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Algarve. Reabertura só dia 14 é "penalizante" para discotecas
O presidente da Associação de Discotecas do Sul e Algarve (ADSA) considerou que o
adiamento da reabertura da diversão noturna de 10 para 14 de janeiro, anunciada hoje
pelo Governo, continua a ser "penalizante" para os negócios.
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uestionado pela agência Lusa sobre a decisão do Governo de passar a reabertura dos bares e discotecas
para dia 14, anunciada hoje pelo primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião do Conselho de
Ministros, o presidente da ADSA, Liberto Mealha, admitiu que estas medidas podem ser necessárias, em
função do agravamento dos números de casos positivos por covid-19, mas advertiu que os empresários
continuam a ter despesas e é necessários apoiá-los.

"Eu sei que nunca houve tanto contágio como agora e, na verdade, isso é um bocado alarmante e as
autoridades preocupam-se em conter a propagação, embora estas infeções, felizmente, não estejam a
levar a mais internamentos. Mas estas medidas, na verdade, continuam a ser penalizantes para quem
tem os negócios", afirmou Liberto Mealha.

O presidente da ADSA lembrou que esta medida, "para o Algarve, não é tão penosa", porque nesta fase
do ano os negócios "já estariam naturalmente fechados" por ser época baixa do turismo na região, mas
sublinhou que "é mais complicado para os colegas do resto do país", que continuam a ter despesas
correntes e com equipas de trabalho.

"O tempo vai passando, as despesas mantêm-se, não é que discorde das medidas tomadas, porque que
nunca tivemos números com tantos infetados, mas é preciso que venham os apoios", apelou.

Liberto Mealha pediu ao Governo que "não deixe isso esquecido", porque os apoios são necessários
"para poder suportar e aguentar todas estas medidas, que não são desajeitadas, mas por outro lado
afetam imenso os empresários".

"Como sempre, os bares e discotecas são sempre os últimos e a situação é complicada", acrescentou.

Questionado sobre a apresentação de testes negativo à covid-19 para permitir o acesso aos espaços de
diversão noturna, Liberto Mealha considerou que, "se for admitido um teste rápido, que não precise de
certificação, já vem simplificar muito as coisas".

O presidente da ADSA argumentou que, caso seja necessária, a "certificação só pode ser feita por um
laboratório" e isso torna o processo mais caro para o cliente.

"Se for teste rápido, sem certificação, do mal o menos", disse.

Sobre a isenção de testes para quem comprovar ter tido uma dose de reforço de vacinação à covid-19
há, pelo menos, 14 dias, Liberto Mealha admitiu que a idade alvo da vacinação de reforço está ainda
acima da que habitualmente frequenta as discotecas, embora a medida seja positiva para essas pessoas.

As discotecas e os bares do território continental vão poder reabrir no dia 14 de janeiro, mantendo-se a
exigência de um teste à covid-19 negativo para acesso a estes espaços, anunciou hoje António Costa.

O primeiro-ministro referiu que a reabertura na sexta-feira da próxima semana é acompanhada da
"proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública".

No âmbito da contenção da pandemia de covid-19, com maiores restrições no período do Natal e da
passagem do ano, os espaços de diversão noturna (bares, estabelecimentos de bebidas sem espetáculo
e estabelecimentos com espaço de dança) permanecem fechados desde as 00:00 do dia 25 de
dezembro e previa-se que a medida durasse até 09 de janeiro, mas agora só será levantada no dia 14.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

07/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 4800

REACH: 3700

Setor da aviação civil perdeu 1,5 mil milhões de euros com
pandemia
A covid-19 ditou prejuízos históricos para o conjunto das empresas do setor da aviação
civil. De acordo com a ANAC, em 2020, o volume de negócios agregado caiu quase 55% e
o emprego mais de 9%, mas o investimento aumentou 27% face a 2019.

