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Indústria e turismo ainda com emprego abaixo do pré-covid
População empregada tem vindo a aumentar, depois de ter contraído devido é pandemia.
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Máscaras nos aviões mantêm-se em Portugal
País é um dos 15 onde o uso de transportes ainda é obrigatório
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Ryanair deixa cair uso de máscara nos voos mas em Portugal ainda é
obrigatório
A transportadora aérea apela a que os países flexibilizem as regras de máscaras nos próximos dias.

Depois de dois anos de pandemia, as regras de controlo sanitário começam a aliviar nas viagens. A Ryanair anunciou o
fim da obrigatoriedade do uso de máscara em voos dentro da União Europeia já a partir da próxima segunda-feira, 16. A
partir dessa data, a utilização de máscaras faciais é opcional para os passageiros que embarquem na low-cost
irlandesa. Contudo, a medida não se aplica ainda a todos os destinos.

Há ainda 15 países da União Europeia nos quais continua a ser obrigatório o uso de máscara nos transportes coletivos
de passageiros, incluindo Portugal. À lista somam-se a Áustria, o Chipre, a República Checa, a Estónia, a França, a
Alemanha, a Grécia, a Itália, a Letónia, a Lituânia, o Luxemburgo, Malta, a Holanda e Espanha.

A transportadora aérea apela a que "estes países flexibilizem as suas regras de máscaras nos próximos dias".

A medida surge no seguimento do anúncio da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) e o Centro
Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) que recomendaram, esta quarta-feira, 11, o fim do uso
obrigatório de máscaras nos aeroportos e voos europeus.

"A atualização do Protocolo Conjunto sobre Segurança Sanitária na Aviação tem em conta os últimos desenvolvimentos
da pandemia, em particular os níveis de vacinação e a imunidade adquirida naturalmente e o levantamento das
restrições num número crescente de países europeus", justificam as agências europeias.

Em Portugal a obrigatoriedade do uso de máscaras caiu a 22 de abril. No entanto, o governo decidiu manter duas
exceções: nos transportes coletivos, que incluem transporte aéreo, táxi e TVDE, e nos locais frequentados por pessoas
vulneráveis, como os lares, hospitais e centros de saúde.
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Subida de casos lança pressão para passo atrás nas máscaras e nos
testes
Incidência disparou e médicos de Saúde Pública defendem passo atrás no uso de máscaras na maioria
dos espaços fechados. Com a corrida às urgências a bater recordes, diretor do serviço no São João
aponta à incoerência do fim de testes comparticipados

Entre o crescimento de uma nova linhagem, mais transmissível, da variante Ómicron (já responsável por 37% dos novos
casos no país), o fim generalizado do uso de máscara e a ocorrência de diversos eventos de massa, como festas
estudantis ou futebolísticas, Portugal viu disparar de novo a incidência de casos de covid-19 no último mês, com alguns
serviços de urgência a registarem níveis de afluência recorde nos últimos dias. Os modelos matemáticos, como o
revelado ontem pelo Instituto Superior Técnico, mostram que a possibilidade de uma sexta vaga pandémica no país "está
a desenhar-se de forma muito intensa". E isso leva alguns setores da Saúde a alertarem para a necessidade de serem
reequacionadas algumas das últimas medidas implementadas, como o fim generalizado do uso de máscara em
espaços fechados e dos testes gratuitos.

"Já sabíamos que com o alívio das medidas, em especial do uso obrigatório de máscara, ia existir um aumento do
número de casos. Mas, a verdade é que passar de oito mil casos de média a sete dias para 14 mil casos, como
aconteceu no último mês - e os últimos dados até já mostram que estamos nos 15 mil -, é uma subida muito
acentuada", refere ao DN Gustavo Tato Borges, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública.

Uma subida que, "não sendo alarmante, é preocupante", diz, "porque sabemos que há nesta altura uma dificuldade no
acesso a testagem e que a linha SNS24 está assoberbada, o que leva a crer que estes números estejam até
subdimensionados", acrescenta. Gustavo Borges nota ainda que a subida de incidência começa também "a refletir-se no
aumento de casos graves e da mortalidade, embora de forma menos acentuada".

