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Turismo/Pandemia: Igreja Católica em Portugal tem
«preocupação» com manutenção e criação de empregos
«Se criamos estruturas de promoção turística, estamos a dar trabalho, emprego e
dinheiro às famílias» – Padre Miguel Neto

Faro, 17 jan 2022 (Ecclesia) – O diretor da Obra Nacional da Pastoral do Turismo (ONPT), da
Conferência Episcopal Portuguesa, destacou a preocupação com a “manutenção e criação de postos de
trabalho”, no setor.

“Se criamos estruturas de promoção turística, estamos a dar trabalho, emprego e dinheiro às famílias.
Os primeiros a usufruir da riqueza gerada são aqueles que estão ali ao lado. Isso é a ‘Economia de
Francisco’”, disse o padre Miguel Neto, numa intervenção divulgada pelo jornal ‘Folha do Domingo’.

O sacerdote falava a convite do núcleo da ACEGE (Associação Cristã de Empresários e Gestores), na
Diocese do Algarve, que realizou esta sexta-feira a mesa-redonda “Uma Realidade que Transforma com
contributos para o futuro de Portugal na área do turismo à luz da ‘Economia de Francisco’”, com
transmissão online.

O coordenador deste núcleo, Paulo Lopes, explicou que pretendiam refletir sobre o atual “ecossistema
empresarial” que vive “numa procura de respostas, mas também de corresponsabilização, relativamente
às mudanças” que são necessárias realizar na indústria do turismo.

Para o padre Miguel Neto, “chegou o momento” de colocar a identidade cristã também ao serviço
daquilo que é a realidade turística e destacou a importância de colocar o património da Igreja “ao serviço
dos outros”.
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Segundo o sacerdote da Diocese do Algarve, a Igreja pode ter o património- mas “não tem o ‘know-
how’ para preservá-lo” e precisa do apoio das entidades que “podem ajudar a Igreja a promover aquilo
que tem com vista à criação de emprego e à promoção turística”.

Já o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) salientou que este setor “é conhecido como a
indústria da Paz” e contribui para uma “economia mais inclusiva”.

“Todo aquele que deixamos para trás é uma oportunidade perdida, não só de sermos solidários que é o
nosso dever, mas também de aproveitar o potencial que essa pessoa tem para contribuir para toda uma
sociedade”, realçou João Fernandes.

O jornal ‘Folha do Domingo’, da Diocese do Algarve, adianta que este encontro, promovido pela ACEGE,
decorreu no âmbito de um ciclo de conferências que decorrem até ao congresso nacional da associação,
em abril.

<iframe width="884" height="498" src="https://www.youtube.com/embed/1Y4JqZ6OwBc"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

(Link)
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https://folhadodomingo.pt/mesa-redonda-apontou-a-contributos-de-entidades-do-turismo-para-a-economia-de-francisco-c-video/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/turismo-pandemia-igreja-catolica-em-portugal-tem-preocupacao-com-manutencao-e-criacao-de-empregos/
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Aeroportos portugueses recuperam 7 milhões de passageiros em
2021
Em 2021, passaram pelos aeroportos portugueses quase 25 milhões de passageiros, mais
39% do que em 2020
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Aeroportos tiveram em 2021 menos de metade dos passageiros
de 2019
Número de passageiros nos aeroportos nacionais chegou aos 24,9 milhões, no ano
passado
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Centeno faz balanço de 2021: "Não devemos ficar tão
desapontados"
Governador do Banco de Portugal diz que apesar de a economia não ter sido totalmente
protegida, o mercado de trabalho recuperou. Já OIT  prevê que impacto das variantes
atrase retoma do desemprego mundial.

Para o governador do Banco de Portugal (BdP) não devemos ficar “tão desapontados” com 2021, uma
vez que, apesar de a economia não ter sido totalmente protegida, o mercado de trabalho recuperou.
“Não devemos ficar tão desapontados com 2021. Apesar de não termos conseguido proteger
totalmente a economia, mesmo com a vacinação, em Portugal atingimos os níveis de emprego pré-
pandemia e a recuperação de setores não afetados por ela. Nas nossas previsões para Portugal em
2022, o grande dinamismo vem dos setores que ainda não conseguiram recuperar, como o do turismo,
serviços, restauração e hotelaria, que têm de ser apoiados até conseguirmos eliminar todos os impactos
da pandemia. Não podemos penalizá-los em nome de uma crise que não é estrutural”, disse Mário
Centeno, em entrevista ao El País.

O antigo ministro das Finanças defende ainda que o “futuro dependerá muito do sucesso da transição
climática e digital e aí os fundos europeus são cruciais”, acrescentando que a emissão de dívida comum
para financiar os fundos é, na sua opinião, o “maior momento de integração europeia depois do euro”.