3/22



4/22



JORNAL I

07/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 2950

REACH: 14000

Alojamento local. Natal e Ano Novo com 40% das reservas
canceladas
Setor diz que tem boas perspetivas para janeiro e fevereiro, meses que contam com os
estabelecimentos “quase vazios”
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TSF ONLINE

06/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 40244

Alojamento local pede reforço de apoios após dezembro
″dramático″
Cancelamentos chegaram a atingir os 40% na época de festas e setor não quer ser
deixado à sua sorte.

Os proprietários de alojamentos locais para turismo pediram esta quinta-feira o alargamento dos apoios
no âmbito da pandemia, depois do "mês dramático" de dezembro e da quebra nas reservas para este
início de ano.

"Dezembro voltou a ser um mês dramático em termos de cancelamentos no alojamento local. Foi
similar à vaga de junho/julho, mas com a agravante de os cancelamentos se terem concentrado
maioritariamente nas poucas semanas onde há movimento no inverno: Natal e Ano Novo", afirmou a
Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), num comunicado.

Segundo dados revelados pela ALEP, os cancelamentos chegaram a atingir os 40% na época das festas
nos maiores destinos turísticos nacionais, como Lisboa, Porto e Madeira.

"A agravar a situação, as reservas registam também um abrandamento muito significativo, com a
maioria dos alojamentos com os calendários de janeiro e fevereiro quase vazios", acrescentou a
associação, que assegurou que sem reforço e extensão de apoios ao setor, após dois anos de
pandemia, "muitos" empresários "não vão conseguir sobreviver" até à chegada da primavera, quando se
espera que haja alguma normalização da atividade com a expectável contenção da Covid-19.

"A ALEP apela a que, nesta fase de eleição e transição política, as atividades mais afetadas não sejam
deixadas à sua sorte, sem apoios nesta reta final de crise", lê-se no comunicado.

Em concreto, a associação propôs o reforço dos "instrumentos que já estão em funcionamento",
nomeadamente, "para os micro e pequenos empresários", o reforço da linha de Tesouraria do Turismo
de Portugal, "mas obrigatoriamente com uma componente de fundo perdido como já aconteceu no
passado".
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Para as empresas, a ALEP defendeu "a continuidade de programas como a retoma progressiva em
2022", que considerou "fundamental para manter o emprego".

Por fim, a associação apelou a que seja adiado o início do reembolso dos empréstimos das linhas de
apoio, "na maioria agendado para junho de 2022".

"Para a ALEP é fundamental adiar o período de carência do reinício dos reembolsos por pelo menos mais
um ano e sempre a seguir ao verão", defendeu.

A Covid-19 provocou 5.456.207 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais
recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.054 pessoas e foram contabilizados 1.539.050 casos
de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em diversos países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas
deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo
dominante em Portugal.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19
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CNN PORTUGAL

06/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Com 40% de cancelamentos no Natal e Ano Novo, alojamento
local pede reforço de apoios após "mês dramático" de dezembro
Além do elevado número de cancelamentos, as reservas registaram um "abrandamento
muito significativo" e as previsões apontam que a maioria dos alojamentos ficarão
"vazios" nos próximos meses

Os proprietários de alojamentos locais para turismo solicitaram esta quinta-feira o alargamento dos
apoios no âmbito da pandemia, depois do "mês dramático" de dezembro e da quebra nas reservas para
este início de ano.

"Dezembro voltou a ser um mês dramático em termos de cancelamentos no alojamento local. Foi
similar à vaga de junho/julho, mas com a agravante de os cancelamentos se terem concentrado
maioritariamente nas poucas semanas onde há movimento no inverno: Natal e Ano Novo", afirmou a
Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), num comunicado.

Segundo dados revelados pela ALEP, os cancelamentos chegaram a atingir os 40% na época das festas
nos maiores destinos turísticos nacionais, como Lisboa, Porto e Madeira.

"A agravar a situação, as reservas registam também um abrandamento muito significativo, com a
maioria dos alojamentos com os calendários de janeiro e fevereiro quase vazios", acrescentou a
associação, que assegurou que sem reforço e extensão de apoios ao setor, após dois anos de
pandemia, "muitos" empresários "não vão conseguir sobreviver" até à chegada da primavera, quando se
espera que haja alguma normalização da atividade com a expectável contenção da covid-19.