Perante os indicadores de que uma sexta vaga pode estar a iniciar-se, o médico de Saúde Pública considera que seria
aconselhável dar alguns passos atrás. "Se admito um recuo no uso de máscaras? Não só admito como recomendo.
Aliás, nós manifestámo-nos contra o fim generalizado do uso obrigatório na altura em que o governo o decretou e penso
que o ideal nesta fase seria reintroduzir a máscara em alguns espaços fechados com aglomeração de pessoas, como
centros comerciais, supermercados e os locais de trabalho", diz. A exceção, admite, "poderiam ser, nas escolas, as
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salas de aulas, durante o tempo letivo, desde que bem arejadas".

Independentemente de haver ou não esse recuo no uso das máscaras, Gustavo Tato Borges recomenda à população
que mantenha a prudência que, admite, não tem visto nos últimos tempos. "Uma coisa é a máscara não ser obrigatória,
outra é não ser precisa".

De acordo com o relatório de evolução elaborado por especialistas do Instituto Superior Técnico, o fim do uso de
máscaras "parece ter tido um efeito muito acentuado na subida de casos atual", provocando um "excesso de contágios"
sobretudo em ambiente laboral. Face à "tendência de agravamento significativo" da pandemia, cujo índice de
transmissibilidade (Rt) já subiu para 1,17, os especialistas do IST admitem o aumento da mortalidade nos próximos 30
dias.

Com o aumento de casos, tem disparado também a afluência aos serviços de urgência hospitalar. No hospital de São
João, no Porto, a última segunda-feira bateu um recorde, com mais de mil pessoas nas urgências. Nelson Pereira,
diretor do serviço, diz que "nos últimos três ou quatro dias regista-se um aumento considerável de queixas respiratórias
e casos de Covid confirmados." Estes, diz, "mais do que duplicaram em relação a valores de há duas ou três semanas",
com "a percentagem de positividade dos testes a rondarem atualmente os 40%, o que é assinalável".

Nelson Pereira diz que "o fenómeno era previsível" face à liberalização das medidas, associada, no Porto, "aos festejos
da semana académica da Queima das Fitas", que se têm refletido na média etária dos doentes que acorrem ao serviço:
"são sobretudo jovens."

Para o diretor das Urgências do São João , apesar de "alguma subida" nos internamentos, "não é isso que preocupa
nesta altura", mas sim, "a pressão desmesurada" sobre o serviço de urgências, que se "reflete na qualidade
assistencial". "Hoje, as pessoas vão esperar mais tempo para serem atendidas e permanecer mais tempo no hospital".
Até porque os próprios profissionais também têm sido atingidos pelo aumento de casos, refere Nelson Pereira, que
aponta para a necessidade urgente de retificar o que apelida de "incoerência" na política de testagem.

"Por um lado, dizemos que a epidemia já não é grave e liberalizamos tudos, mas ao mesmo tempo os doentes
continuam a ter de estar isolados e precisam de uma declaração especial a confirmar o isolamento para contexto
laboral. Mas como já não têm testes comparticipados, correm para as urgências à procura do teste gratuito e da
declaração que lhes permite ficar em casa", descreve.

Por isso, diz, "das duas uma: ou é importante continuar a testar e voltam a comparticipar os testes, ou então assume-se
que não é justificável testar toda a gente e esta passa a ser uma doença como outra qualquer, sem necessidade de
declarações específicas para esta situação", defende Nelson Pereira, sem valorizar tanto o fim do uso das máscaras,
lembrando que ainda ontem foi decretado o fim da obrigatoriedade da máscara nos aeroportos europeus.

Os dados mais recentes disponíveis na plataforma do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC),
atualizados há uma semana (6), mostram Portugal como o sexto país com maior incidência de casos a 14 dias - e o
terceiro na incidência entre os maiores de 65 anos. Além disso, é um de apenas três países com tendência crescente de
casos, a par de Espanha e Croácia.

