
EXPRESSO

25/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

Turismo pode ajudar a 'salvar' o ano | Portugal viveu recessão
“mais curta e violenta de que há memória”
Portugal é destino seguro e pode ganhar quota de mercado por causa da guerra.
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CNN PORTUGAL

25/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8040

REACH: -1

Isolamento, máscara e chamada para o SNS24. Com ou sem
covid, que regras estão ainda em vigor agora que se está na
iminência de uma sexta vaga?
A incidência está a aumentar, mas há cada vez menos medidas de contenção do vírus.
Passados dois anos de pandemia, e numa altura em que a covid-19 perdeu protagonismo
nos temas de conversa, o que é realmente preciso fazer quando se está infetado ou
simplesmente se quer viajar?

Na iminência de uma sexta vaga (à qual nem Portugal parece escapar) e com vários países a apresentar
uma subida considerável do número de novos casos - a incidência na Europa tem vindo a subir passado
várias semanas de queda -, a pandemia parece, porém, estar a abrir caminho para uma nova fase, a da
normalização, em que caem grande parte das medidas de mitigação do vírus, apesar dos alertas de
prudência por parte de vários especialistas.

Em Portugal, os boletins da Direção-Geral da Saúde (DGS) com os dados relativos à covid-19 passaram
a ser semanais, mas a incidência do vírus mantém os alertas de que a pandemia ainda não acabou. No
entanto, os números de internamentos e de óbitos têm-se apresentado baixos face ao início do ano (e
Portugal é o quinto país da União Europeia com o menor número de óbitos por covid-19), dando algum
fulgor ao alívio de medidas, com a não obrigatoriedade do uso de máscara, que estará em cima da mesa
quando se atingir o limiar de 20 óbitos por milhão de habitantes.

Face à situação atual em Portugal, em que se volta a falar da libertação total, quais são as regras em
vigor? Eis 10 perguntas e respostas para o ajudar a cumprir as regras.

Ligar para o 808 24 24 24. Este mantém-se o número para o qual deve telefonar caso apresente
sintomas de covid-19 (febre, tosse, cansaço, perda de paladar e/ou olfato) ou tenha testado positivo
num teste rápido.
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Após a consulta telefónica - que poderá ser apenas um atendedor automático - é decidido se faz um
teste PCR ou não. Se tiver um resultado positivo num teste rápido é encaminhado para um teste PCR. E
agora tudo depende do resultado: se der negativo, poderá fazer a sua vida normal, embora o
autoisolamento, enquanto medida de prevenção, seja aconselhado perante sintomas mesmo que a
pessoa teste negativo. Se der positivo, deverá ficar em isolamento.

As estimativas eram que em março o isolamento fosse apenas para as pessoas infetadas com sintomas
(uma proposta apresentada pela própria diretora-geral da saúde, Graças Freitas), mas a verdade é que o
SARS-CoV-2 e a sua imprevisibilidade tornaram este cenário uma utopia.

Atualmente, em Portugal Continental, as pessoas que testem positivo, devem ficar em casa sete dias se
estiverem assintomáticas, 10 dias se apresentarem sintomas moderados e 20 dias se desenvolverem
doença grave ou forem imunossuprimidas. Estes são períodos mínimos de isolamento, pois cada caso é
um caso, tal como ressalva a própria DGS, e o tempo de isolamento pode ser prolongado face à
evolução dos sintomas. De qualquer modo, não é necessário realizar um novo teste para terminar o
isolamento.

Nos Açores (incluindo crianças) e na Madeira, por seu turno, o isolamento de assintomáticos é de apenas
cinco dias.

Os coabitantes são considerados contactos de alto risco caso não tenham o esquema vacinal
completo e, por isso, devem realizar um teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg) o mais
rapidamente possível após a data da última exposição ao caso confirmado. Mesmo que o resultado seja
negativo, um segundo teste deve ser realizado entre o terceiro e o quinta dia após a data da última
exposição ao caso confirmado. Nos contactos de alto risco, “os testes não devem ser realizados em
pessoas com historial de covid-19 confirmada laboratorialmente nos últimos 180 dias, exceto quando
apresentem sintomas sugestivos” da doença, lê-se no site da DGS.

Se os resultados forem sempre negativos, não é necessário isolamento.

Nos Açores, os coabitantes com a dose de reforço tomada há 14 dias passam a ser considerados de
baixo risco e não necessitam de fazer isolamento.