"A ALEP apela a que, nesta fase de eleição e transição política, as atividades mais afetadas não sejam
deixadas à sua sorte, sem apoios nesta reta final de crise", lê-se no comunicado.

Em concreto, a associação propôs o reforço dos "instrumentos que já estão em funcionamento",
nomeadamente, "para os micro e pequenos empresários", o reforço da linha de Tesouraria do Turismo
de Portugal, "mas obrigatoriamente com uma componente de fundo perdido como já aconteceu no
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passado".

Para as empresas, a ALEP defendeu "a continuidade de programas como a retoma progressiva em
2022", que considerou "fundamental para manter o emprego".

Por fim, a associação apelou a que seja adiado o início do reembolso dos empréstimos das linhas de
apoio, "na maioria agendado para junho de 2022".

"Para a ALEP é fundamental adiar o período de carência do reinício dos reembolsos por pelo menos mais
um ano e sempre a seguir ao verão", defendeu.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

07/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • A FECHAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 286

REACH: 35000

Grupo SATA com melhor dezembro de sempre
As companhias aéreas do grupo SAT A transportaram, em dezembro de 2021, 97 mil
passageiros, um acréscimo de 3471 passageiros quando comparado com o melhor ano de
sempre, 2007
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VISÃO

06/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

Covid19: Rio de Janeiro perderá 25 mil turistas com suspensão
de cruzeiros na costa do Brasil
O Rio de Janeiro perderá pelo menos 25 mil turistas este ano devido ao cancelamento das
operações de cruzeiros na costa brasileira, motivado pelo aumento de casos de covid-19
nas últimas semanas, informaram hoje fontes oficiais

A situação sanitária e os quase 800 casos positivos reportados nos navios esta semana levaram a
Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil) a suspender voluntariamente as operações nos
portos do país desde a última quarta-feira, medida que se estenderá inicialmente até ao próximo dia 21.

Em apenas duas semanas, a cidade brasileira do Rio de Janeiro deixará de receber 30,5% dos turistas
esperados na atual temporada de cruzeiros, um forte golpe para a economia local.

“Em janeiro de 2022, era esperada a chegada de aproximadamente 36 mil pessoas, entre passageiros e
tripulantes. De 06 a 21 de janeiro, a cidade do Rio de Janeiro deixará de receber cerca de 25 mil turistas,
o que significa que a economia da cidade perderá cerca de 7,5 milhões de dólares [6,65 milhões de
euros]”, disse o porto do Rio de Janeiro em comunicado.

A principal porta de entrada marítima da cidade retomou as suas atividades em 04 de dezembro do ano
passado, quando se iniciou a temporada de cruzeiros no país sul-americano, que terminará em abril
deste ano. Para toda a temporada, cerca de 120.000 turistas eram esperados na cidade.

Os protocolos sanitários exigidos para os cruzeiros pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa,
órgão regulador) são muito mais rígidos do que para os restantes meios de transporte (aéreo ou
rodoviário).

Juntamente com os Estados Unidos da América e Índia, o Brasil é um dos países mais afetados pela
pandemia, com mais de 619 mil mortes e 22,3 milhões de pessoas infetadas com o vírus.

A covid-19 provocou 5.456.207 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais
recente balanço da agência France-Presse.

MYMM // LFS
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ECONOMIA ONLINE

06/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Certificado Covid passa a incluir terceira dose tomada há mais de
14 dias
Quem tomou a dose de reforço há mais de 14 dias deixará de ter de fazer teste para ter
acesso às atividades e locais ainda sujeitos à obrigatoriedade de testagem.

O certificado digital Covid vai passar a englobar a terceira dose da vacina contra a Covid, para quem
tenha tomado a dose de reforço há mais de 14 dias, revelou o primeiro-ministro, António Costa, em
conferência de imprensa após o Conselho de Ministros que delineou as medidas de contenção da
pandemia.