Perante a subida exponencial de casos no último mês, poderá fazer sentido antecipar a quarta dose da vacina para os
mais velhos? Para Gustavo Tato Borges, esse pode ser um cenário se o aumento da incidência "começar a refletir-se
nos internamentos e na mortalidade dos mais velhos". Mas, sublinha, "seria mais vantajoso conseguirmos conter esta
vaga sem esse recurso. A dose de reforço seria mais importante por alturas de setembro, em conjunto com a da gripe,
para os mais idosos enfrentarem o outono/inverno".

rui.frias@dn.pt
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Iniciativa Liberal quer respostas sobre travessia pedonal em Cabanas de
Tavira
Grupo Coordenação Local de Faro não obteve respostas por parte de várias entidades desde junho do
ano passado
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Mais turismo de natureza a Norte e Centro; menos de praia a Sul do país
O turista nacional diversifica os destinos e agora representa dois terços das dormidas, mas não
compensa a falta de estrangeiros. Estes preferem o Algarve, que perde terreno com as restrições das
viagens devido à pandemia.

O turismo nacional vive dos estrangeiros e mantém-se restrições às viagens internacionais, logo, continua com grandes
quebras. Prejuízos esses que não são compensados pelos portugueses que passaram a representar 65,1 % das
dormidas em alojamentos turísticos, mas sem atingir os valores anteriores à pandemia.

O turista nacional diversifica mais os destinos, preferindo também o norte, Lisboa e o centro do país, o que faz com que
o Algarve perca terreno. Já para os estrangeiros, o sul é o destino de eleição. O Algarve, a Área Metropolitana (AM) de
Lisboa e a Madeira, ocupavam os três primeiros lugares nas preferências dos viajantes internacionais antes da
pandemia, daí que registem as maiores quebras.

Em 2019, o mercado internacional tinha 69,9 % das 79,2 milhões de dormidas no país, sendo, agora, os portugueses a
ficar com essa fatia do bolo. A questão é que o número total de noites ocupadas nos primeiros cinco meses de 2021 é
cinco vezes inferior comparativamente a 2019.

Nos primeiros cinco meses do ano, as regiões que diminuíram menos no número de dormidas foram o Alentejo (-0,4%),
os Açores (-16,4%), Centro (-26,8%) e o Norte (-39,3%), enquanto as restantes registaram decréscimos superiores a
50%, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). Em relação a igual período de 2020, registam-se aumentos da
procura dos nacionais pela Madeira (+23,6%), Alentejo (+16,9%), Açores (+13,9%) e Algarve (+8,9%). Já no que diz
respeito aos estrangeiros, todas as regiões apresentaram decréscimos expressivos nas dormidas. As menores
reduções verificaram-se no Alentejo (-42,2%). As restantes apresentaram quebras superiores a 60%. Segundo um
inquérito online da DecoProteste, os portugueses preferem fazer as férias deste ano cá dentro. "O litoral irá receber 40%
destes portugueses. As zonas serranas e rurais são a escolha de dois em cada dez portugueses e perto de 8% irá viajar
dentro do país, para visitar cidades de norte a sul de Portugal. Perto de um quarto não tem planos para o verão e 20% vai
ficar em casa. Apenas 6%, sobretudo na população dos 25 aos 39 anos, planeia ir ao estrangeiro", conclui .

Pedro Machado, presidente do Turismo Centro Portugal, avança que, tal como em 2020, existe um número significativo
de reservas na região e marcadamente no interior. "Os portugueses voltaram a escolher mais alojamento em espaço
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rural, turismo de montanha. Esta preferência é alavancada pelo turismo de natureza, em especial pelas praias fluviais e
pelas barragens (Castelo do Bode e da Aguieira). Há uma forte tendência do mercado interno pelo turismo ativo e de
natureza, particularmente associado aos circuitos pedestres, cicloturismo e praias fluviais".

Apesar disso, as quebras no turismo da região foram grandes comparativamente a 2019, menos 56,5%, segundo um
inquérito da entidade aos empresários. Ainda, assim, inferiores ao total nacional, na ordem dos 65%. As menores
reduções são no regime de pensão completa, seguindo-se o turismo rural. As Beiras e a Serra da Estrela foram as sub-
regiões que se aguentaram melhor face à pandemia. As escolhas no centro interior são para o alojamento mais
qualificado, produtos de segmento médio e médio alto. Em agosto e julho de 2020, tiveram mais procura do que em
2019. Ainda assim, as perspetivas já foram mais animadoras.