E foi mais longe: “2020 foi a primeira vez que as políticas monetárias e orçamentais na Europa agiram
de forma coordenada. E como a crise não era estrutural, também não havia dúvidas sobre os riscos
morais, que existem sempre na Europa, que alguns se comportam bem e outros não tão bem.
Felizmente, conseguimos unir-nos, ao contrário de 2008 e 2011”.
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OIT deixa alertas

As declarações de Mário Centeno surgem no mesmo dia em que Organização Internacional do Trabalho
(OIT) lembrou que as várias variantes da covid-19 contribuíram para aumentar o desemprego mundial,
ainda que a economia e o mercado laboral tenham crescido ligeiramente em 2021. Para este ano, o
relatório, que faz as previsões sobre o mercado laboral para 2022, indica que haverá mais 52 milhões de
desempregados no início deste ano em relação aos últimos quatro meses de 2019 (o último
quadrimestre sem pandemia). Trata-se de uma revisão em baixa das previsões anteriores, que
apontavam para mais 26 milhões de de desempregados em 2022 em relação ao mesmo período.

Em termos percentuais, isto significa que “a taxa de participação global da população ativa ficará 1,2
pontos percentuais acima da taxa de 2019”, conclui o relatório.

Para este ano, a organização prevê que , o desemprego a nível mundial desça dos 214 milhões
registados em 2021 para 206 milhões. Em 2019, havia 186 milhões de desempregados.

Estas metas refletem “o impacto que as recentes variantes da covid-19, como a Delta e a Ómicron, têm
tido no mundo do trabalho, assim, como [têm] criado incerteza no desenrolar da pandemia”, estimando
que o número de desempregados só atingirá os níveis pré-pandemia em 2023.

A OIT chama ainda a atenção para o facto de existirem “diferenças acentuadas no impacto que a crise
está a ter em vários grupos de trabalhadores e países”. E acrescenta: “Estas diferenças estão a
aprofundar as desigualdades entre países e a enfraquecer o fabrico social, económico e financeiro de
quase todas as nações, independentemente do seu estado de desenvolvimento. Estes danos demorarão
anos a reparar, com consequências duradouras na participação da população ativa, nos rendimentos do
agregado familiar e, possivelmente, na coesão política”.

7/17



JORNAL DE NOTÍCIAS

18/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • JUSTIÇA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Grupo vendia testes negativos à covid a quem queria viajar
PJ detém sete pessoas com comprovativos falsos no Aeroporto de Lisboa.
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Mais de 2.300 passageiros e 41 companhias multados nas
fronteiras áreas
Entre 1 de dezembro e 16 de janeiro, a PSP e o SEF fiscalizaram 1.586.295 passageiros e
15.309 voos, de que resultaram em 2.370 contraordenações.

Mais de 2.300 passageiros foram multados, entre 1 de dezembro e 16 de janeiro, por tentarem entrar
em Portugal pelas fronteiras aéreas sem teste negativo ao SARS-CoV-2, indicou esta segunda-feira o
Ministério da Administração Interna (MAI).

Segundo o MAI, foram também multadas 41 companhias aéreas por embarcarem esses passageiros
sem teste negativo.

Num balanço desta medida para controlar os casos de Covid-19, o MAI avançou à agência Lusa que,
entre 1 de dezembro e 16 de janeiro, a PSP e o SEF fiscalizaram 1.586.295 passageiros e 15.309 voos,
de que resultaram em 2.370 contraordenações.

Dos 2.370 autos de contraordenação, 1.561 foram levantados pela PSP, que controla os passageiros
provenientes de voos com origem no espaço Schengen (espaço europeu de livre circulação de pessoas),
e 809 pelo SEF, que fiscaliza os viajantes oriundos de países fora do espaço Schengen.

Desde 1 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, os
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.

O MAI precisa igualmente que nas 2.370 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 2.403 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 10 de janeiro 17.021 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 mais de 100 mil fiscalizações a viaturas ligeiras e de
mercadorias, motociclos, comboios, autocarros que deram origem a 36 autos de contraordenação por
falta de teste ou certificado de recuperação.

10/17



O MAI refere, ainda, que nas fronteiras terrestres foram realizados 532 testes de diagnóstico.

O controlo nas fronteiras áreas vai prolongar-se até 9 de fevereiro.

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 vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram
o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em mais de 110 países, sendo dominante em
Portugal.
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Lisboa tem a 11.ª maior subida dos preços das casas para
arrendar
No quarto trimestre de 2021, o preço médio de arrendamento em Lisboa registou um
aumento homólogo de 10,6% atingindo os 1.240 euros. Este número coloca a capital
portuguesa em 11.º lugar da tabela das cidades europeias onde o preço de casas para
arrendar mais aumentou na reta final do ano.