“O certificado digital continuará a ser exigido no acesso a restaurantes, para estabelecimentos turísticos,
espetáculos culturais, eventos com lugares marcados e ginásios. Em alternativa à realização de testes é
o certificado digital. Terá indicação terceira dose no 14.º dia após a administração da dose de reforço.
Quem já tem há mais de 14 dias, se atualizar o certificado digital, deverá aparecer lá a dizer terceira
dose”, clarificou o primeiro-ministro.

Assim, todas as pessoas que tenham a dose de reforço há mais de 14 dias deixarão de ter de fazer
teste para ter acesso às atividades e locais ainda sujeitos à obrigatoriedade de testagem, bastando
mostrar o certificado.

O teste é obrigatório para entrar em bares e discotecas (que reabrem a 14 de janeiro), nos voos que
cheguem a Portugal, para as visitas em lares e visitas a pacientes internados em estabelecimentos de
saúde, e para aceder a grandes eventos e eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados
e recintos desportivos (salvo decisão da DGS).

O certificado digital (que pode ser de recuperação, vacinação ou testagem) é exigido no acesso a
estabelecimentos turísticos e alojamento local, espetáculos culturais, eventos com lugares marcados e
ginásios.
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RTP 3

06/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 3 ÀS 15

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 164836

REACH: -1

Governo prolonga as restrições
Entrevista com Cristina Siza Vieira, da Associação da Hotelaria de Portugal

Entrevista com Cristina Siza Vieira, da Associação da Hotelaria de Portugal
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VISÃO

06/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 685

REACH: 27000

Covid-19: Controlo nas fronteiras áreas vai manter-se até 09 de
fevereiro
O controlo nas fronteiras áreas vai prolongar-se até 09 de fevereiro, mantendo-se a
obrigatoriedade de teste negativo à covid-19 para todos os passageiros que cheguem a
Portugal - PM

O controlo nas fronteiras áreas vai prolongar-se até 09 de fevereiro, mantendo-se a obrigatoriedade de
teste negativo à covid-19 para todos os passageiros que cheguem a Portugal, anunciou hoje o primeiro-
ministro.

“Relativamente às fronteiras, vamos manter o controlo como tem sido feito até agora, continuando a
ser exigido teste negativo obrigatório para todos os voos que cheguem a Portugal e continuaremos a
aplicar as sanções quer a passageiros, quer a companhias de aviação que embarquem passageiros sem
teste realizado”, disse António Costa na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

Também o comunicado do Conselho de Ministras precisa que se prorrogam “até 9 de fevereiro de 2022
as medidas especiais em matéria de testagem para efeitos de voos internacionais”.

Desde 01 de dezembro de 2021 que todos os passageiros que cheguem a Portugal por via área são
obrigados a apresentar teste negativo ou certificado de recuperação no desembarque.

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

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.

Na conferência de imprensa, o primeiro-ministro disse que, desde 01 de dezembro, foram fiscalizados
1.200 milhão de passageiros e 11 mil voos, que resultaram em contraordenações a cerca de 2.000
passageiros e 40 companhias áreas por não cumprimento das normas de testagem obrigatória de
entrada em Portugal.

A covid-19 provocou 5.456.207 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais
recente balanço da agência France-Presse.
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Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.054 pessoas e foram contabilizados 1.539.050 casos
de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em diversos países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas
deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo
dominante em Portugal.

CMP // ZO
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TSF ONLINE

06/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 40244

Certificado digital mantém-se obrigatório no acesso a
restaurantes e hotéis
O certificado digital será ainda exigido para o acesso a espetáculos culturais, eventos com
lugares marcados e ginásios.

O acesso a restaurantes e estabelecimentos hoteleiros vai continuar a estar sujeito à apresentação de
um certificado digital, disse esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa, no final do Conselho de
Ministros.

Entre as medidas que se manterão em vigor a partir do dia 10 de janeiro - data em que termina o
período de contenção - está a "exigência de exibição de certificado digital para acesso a
estabelecimentos de restauração, a estabelecimentos turísticos e de alojamento local", precisou o
primeiro-ministro.

Este certificado digital será ainda exigido para o acesso a espetáculos culturais, eventos com lugares
marcados e ginásios.