"Tivemos fechados em janeiro, fevereiro e março, e com o atual crescimento de casos de covid-19, estamos piores. As
perspetivas para junho, julho e agosto eram de recuperação, infelizmente com este avançar da pandemia, as
expectativas são goradas. Tivemos um junho e julho pior que em 2020, neste momento, é difícil prever o que se vai
passar. Até porque, e bem, os operadores permitem os cancelamentos em cima da hora". O panorama é sensivelmente
idêntico no norte do país, com o Porto a ter as maiores quebras. Luís Pedro Martins, presidente da Entidade Regional de
Turismo do Porto e Norte de Portugal, refere que a situação é pior nas grandes cidades. "O peso das viagens aéreas
tem um grande impacto e a nossa grande expectativa é saber como as companhias vão recuperar, se voltarão a ter a
mesma presença em Portugal que em 2019. Para o Porto, é fundamental resolver a questão das coletividade aérea".
Argumenta que o turista está a avaliar as deslocações "em função do tempo que leva a regressar a casa". A região está
a apostar nas vantagens turísticas que asseguram ter em relação a outros destinos: "segurança, diversidade e
qualidade"-

"No mercado dos turistas nacionais, o norte está em primeiro lugar no número de hospedes e , em segundo nas
dormidas, ultrapassando o Algarve", refere o dirigente. Está, também, a ajudar a compor a ocupação turística na região,
a vinda de espanhóis e franceses. Acrescenta Luís Pedro Martins: "Tal como em 2020, o ano de 2021 continua a ser um
ano para a afirmação das sub-regiões, destinos como o Douro, Minho, Trás-os-Montes, à procura de segurança,
tranquilidade e natureza". Nessas sub-regiões, temos 70 % das reservas, com a perspetiva de chegar aos 90 % em
agosto".

A presença do turista português, também devido às dificuldades em viajar para o estrangeiro, estão longe de superar as
quebras dos dos estrangeiros, garante Eduardo Miranda, presidente da Associação de Alojamento Local em Portugal
(ALEP). "Os portugueses representavam 30% do turismo em 2019, o mercado nacional ajuda, mas é um balão de
oxigénio muito pequeno e, nos três meses do verão, nem sequer permite fazer uma reserva para os meses seguintes. O
português faz férias no verão, o estrangeiro vêm todo o ano". Antevê um 2021 ainda pior do que 2020. As dormidas entre
janeiro e maio de 2021 são quase metade das registadas em 2020 (4784,6 para 9345,6), que já representavam menos
2,5 vezes do que em 2019. Maio deste ano teve um comportamento melhor que o homólogo de 2020 e até havia
perspetivas de um bom verão, só que uma nova variante do SARS-CoV-2 cortou as esperanças. "A tendência de 2020
mantém-se. O que infelizmente é novo em 2021 é que a perspetiva para o início do verão é pior ainda que o ano passado
devido ao novo surto associado à variante Delta. A situação ficou mais crítica. É o segundo verão quase sem atividade.
Se não houver algum apoio urgente será quase impossível as empresas aguentarem-se",diz Eduardo Miranda. É uma
avaliação do alojamento local a nível nacional. As maiores razões de queixa são de quem tem unidades no Algarve, na
AM Lisboa e no Porto. A única certeza é que não serão alcançados os valores de 2019, estimando aquele dirigente que
levarão três anos após pandemia para recuperar p movimento. Em 2019, o mercado internacional representava 69,9 %
das 79,2 milhões de dormidas no país, com um aumento de 3,8 % nesse ano. Os nacionais registaram maior subida
(6,5 %), mas ficaram-se pelos 30,1 %. A ordem dos dois mercados mudou em 2020. A maioria dos hospedes passaram
a ser portugueses, representando 13,6 milhões de dormidas em 26 milhões (52,5 %). E, entre janeiro e maio, a
percentagem é de 65,5 %(nacionais) para 34,9 % (internacionais). O Algarve tem a maior quebra, ficando-se por uma
quota de 19 % das dormidas a nível nacional (907 mil), independentemente da nacionalidade. Representava 26,1 do total
(6 153 600) em 2019. Ocupa, no entanto, o mesmo segundo lugar, continuando a AM Lisboa em primeiro (1 117 700),
com uma quota de 24,3 %, quase menos 6 % que antes da pandemia (29,3%). Em junho, a taxa de ocupação no Algarve
era de 43,1 %, menos 45,5 % de há dois anos (78,8 %), desanimando os operadores turísticos. "Tínhamos boas
perspetivas para este verão, ainda não a nível de 2019, mas esperávamos que fosse bastante melhor que o ano
passado. Hoje, encontra-se comprometido devido às restrições impostas pelo Reino Unido" [que vão ser levantadas a
partir de dia 19], que é o nosso maior mercado", sublinha Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve. Ao nível concelhio, as descidas variaram entre menos 52,6 % em Albufeira e
menos 21,7 % em Tavira. Ainda assim, junho deste ano foi muito melhor do que em 2020, quando o país acordava de
três meses de confinamento. Regista um aumento de 263, 5 % nas noites ocupadas, mas que fica muito aquém de
2019 (-47,3 %) . O mercado nacional aumentou 8,4% e o externo diminuiu -67,6%. Elidérico Viegas recebeu com alegria
o levantamento das limitações por parte da Alemanha relativamente a Portugal, mas sublinha: "Não se carrega num
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botão hoje e amanhã passamos a ter turistas, além de que se mantém algumas condicionantes que condicionam a
procura a curto prazo." Mas acredita que setembro e outubro poderão ser bons meses, uma vez que britânicos e
alemães também viajam fora do verão. Perspetivas que rapidamente podem mudar, com recuos e avanços à medida
que os casos de covid-19 aumentam ou diminuem.