A cidade de Lisboa tem a 11.ª maior subida dos preços das casas para arrendar. Isto porque, no quarto
trimestre de 2021, o preço médio de arrendamento na capital portuguesa registou uma subida
homóloga de 10,6% atingindo os 1.240 euros.

Esta é uma das principais conclusões retiradas do relatório Housing Where International Rent Index,
realizado pela plataforma internacional HousingAnywhere, que divulga uma tendência contínua do
aumento dos custos médios do mercado europeu de arrendamento para todos os tipos de alojamento,
sendo que são os apartamentos que mostram a subida mais acentuada.

De acordo com os mesmos dados, a que o Notícias ao Minuto teve acesso, a capital portuguesa está
entre as 11 cidades europeias onde o preço de casas para arrendar mais aumentou na reta final do ano.
Entre outubro e dezembro de 2020, o preço médio de arrendamento em Lisboa situava-se nos 1.121
euros, tendo passado para os 1.240 euros no final de 2021, ou seja, verificou-se uma subida homóloga
na ordem dos 10,6%.

Por sua vez, Paris é a cidade europeia com o preço médio de arrendamento mais alto (1.964 euros)
cujo aumento foi de cerca de 8,9%, indica o mesmo relatório. No entanto, é Berlim que lidera a tabela
das cidades europeias onde os preços mais aumentaram em 2021, com a subida de 39,4% para os
1.393 euros. Seguem-se Hamburgo e a capital da Islândia Reiquiavique a registar aumentos na ordem
dos 21,3% e 20,4%, respetivamente.

Ainda a constar o 'top 10' das cidade europeias onde o preço médio de casas para arrendar mais subiu
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estão Viena (16,7%), Milão (14,5%), Madrid (14,2%), Florença (13,4%), Bruxelas (13,2%), Frankfurt
(11,8%) e Utreque (10,8%).

Como solução, Djordy Seelmann, CEO da HousingAnywhere sugere que "as partes interessadas, como
os municípios, as universidades, os promotores imobiliários e os fornecedores de tecnologia, trabalhem
em conjunto para encontrar soluções de curto e longo prazo para a crise da habitação que perturba a
Europa."

[Notícia atualizada às 16h49]

Leia Também: 'Temos' a 4.ª maior diferença entre preços das casas e rendas. É de 41,2%
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Cabo Verde Airlines anuncia terceira ilha com voos para Lisboa
A Cabo Verde Airlines (CVA) anunciou hoje que vai reiniciar as ligações internacionais da
ilha do Sal a partir de 11 de fevereiro, com voos para Lisboa, a terceira ilha cabo-
verdiana a retomar a ligação aérea a Portugal.

Em comunicado, a Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) -- CVA (nome comercial) refere que a
ligação Sal -- Lisboa -- Sal será a próxima rota a ser operada pela companhia, que voltou a voar em
dezembro, após 21 meses sem atividade comercial devido à pandemia de covid-19.

Os voos semanais envolvendo o Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, naquela ilha cabo-verdiana,
arrancam em 11 de fevereiro, com a ligação entre Lisboa e o Sal, à sextas-feiras, e do Sal para Lisboa,
aos sábados.

'Conforme plano de retoma, a companhia está a introduzir, de forma gradual, mais voos com base na
evolução da pandemia da COVID-19 e a recuperação dos mercados emissores', recorda o comunicado.

A TACV retomou as operações na rota Lisboa - Praia em 27 de dezembro, coincidindo com o 63.º
aniversário da companhia aérea cabo-verdiana, depois de um interregno iniciado em março de 2020, na
sequência das limitações internacionais impostas para conter a pandemia.

Entretanto, a companhia anunciou que vai reiniciar as operações semanais na rota Lisboa -- Mindelo, ilha
de São Vicente, em 03 de fevereiro.

No final de dezembro, após assembleia-geral extraordinária, a presidente da companhia, Sara Pires,
previu também o regresso dos voos entre Praia e Boston (Estados Unidos da América), no segundo
trimestre.
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Ainda durante este ano, Sara Pires avançou que a transportadora de bandeira cabo-verdiana pretende
retomar ligações a Paris e ao marcado brasileiro.

A companhia retomou as operações com um avião, com duas ligações semanais Praia--Lisboa, mas
segundo a presidente deverá introduzir um novo aparelho no segundo trimestre deste ano e até final de
2023 ter três aviões a voar com as suas cores.