Se forem considerados contactos de baixo risco, não precisam de fazer teste nem de ficar em
isolamento. Caso surjam sintomas, o primeiro passo é o do costume: ligar 808 24 24 24.

Por contacto de baixo risco entendem-se todos aqueles que não encaixam na definição de contacto alto
risco, que são os coabitantes com o esquema vacinal incompleto, as pessoas que residem ou trabalham
em estruturas residenciais para idosos e/ou instituições similares que tenham contactado com um caso
positivo, profissionais de saúde que prestem cuidados de saúde diretos e de maior risco de contágio e
que contactaram com um caso confirmado. As pessoas com dose de reforço estão isentas de
isolamento.

Não. Segundo o Referencial para as escolas de controlo da transmissão da Covid-19, revogado
recentemente, deixa de estar previsto, primariamente, o encerramento de uma ou mais turmas, o
encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação e/ou ensino e o encerramento de
todo o estabelecimento de educação e/ou ensino.

“Em situação de cluster ou de surto todos os contactos devem realizar teste laboratorial molecular
(TAAN) ou teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg) para SARS-CoV-2., para rápida
implementação de medidas de saúde pública, de acordo com a Norma nº 015/2020 da DGS”, lê-se no
documento.

Em primeiro lugar, depende se foi vacinado com a vacina da Janssen ou com a da Comirnaty, a Spikevax
ou a Vaxzevria. Mas vamos por partes. Se o esquema vacinal primário incluiu a Janssen (uma única
dose), deve fazer o reforço com uma dose da Comirnaty ou da Spikevax três meses após a infeção (ou
dose).

Se o esquema vacinal primário foi com duas doses da Comirnaty, da Spikevax ou da Vaxzevria, a dose
de reforço deve ser da mesma vacina do esquema vacinal primário seis meses após a última infeção ou
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dose.

Quanto à quarta dose, está, para já, está apenas recomendada a pessoas com imunossupressão,
embora vários países estejam já a incluí-la no esquema vacinal, como é o caso do Reino Unido.

Para já, até dia 18 de abril o uso de máscara continua obrigatório para pessoas com mais de dez anos
em espaços fechados (incluindo escolas, mas com exceção de clientes de bares e discotecas) e no
acesso e permanência em transportes de passageiros (sejam transportes públicos, táxi ou veículos
TVDE). O uso de máscara passou a ser recomendado ao ar livre quando se está num aglomerado de
pessoas. Para alguns especialistas portugueses, o uso de máscara continua a ser a medida que deve
vigorar por mais tempo

Na Alemanha, apesar de o país estar já em plena sexta vaga, o uso de máscara mantém-se apenas
obrigatório em transportes públicos. Em Singapura, por exemplo, o uso de máscara passou a ser
opcional. Se tenciona viajar, estes são os países onde a máscara já ‘caiu’.

Tudo depende do país para onde se pretende viajar. As restrições das fronteiras podem ser consultadas
no Portal das Comunidades e no site da União Europeia. O site da ANA - Aeroportos de Portugal tem
também informação útil para quem pretende viajar.

Na Austrália, por exemplo, os viajantes internacionais que não estejam vacinados terão de submeter-se
a testes e, se estiverem negativos, cumprir 14 dias de quarentena num quarto de hotel, suportando os
respetivos custos.

É necessário apresentar o certificado Digital da UE na modalidade de vacinação (esquema vacinal
completo ou esquema vacinal completo com toma da dose de reforço), na modalidade de teste ou
certificado de recuperação válido emitido por um país terceiro em condições de reciprocidade: Albânia,
Andorra, Arménia, Benin, Cabo Verde, El Salvador, Ilhas Faroe, Geórgia, Israel, Islândia, Jordânia, Líbano,
Liechtenstein, Moldávia, Mónaco, Montenegro, Marrocos, Nova Zelândia, Macedónia do Norte, Noruega,
Panamá, San Marino, Sérvia, Singapura, Suíça, Taiwan, Tailândia, Tunísia, Togo, Turquia, Ucrânia,
Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e dependências da Coroa (Jersey, Guernsey e Ilha de Man),
Uruguai, Vaticano.

No caso de a pessoa não ter um certificado digital ou não estar vacinada, é necessário um teste RT-PCR
negativo (ou teste NAAT similar) até 72h antes do embarque ou um teste rápido antigénio laboratorial
negativo até 24h antes do embarque.