O balanço do alojamento local é mais negativo: "O pouco mercado que tínhamos perdemos com o aumento de casos de
covid-19. Junho foi o mês que teve um maior número de cancelamentos: 60 mil. Entre 26 e 30 de junho houve 15 mil
cancelamentos, em quatro dias Foi o resultado das restrições impostas pela Alemanha, a notícia propagou-se aos
países vizinhos, foi terrível. Perdeu-se o que se conseguiu em maio, em que começaram a surgir reservas. As reservas
para julho estão más e já e começa a comprometer agosto", lamenta Eduardo Miranda.

-48,8 % Dormidas Quebra este ano em relação a 2020. As de residentes diminuíram 3,6% e as de não-residentes
72,7%. São menos 79,7% que em 2019 (-53,3% nos nacionais e -90,1% nos estrangeiros.

- 96,4 %Canadianos Nos registos das unidades hoteleiras do país, a maior quebra de clientes estrangeiros foram os
oriundos do Canadá, seguindo-se os chineses (-93,3%). As menores quebras foram nos mercados polaco (-27,8%),
suíço (-28,6%) e belga (-47,2%).

65,5 % Turistas nacionais nos primeiros cinco meses do ano. Em maio, o mercado britânico representou 25% de
dormidas de não-residentes, seguindo-se o espanhol (14,3%), alemão (10,8%) e francês (9,0%).

26 milhões Dormidas em 2020, um terço do registado em 2019 (79,2 milhões). O Algarve tem a maior quebra, ficando-
se por 19% das dormidas a nível nacional (907 mil). Era 26,1% em 2019 (6 153 600).

ceuneves@dn.pt
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Turismo europeu vai continuar a recuperar em 2022, mas a ritmo mais
lento
Comissão Europeia de Viagens diz que turismo no velho continente vai manter-se resiliente em 2022,
apesar da incerteza da pandemia e da guerra. Visitantes internacionais devem ficar 30% abaixo dos
níveis de 2019.

O turismo na Europa vai continuar na rota da recuperação em 2022, embora a um ritmo mais lento do que o previsto
anteriormente, em face da incerteza devido à pandemia e à guerra, antecipa a Comissão Europeia de Viagens (ETC, na
sigla em inglês) no mais recente relatório trimestral. Se, por um lado, se projeta que as viagens domésticas no velho
continente recuperem por completo este ano, por outro, prevê-se que as chegadas internacionais à Europa fiquem 30%
abaixo dos níveis pré-pandemia e que não os venham a ultrapassar antes de 2025.