Todo este plano de retoma, alertou, está condicionado pela situação da pandemia de covid-19 neste
momento, com o recrudescer de casos novos não só em Cabo Verde, com a circulação da variante
Ómicron.

Em março de 2019, o Estado de Cabo Verde vendeu 51% da TACV por 1,3 milhão de euros à Lofleidir
Cabo Verde, empresa detida em 70% pela Loftleidir Icelandic EHF (grupo Icelandair, que ficou com 36%
da Cabo Verde Airlines -- nome comercial da companhia) e em 30% por empresários islandeses com
experiência no setor da aviação (que assumiram os restantes 15% da quota de 51% privatizada).

O Estado cabo-verdiano assumiu em 06 de julho a posição de 51% na TACV, alegando vários
incumprimentos na gestão e dissolvendo de imediato os corpos sociais.

Em 26 de novembro, a Loftleidir Cabo Verde anunciou que deu início a um processo arbitral contra o
Estado cabo-verdiano alegando 'violação dos acordos celebrados entre as partes', face à
renacionalização da companhia aérea de bandeira TACV.
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Macau quer população a desinfetar correio e a receber menos
embalagens
As autoridades de Macau apelaram à população para que recebam menos encomendas
pelo correio, após a China ter ligado recentes casos de covid-19 a embalagens que
chegaram do estrangeiro.

“O Centro de Coordenação de Contingência alerta os cidadãos a reduzir e manusear com cuidado, os
produtos adquiridos por correio”, apelaram as autoridades de saúde de Macau, em comunicado.

A razão para este aviso prende-se, segundo as autoridades do território, com a informação “sobre o
rastreio da origem de casos positivos da covid-19 no interior da China" que, "após teste de ácido
nucleico, revela que foram realizados teste a amostras ambientais a correio internacional com que os
casos confirmados também tiveram contacto, tendo sido detetada a estirpe Ómicron”.

Pequim relatou o primeiro caso Ómicron transmitido localmente no sábado e a comissão municipal de
saúde chinesa diz que a fonte da infeção poderá ter sido através de uma embalagem proveniente do
Canadá, que ainda passou pelos Estados Unidos e Hong Kong antes de chegar à capital chinesa.

Pequim também aconselhou a população minimizar a compra de bens do estrangeiro.

Os especialistas e consultores de saúde do Governo canadiano já reagiram a estas alegações,
considerando-as altamente improváveis.

"Teria de ter vírus num objeto, teria de sobreviver através de todo esse transporte e de todas essas
circunstâncias", ou seja, “seria altamente improvável que isso pudesse alguma vez transmitir a covid-
19”, afirmou Supriya Sharma, um consultora médica chefe da Saúde do Canada, à CTV News Channel.

Também o vice-diretor de saúde pública da Agência de Saúde Pública do Canadá já veio negar estas
alegações: "Penso que sabemos onde está a ciência em termos do principal modo de transmissão",
disse Howard Njoo.
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Em Zhuhai, cidade chinesa adjacente a Macau, foram diagnosticados dois novos casos locais foram na
segunda-feira confirmados, perfazendo um total de 14 casos nos últimos dias.

Tal como em Pequim, as autoridades sanitárias de Zhuhai também disseram na conferência que "com
base na atual investigação epidemiológica no local e testes laboratoriais, os peritos concluem que não se
pode excluir a exposição a artigos contaminados no exterior como sendo a causa deste surto".

Os casos na China continental, apesar de reduzidos, estão a aumentar, com o registo de surtos locais
um pouco por todo o país, a poucos dias da celebração da passagem do ano lunar com a família, na
maior migração interna do planeta, e do início, em 04 de fevereiro, dos Jogos Olímpicos de Inverno.

O aumento do número de casos nas regiões vizinhas e a identificação de casos Ómicron detetadas
durante as longas quarentenas impostas em Macau, fizeram com que as autoridades de Macau
reforçassem o alerta junto da população e a dizerem que um “surto de covid-19 é provável” no
território.

Há duas semanas, após um surto ter sido registado em Hong Kong, Macau proibiu voos de fora da China
de aterrarem no território, numa altura em que muitas pessoas, entre os quais portugueses,
regressavam das férias de Natal.

Essa proibição está imposta até dia 23 de janeiro. Contudo, as autoridades já admitiram que a medida
pode ser prolongada.

Macau, que tem seguido a política de zero casos de covid-19, registou apenas 79 casos de covid-19,
impõe quarentenas de regresso que podem chegar a 35 dias dentro de um quarto de hotel e não
permite sequer a entrada a quem teve covid-19 nos últimos dois meses.

Assim como acontece na China continental, o Governo de Macau passou a não considerar os casos
assintomáticos para efeitos de contabilidade dos casos registados.
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