“As crianças com menos de 12 anos não precisam de apresentar certificado ou teste e as medidas de
controlo e fiscalização não se aplicam a voos domésticos”, anuncia a página do Turismo de Portugal.

Os passageiros que viajem da Madeira e Açores, assim como do estrangeiro, para Portugal continental
estão obrigados ao preenchimento de um formulário de controlo à covid-19. As autoridades regionais
discordam desta medida.

No caso da Madeira, a testagem em massa para quem aterra acabou.

Quanto ao isolamento, não estão previstas situações de isolamento profilático à chegada a Portugal.

Atualmente, apenas precisa de apresentar o certificado digital em viagens ao estrangeiro - o que depende
do país de destino - e para entrar em estruturas residenciais e visitas a estabelecimentos de prestação
de cuidados de saúde. Quem não está vacinado, não tem o esquema vacinal completo ou certificado de
recuperação tem de apresentar um teste negativo nestas situações.

No passado dia 15, a DGS apresentou uma atualização das normas de combate à pandemia em que
cessa a obrigatoriedade da apresentação de certificado digital para acesso a espaços com público, como
estabelecimentos de restauração e bebidas, cinemas, estabelecimentos hoteleiros e similares, bares e
discotecas.

Já não há limites e restrições em restaurantes e hóteis, o teletrabalho já não é obrigatório nem
recomendado.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

25/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 3700

Aumento de preços já está a acontecer na hotelaria
O aumento dos preços nos hotéis, devido à subida de custos relacionados com a inflação,
matérias-primas e outros, agravados pela guerra, “já está a acontecer", disse à Lusa a
vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

9/33



JORNAL ECONÓMICO

25/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • EMPRESAS &

MERCADOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

Bancos vão constituir fundo para gerir maior ativo turístico da
ECS
A CGD, o BCP, o Novobanco, o Santander e a O itante já chegaram a acordo na repartição
dos ativos que ficam de fora do Projeto Crow. Um dos ativos turísticos vai ser integrado
num fundo
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JORNAL DO ALGARVE

25/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • REPORTAGEM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1375

REACH: -1

Falta de trabalhadores é o maior problema do turismo do Algarve
- Jornal do Algarve
João Fernandes salientou que a falta de recursos humanos tem, atualmente, efeitos mais
negativos na atividade turística do que a pandemia e a guerra na Ucrânia juntas.

João Fernandes salientou que a falta de recursos humanos tem, atualmente, efeitos mais
negativos na atividade turística do que a pandemia e a guerra na Ucrânia juntas. E que esse é o
verdadeiro “nó górdio” do Turismo da região, que está carente de mão-de-obra estrangeira

Falando aos jornalistas à margem do programa oficial da BTL, que terminou no passado domingo, o
responsável máximo pela promoção turística da região salientou que “o ‘nó górdio’ que temos pela
frente diz mais respeito aos recursos humanos do que a pandemia ou a guerra, porque esse sim é um
problema estrutural”.

“Há cada vez menos jovens para mão de obra. Já não conseguimos trazer população do Alentejo, do
Centro, do Norte, regiões que têm já turismo e fixam esses ativos. Há cada vez menos jovens a abraçar
atividades operacionais, é legítimo, são mais qualificados. A solução é trabalhar com a imigração”,
acrescentou.

“Temos um bom nível de procura [no Turismo da região], não são os impactos da guerra que são mais
significativos. Do ponto de vista da pandemia, ainda no dia 18 o Reino Unido decretou que qualquer regra
que restringisse as viagens seria abolida, o que é uma situação já muito diferente da que já existiu”,
disse.

(Link)
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DN

25/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8488

REACH: 81591

Aviação responde a aumentos dos combustíveis com subida do
preço das viagens
Companhias aéreas estão a aumentar as tarifas dos bilhetes para fazer face ao aumento
dos custos com combustível. Para já, a subida não afeta a procura por viagens.

Viajar de avião está a ficar mais caro. A escalda dos preços do petróleo e o aumento do jet fuel
(combustível utilizado nos aviões) têm sido agravados nas últimas semanas, à boleia da guerra entre a
Rússia e a Ucrânia. Várias transportadoras aéreas já reagiram com o aumento dos preços praticados nas
viagens, através da aplicação de uma sobretaxa de combustível.