Em sentido inverso, continua a não existir sinais de quando podem os visitantes chegados da China voltar a níveis pré-
pandemia. A China, a maior fonte de turistas, vive atualmente a braços com um surto da variante Omicron em grandes
cidades, como Xangai, onde as autoridades impuseram confinamentos severos e a testagem em massa e obrigatória de
milhões de pessoas para tentar conter a propagação do vírus.

Segundo a ETC, mais de 50% dos destinos viram declínios superiores a 90% nas chegadas de turistas da China
comparando com 2019. A guerra na Ucrânia, que estalou a 24 de fevereiro com a invasão da Rússia, também vai ter
impacto, desde logo na redução das viagens de turistas oriundos dos dois mercados, com os países vizinhos e
sobretudo os mais dependentes de ambos a serem os mais afetados no curto prazo. Segundo a ECT, o conflito vai,
aliás, adiar a recuperação na Europa de Leste para 2025, prevendo-se que, este ano, o número de visitantes seja 43%
inferior ao registado em 2019.  O impacto da guerra pode prejudicar principalmente destinos como Chipre, Montenegro,
Letónia, Finlândia, Estónia e Lituânia, onde os russos representaram pelo menos 10% do total de viajantes em 2019.
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IATA aplaude fim da recomendação de máscaras em voos e aeroportos
da UE
O jornal da indústria do Turismo

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) aplaude a decisão da EASA e do ECDC de levantar o uso de
máscara facial nos voos e aeroportos da União Europeia (UE), considerando que o fim da recomendação representa
“um passo em direção à normalidade”.

Num comunicado enviado à imprensa esta quarta-feira, 11 de maio, a IATA explica que, com a decisão da EASA e do
ECDC, o Protocolo de Segurança da Saúde da Aviação foi atualizado e passou a indicar que a máscara deixa de ser
obrigatória em voos e aeroportos nos países onde essa exigência já tinha sido levantada para outros meios de
transporte.

“Essa importante mudança reflete os altos níveis de vacinação, níveis naturais de imunidade e o levantamento de
restrições domésticas em muitos países europeus. A orientação atualizada também reconhece a necessidade de se
passar de uma situação de emergência para um modo mais sustentável de gerir a COVID-19”, considera a IATA, no
comunicado enviado à imprensa.

A decisão da EASA e do ECDC agrada à IATA, que há muito vinha a pedir o levantamento de todas as restrições
relacionadas com a COVID-19, com Willie Walsh, diretor-geral da associação, a defender que, devido a outros cuidados,
o avião é um dos locais mais seguros.

“Congratulamo-nos com a recomendação da EASA de relaxara a obrigação da máscara, que é outro passo importante
no caminho de regresso à normalidade para os passageiros aéreos. Os viajantes podem esperar a liberdade de escolha
de usar uma máscara e podem viajar com confiança sabendo que muitos recursos da cabine da aeronave, como troca
de ar de alta frequência e filtros de alta eficiência, fazem dela um dos ambientes internos mais seguros”, afirma o
responsável.
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Apesar da decisão, em vários países do mundo o uso de máscara facial continua a ser uma medida obrigatória, numa
realidade que, diz a IATA, representa um “desafio” para as companhias aéreas e passageiros que voam entre destinos
onde os requisitos são diferentes.

“Acreditamos que os requisitos de máscara a bordo das aeronaves devem terminar quando as máscaras não forem
mais obrigatórias no resto da vida quotidiana, por exemplo, teatros, escritórios ou transporte público. Embora o protocolo
europeu entre em vigor na próxima semana, não há uma abordagem globalmente consistente para o uso de máscaras a
bordo dos aviões”, lamenta Willie Walsh.
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PORTIMÃO JORNAL
12/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • RAIO X

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

BANDEIRA AZUL
Seis praias do município voltaram a conquistar a Bandeira Azul para a próxima época balnear, que na
maioria dos concelhos começa a 1 de junho e termina a 30 de setembro
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PORTIMÃO JORNAL
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PÁGINA • 15
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FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Jornadas do Arade debatem valorização do património
Evento é promovido pela Teia D’Impulsos e pretende colocar os participantes a refletir sobre os recursos
da bacia deste rio.
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Apesar do preço, consumo de gasolina e gasóleo bate recorde em
Portugal
Apesar da subida acentuada dos preços na bomba por causa da guerra, nunca como agora os
portugueses consumiram tanto gasóleo. Só em março foram consumidas 504 mil toneladas.

