, destinos
não faltam, mas não são para todas as carteiras
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TVI

04/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 126853

REACH: -1

Se quiser ir mais longe e tiver preferência por locais invulgares
veja o que algumas pessoas estão a escolher como destino de
férias
Se quiser ir mais longe e tiver preferência por locais invulgares veja o que algumas
pessoas estão a escolher como destino de férias

Se quiser ir mais longe e tiver preferência por locais invulgares veja o que algumas pessoas estão a
escolher como destino de férias
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