Para já, a subida das tarifas ainda não desmotivou a procura por viagens aéreas, indicador que tem
estado a evoluir a um ritmo otimista na fase pós-pandemia. Mas o cenário pode mudar rapidamente. A
despesa com combustível representa uma fatia de aproximadamente um terço dos custos operacionais
das companhias de aviação que, vendo a fatura disparar, estão a castigar as tarifas pagas pelo
consumidor final.

"Para se ter uma ideia do peso do combustível, vale cerca de 20% dos custos de hora de voo das
companhias aéreas. E, pese a maioria das companhias aéreas terem políticas que permitem suavizar o
efeito do aumento do custo de combustíveis a curto prazo, através da redução da exposição à
volatilidade do mercado, a médio-longo prazo os efeitos serão inevitáveis", explica Paulo Geisler,
presidente da Associação das Companhias Aéreas em Portugal (RENA).

Para o responsável uma das consequências da escalada do preço do petróleo será a redução de oferta
em rotas com uma quebra do número total de voos a operar. Quanto ao aumento do preço das
viagens, irá demorar até seis meses para pesar no bolso dos passageiros.

"O aumento [dos preços] é inevitável. Muitas companhias conseguem fechar contratos de derivados
sobre os combustíveis que permite manter o preço estável durante alguns meses mas inevitavelmente
esses contratos terminam e os novos preços de combustíveis que incidirem sobre os operadores serão
transferidos para os passageiros. Ou seja, podemos esperar entre quatro a seis meses para ver o

14/33



aumento dos preços a ser transferido para os passageiros", antecipa.

Mas nem só as viagens ficarão mais caras. O presidente da RENA alerta também para a subida dos
preços das mercadorias. "O transporte de carga, que não tem no transporte aéreo o mesmo peso que
no transporte marítimo mas ainda assim é relevante, especialmente em produtos mais valiosos e
produtos perecíveis, também aumentará o custo do frete, o que representará um aumento do custo
total dos produtos para o consumidor", diz.

A TAP admitiu na semana passada que os bilhetes vão ficar mais caros entre três a 25 euros, resultado
da subida da sobretaxa de combustível aplicada pela companhia. "A curto prazo, é inevitável que os
preços das viagens aumentem",explicou a transportadora de bandeira.

A Air France-KLM, que voa a partir de Lisboa, Porto e Faro, afina pelo mesmo diapasão e confirma ao
Dinheiro Vivo que "está a aumentar todas as suas tarifas de longo-curso", sendo que o valor desta
subida varia conforme o destino e a classe da viagem. "Por exemplo, num voo de ida e volta entre Paris
e um destino nas Caraíbas, o valor [a mais] na Economy Class é de 40 euros".

Também a low-cost Transavia, que integra o grupo franco holandês Air France-KLM e que voa em todos
os aeroportos portugueses, admite seguir o mesmo caminho. "Com o aumento do custo dos
combustíveis, e à medida que avançamos, não estamos a descartar a possibilidade de subidas nos
preços dos bilhetes. Permanecemos muito vigilantes sobre como a situação evolui", esclarece.

Já a Delta Air Lines, que liga Lisboa aos Estados Unidos, atesta ao Dinheiro Vivo que "está bem
posicionada para gerir o crescente aumento dos preços dos combustíveis". "Os investimentos que temos
feito para melhorar a eficiência do combustível, retirando aviões menos eficientes, operando aviões de
última geração com maior eficiência de combustível, mas também a implementação estratégica da frota
e as modificações das aeronaves, tornaram a Delta na mais eficiente em termos de combustível entre as
transportadoras de rede".

Ainda assim, viajar na empresa americana vai pesar mais na carteira. O CEO da Delta Air Lines Ed
Bastian, admitiu, em declarações à imprensa internacional e citado pelo económico Financial Times, que
os custos mais altos do combustível se iriam repercutir num aumento dos preços dos bilhetes. O
presidente da companhia, Glen Hauenstein, acrescentou que as tarifas podem subir entre 15 a 20 dólares
por bilhete, em bilhetes de 200 dólares.

Também com operação em Portugal, a United Airlines publicou no passado dia 15 de março um relatório
com as perspetivas financeiras para 2022. No documento, admitiu que irá, para já, reduzir a sua oferta
em consequência de "vários fatores macroecómicos" como o aumento do preço dos combustíveis e os
atrasos na entrega de aviões. Ao Dinheiro Vivo a transportadora americana não nega uma eventual
subida nas tarifas dos bilhetes."Avaliaremos de perto nossos preços para tomar as melhores decisões
para a operação e para os clientes", garante.