Apesar da subida do preço dos combustíveis para valores acima dos 2 euros/litro, já reparou que há mais trânsito nas
estradas? Não é impressão sua, é mesmo isso que revelam os números.

Março foi o primeiro mês completo de guerra na Europa e os preços dos combustíveis dispararam. Mas isso não travou
o consumo de combustíveis em Portugal, muito pelo contrário. Os números da Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos (ERSE) disponibilizados ao ECO mostram que em março foram consumidos em Portugal 105 mil toneladas
de gasolina, o que representou um aumento de 45% face a fevereiro. É preciso recuar a agosto de 2019 para encontrar
um valor tão elevado.

Consumo mensal de gasolina em Portugal

Fonte: ERSE | Valores em toneladas

Olhando para o gasóleo, o combustível mais usado em Portugal pelas famílias e pelas empresas, o consumo é ainda
mais impressionante. O consumo de diesel atingiu as 504 mil toneladas, sendo esta a primeira vez que o consumo
supera a fasquia das 500 mil toneladas. Este valor representa um aumento de 36% face a fevereiro e já está bastante
acima dos dados pré-pandemia.

Consumo mensal de gasóleo em Portugal

Fonte: ERSE | Valores em toneladas

Estes consumos acontecem num mês em que o preço de venda ao público da gasolina aumentou 7,6% e o do gasóleo
11,3%, tendo o litro dos dois combustíveis superado a fasquia dos 2 euros. Isto por causa da invasão russa na Ucrânia
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que começou a 24 de fevereiro e levou o barril do Brent para valores acima dos 100 dólares.

O único combustível que ainda está longe de valores recorde é o Jet Fuel usado na aviação. Em março, segundo os
dados fornecidos pela ERSE ao ECO, foram consumidas 87 mil toneladas, mais 16% face a fevereiro, mas ainda
bastante aquém dos valores pré-pandemia e do verão quente de 2019, quando o turismo em Portugal bateu todos os
recorde. Em julho de 2019, por exemplo, o consumo de Jet Fuel chegou às 167 mil toneladas.

Olhando para o mercado português como um todo (soma da gasolina, gasóleo, Jet, GPL e Fuel) em março foram
consumidos um total de 763 mil toneladas de combustível, mais 33% face a fevereiro.

Os níveis recorde de consumo de gasolina e gasóleo coincidem com a retoma da economia e com o progressivo
desconfinamento depois de dois anos de pandemia. Foi a 19 de fevereiro que o país deixou de estar em estado de
calamidade e o Governo afrouxou várias restrições relacionadas com a covid-19.

Desconfinamento e fim do teletrabalho

Nessa altura caiu a recomendação de teletrabalho e milhares de trabalhadores regressaram à empresa
presencialmente. Desapareceu também a obrigação de confinamento por causa de contactos de risco e acabaram os
limites de lotação nos espaços comerciais.

Este consumo acentuado de gasolina e gasóleo também ajuda a explicar o crescimento brusco da economia portuguesa
nos primeiros três meses de ano. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a economia portuguesa
cresceu 2,6% no primeiro trimestre face ao final do ano passado (e 11,9% face ao período homólogo de 2021), um valor
que surpreendeu todos os analistas.

O INE explica que foi o consumo privado a dar o impulso inesperado ao PIB durante o primeiro trimestre. Agora, sabe-se
que o consumo de combustível deu um empurrão valente ao PIB, não obstante os preços em máximos históricos.

Os combustíveis mais consumidos e a decomposição do preço em março

Fonte: ERSE

Fonte: ERSE | Preço da gasolina simples 95
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Pequenos hotéis procuram ajuda para escalar “montanha” do digital
Especialistas e empresários da hotelaria estiveram reunidos no Porto para falar sobre transição digital e
o obstáculo da inflação. Governo promete Estado 4.0 para não “afundar” setor em burocracia.