Em 25 de novembro, quando anunciou novas medidas para conter a propagação de infeções por Covid-
19, o Governo decidiu que o acesso a estes estabelecimentos dependia -- a partir de 01 de dezembro --
da exibição de um certificado digital Covid-19, modalidade que inclui um teste de antigénio ou PCR
negativo realizados nas 48 ou 72 horas anteriores, respetivamente, ou o esquema de vacinação
completo.

A Covid-19 provocou 5.456.207 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais
recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.029 pessoas e foram contabilizados 1.499.976 casos
de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde de hoje.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19
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TURISMO DE
PORTUGAL

06/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • BUSINESS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Linha de Apoio à Qualificação da Oferta mantém-se aberta e
Linha Específica do Algarve prorrogada até 31 dez 2022
O T urismo de Portugal, em parceria com o sistema bancário, disponibiliza um instrumento
para financiamento a médio e longo prazo de projetos turísticos - Linha de Apoio à
Qualificação da Oferta - com uma dotação de 300 milhões de euros e em vigor desde
janeiro de 2021

O Turismo de Portugal, em parceria com o sistema bancário, disponibiliza um instrumento para
financiamento a médio e longo prazo de projetos turísticos - Linha de Apoio à Qualificação da
Oferta - com uma dotação de 300 milhões de euros e em vigor desde janeiro de 2021.

 

A Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2021 apresenta um conjunto de ajustamentos fundamentados
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no contexto atual, tais como: o aumento do financiamento associado, o reforço dos prémios de
desempenho, e o foco em projetos mais inteligentes, sustentáveis e inclusivos, atentos os desafios com
que o setor se depara.
??

Esta Linha de Apoio está aberta em contínuo até ao esgotamento da dotação prevista e a Linha
Específica de Apoio à Valorização do Algarve, cujo prazo para pedidos de financiamento era o final de
2021, foi prorrogada até 31 de dezembro de 2022.

 

Os pedidos de financiamento são apresentados junto das instituições de crédito aderentes. Saiba mais
em Linha de Apoio à Qualificação da Oferta.
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PRESSTUR

06/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3355

REACH: -1

AHP diz que linha de 150 milhões de euros de apoio ao turismo
“não está disponível”
A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) denunciou hoje em comunicado que “não
está disponível” a linha de 150 milhões de euros de apoio ao turismo anunciada pelo
Governo no dia 27 de Setembro, na cerimónia do Dia Mundial do Turismo.

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) denunciou hoje em comunicado que “não está disponível” a
linha de 150 milhões de euros de apoio ao turismo anunciada pelo Governo no dia 27 de Setembro, na
cerimónia do Dia Mundial do Turismo.

Citado no comunicado, o presidente da AHP, Raul Martins, afirmou que “os apoios públicos são
imprescindíveis para ultrapassarmos as consequências económicas da 5ª vaga e prepararmos a retoma
futura”.

Raul Martins sublinhou que “nada aconteceu” 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 sector”.

“Na prática, onde estão os protocolos bancários? Que bancos aderiram? Quando é que de facto os
empresários se podem dirigir ao seu Banco?”, questiona o presidente da AHP.

“A incertitude [anglicismo usado no comunicado da AHP em lugar de incerteza] é grande e os momentos
que atravessamos exigem disponibilidade e concretização dos apoios públicos o quanto antes. Só assim
estaremos de pé para a retoma, que esperamos e desejamos possa acontecer no 2º semestre de
2022”, frisou o dirigente.

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, anunciou no dia 11 de
Novembro em Albufeira, no Congresso da Hotelaria e Turismo, que a linha de 150 milhões de euros para
reforçar a oferta turística existente deveria estar disponível nas instituições bancárias até ao final desse
mês (clique para ler: Linha de 150 milhões para reforçar oferta existente deverá estar disponível até ao
fim do mês – Governo).

O PressTUR questionou o gabinete de comunicação do Ministério da Economia e Transição Digital sobre
as afirmações da AHP e aguarda respostas.
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