Por enquanto ainda há tarifas que se vão manter intactas. De fora das companhias aéreas que decidiram
aumentar os preços das viagens ficam a SATA, a easyjet e a Ryanair.

A transportadora aérea açoriana admite que "o aumento do preço do combustível impacta a operação
das companhias aéreas do grupo, SATA Air Açores e Azores Airlines" e que este impacto tem sido
mitigado "através de maior esforço de poupanças em outras áreas, na busca de contínua eficiência na
operação aérea".

A companhia exclui uma subida de preços, para já. "Esta solução tem os seus limites e acaba por resultar
no aumento do preço final da viagem, o que pode acarretar, de igual forma, a perda de receita, face à
indisponibilidade, por parte dos clientes, de acompanharem o aumento do custo final das passagens
aéreas". Contudo, se o cenário da escalada dos preços dos combustíveis se prolongar "essa posição terá
de ser reequacionada", garante a SATA.

A easyjet assegurou que também não irá mexer nos preços uma vez que está focada em retomar os
níveis de procura pré-pandemia. "Devido à nossa política de hedging não sentimos qualquer impacto nos
nossos custos. Estamos ainda numa fase de estímulo da procura e é importante continuarmos a fazer
esse trabalho para que o início deste Verão exista este recomeço e a retoma da procura para que
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consigamos atingir níveis pré-pandémicos", afiançou o diretor-geral da companhia aérea britânica para
Portugal, José Lopes, em conferência de imprensa na semana passada.

Já irlandesa Ryanair anunciou, em comunicado, que tem cobertas perto de 80% das suas necessidades
de combustível até março de 2023. "E assim garante que continuará a repercutir as tarifas mais baixas
de/para os seus seis aeroportos em Portugal, com uma garantia de zero sobretaxas de combustível
para o Verão 2022",disse.

Do lado das agências de viagens, a procura por férias para a Páscoa e para o Verão está bem e
recomenda-se. "Até ao momento, não há registo de aumentos. Os preços estão bastante competitivos,
seguindo a dinâmica da oferta e da procura. As vendas estão a "mexer" mas, naturalmente, abaixo do
potencial e mesmo dos números pré-conflito", refere Pedro Costa Ferreira presidente da Associação
Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT).

O representante das agências de viagens em Portugal garante que a escalada dos preços dos
combustíveis e o aumento dos bilhetes por parte das companhias aéreas ainda não tiveram "impactos
relevantes" mas assume que o jogo pode mudar.

"Se escalada continuar, com impacto elevado nos suplementos de combustível, então pode causar
alguma retração, nomeadamente nos programas mass market. Quando as companhias aéreas
aumentam a taxa de combustível, as agências de viagens ao emitir passagens aéreas, repercutem de
forma natural este aumento. Até à data, nas operações charter, estes aumentos ainda não são visíveis",
reitera.

Pedro Costa Ferreira fala numa procura ainda aquém da de 2019 mas, para o Verão está "a aproximar-
se, de forma efetiva, das dinâmicas pré-crise".

Cabo Verde, Tunísia (Djerba, Monastir), Marrocos (Saïdia), Egito, Ilhas Espanholas e a Disneyland têm
reunido as preferências dos portugueses na hora de comprar as próximas férias. "No longo curso, as
Caraíbas estão com muito bom comportamento e cá dentro, Porto Santo continua estrela", aponta o
presidente da APAVT.

Rute Simão é jornalista do Dinheiro Vivo
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VIDA ECONÓMICA

25/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

O ensino, a inovação e o turismo… de que forma se podem
interligar?
Por Susana Mesquita
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CORREIO DA MANHÃ

25/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • MAIS & MENOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

AHRESP lamenta medida
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) lamentou
ontem a aprovação da suspensão de registos de Alojamento Local (AL) em 14 freguesias
de Lisboa
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JORNAL ECONÓMICO

25/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRA MÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 10000

OA pede a nova ministra para reverter “colapso” na Justiça
O bastonário da Ordem dos Advogados alerta para tribunais em risco de paralisia e falta
de meios na investigação criminal. E pede à nova ministra da Justiça que assegure o
“financiamento adequado”.
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A Ordem dos Advogados (OA) espera que a nova equipa do Ministério da Justiça, que será liderada
Catarina Sarmento e Castro, possa “reverter a situação de verdadeiro colapso em que se encontra a

Justiça em Portugal”. 

“Neste momento, temos tribunais degradados, tribunais em risco de paralisia por falta de funcionários e
tribunais em que até falta o papel de impressão”, afirmou ao Jornal Económico (JE) o bastonário Luís
Menezes Leitão, recordando declarações recentes do director do DCIAP que sinalizam que a própria

investigação criminal tem falta de meios e “assim não se consegue combater o crime”. A Ordem espera
por isso que seja assegurado o financiamento adequado do Ministério da Justiça para que o sector possa

funcionar “adequadamente”.

O alerta é dirigido à nova ministra, que ocupava desde 2019 o cargo de secretária de Estado de
Recursos Humanos e Antigos Combatentes, no Ministério da Defesa

O bastonário aguarda ainda que a nova ministra, que substitui Francisca Van Dunem, “cumpra finalmente
a Lei 40/2018, que o obriga a actualizar de acordo com a inflação a tabela de remunerações dos

advogados que trabalham no acesso ao direito até 31 de dezembro de cada ano”. Uma lei, diz, que
nunca foi cumprida, uma vez que as remunerações deveriam ter sido actualizadas quatro vezes e

foramno apenas uma vez, em oito cêntimos, em junho de 2021, o que “nem sequer cobriu a inflação
verificada”. 

A redução das custas judiciais é outras das medidas reclamadas. “Temos a classe média fora dos
tribunais, sem condições para pagar essas custas”, diz Menezes Leitão. Para o bastonário, a proposta
que foi apresentada de apenas as reduzir nos casos em que não existissem sistemas alternativos de

resolução de litígios “é insustentável, uma vez que os cidadãos têm direito de acesso aos tribunais e não
podem ser empurrados para outros sistemas”.

Críticas do Turismo, elogios da UGT e avisos da CGTP Com a fusão da secretaria de Estado do Turismo
com as pastas do Comércio e Serviços, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal diz que o
sector perdeu peso. Francisco Calheiros considera que “se revelou importante para o desenvolvimento

do Turismo como motor económico” a existência de uma secretaria de Estado específica na orgânica do
Governo nas últimas duas legislaturas. 

Na reação ao novo Governo, a UGT congratula-se com recondução de Ana Mendes Godinho no
Ministério do Trabalho e elogia a sua atuação, considerando que soube responder aos efeitos da

pandemia da Covid-19 no meio laboral, apostando sempre no diálogo. Carlos Silva lamenta, apenas, a
saída do ministro da Economia, Siza Vieira, que participava habitualmente nas reuniões de concertação
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social.

Já a secretária-geral da CGTP prometeu que vai continuar a exigir ao novo Governo a alteração das
políticas para a responder às necessidades dos trabalhadores, da população e do país,

independentemente da ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, ser reconduzida. Isabel Camarinha
frisa aqui a necessidade de respostas “, face à atual situação de aumento brutal do custo de vida”. 

Apesar do desaparecimento do Ministério do Mar, Ruben Eiras, secretário-geral do Fórum Oceano –
Associação da Economia do Mar considera que a integração no Ministério da Economia “é uma excelente

notícia. Esta fusão vai facilitar em muito as sinergias de políticas e de soluções de financiamento, bem
como enfatizar o desenvolvimento sustentável da dimensão económica do nosso maior ativo territorial”,

diz ao JE
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JORNAL ECONÓMICO

25/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 10000

Outro governo
Por: João Marcelino
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EVASÕES

25/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ESPECIAL BTL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 6320

REACH: -1

BTL MOSTROU QUE O TURISMO ESTÁ VIVO E QUER OLHAR O
FUTURO
O É a grande mostra em Portugal. A Bolsa de T urismo de Lisboa voltou e voltou em
grande. Com centenas de expositores e milhares de visitantes ávidos de perceber as
tendências do setor. Porque viajar voltou a estar na ordem do dia
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EXPRESSO

25/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

“A guerra na Ucrânia valoriza o destino Portugal”
Conflito no Leste da Europa pode ajudar Portugal, um país seguro.
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EXPRESSO

25/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Aviação - Ryanair e easyJet disputam slots da TAP
Concorrentes à futura privatização da TAP estão fora da corrida.
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EXPRESSO

25/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • HÉLDER C. MARTINS

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

Lisboa e Porto perdem metade do alojamento local em dois anos
Número de alojamentos ativos nas plataformas caiu entre 2019 e 2021, segundo a
Confidencial Imobiliário
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