Ainda não havia Covid-19 quando a associação que representa hotéis, restaurantes, cafés e similares (AHRESP)
começou a pensar na transição digital da hotelaria. Três anos depois do início dos trabalhos, o projeto Hotel 4.0 teve o
evento final nesta quinta-feira, no centro de congressos da Alfândega do Porto. Ajudar os pequenos negócios a enfrentar
o mercado digital é a principal preocupação.

“Preocupam-nos as pequenas empresas. São os pequenos empresários que mais precisam de nós. Por isso é
importante desmistificar o digital e tornar o dia-a-dia mais simples“, destacou o vice-presidente da associação, Tiago
Quaresma, na abertura da sessão.

Num hotel da geração 4.0, a tecnologia de inteligência artificial serve para ajudar os funcionários a tratarem melhor os
hóspedes e proporcionar-lhes experiências personalizadas. “O digital é uma maravilhosa ferramenta para trazer
soluções e reforçar a dimensão humana do nosso setor”, acrescentou o mesmo responsável.

Depois das perdas astronómicas na pandemia, este é o momento de investir nas empresas. Ainda há muitas empresas,
sobretudo as pequenas, que não tiram partido das novas ferramentas digitais Mónica Gonçalves Dirigente da região de
turismo do Porto e Norte de Portugal

O mesmo aviso para as pequenas empresas de hotelaria foi deixado pela entidade de turismo do Porto e Norte de
Portugal. “Depois das perdas astronómicas na pandemia, este é o momento de investir nas empresas. Ainda há muitas
empresas, sobretudo as pequenas, que não tiram partido das novas ferramentas digitais”, assinalou a dirigente da região
de turismo, Mónica Gonçalves.

Aposta na transição

A aposta no Hotel 4.0 também foi trazida ao debate pela convidada internacional da conferência, a diretora-geral da
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associação europeia congénere da AHRESP. Maria Audren destacou a transição digital como uma das quatro
prioridades da entidade para o longo prazo.

“Queremos contribuir para uma hospitalidade mais inovadora, o que implica instalar ferramentas digitais. Isso implica
investimento e compromisso de longo prazo. Só que para as pequenas empresas é uma montanha para escalar”,
alertou a responsável da HOTREC.

A inovação na hotelaria foi também o tema em debate num outro painel, que contou com Fernando Alexandre, professor
de Economia da Universidade de Aveiro; a diretora-geral do hotel Sheraton no Porto, Joana Almeida; e o presidente do
programa operacional de fundos comunitários Compete, Nuno Mangas.

Quando estávamos a lançar a rampa [da recuperação pós-Covid], agora temos o impacto da guerra, que afeta a
logística e o custo dos bens. Joana Almeida Diretora-geral do hotel Sheraton no Porto

O economista Fernando Alexandre destacou que Portugal “não passará para outro patamar de investimento se não
inovar mais e apostar em conhecimento”.

Já a líder do Sheraton Portugal chamou a atenção para a nova dificuldade que a inflação está a gerar na gestão dos
negócios. “Quando estávamos a lançar a rampa, agora temos o impacto da guerra, que afeta a logística e o custo dos
bens”, lamentou.

Para ajudar na transição digital dos hotéis, o líder do Compete deixou uma sugestão para eventuais candidatos a apoios
e financiamentos com selo europeu. “Não aguardem pelo aviso para desenvolverem a vossa proposta. Não deixem de ir
trabalhando para aproveitarem as oportunidades”, recomendou Nuno Mangas.

Nuno Mangas, acompanhado pelo ex-ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.Ricardo Castelo/LUSA 1 Março 2019

Em dois anos, o projeto Hotel 4.0 juntou centenas de empresas de Norte a Sul do país, assim como especialistas e
decisores nacionais e internacionais, em estudos e análises, ações de sensibilização e debates. Foi dinamizado um
think tank, coordenado por Jaime Quesado, do qual resultou um policy paper com ideias para seis áreas chave de
desenvolvimento da hotelaria e do turismo.

O roadshow Hotel 4.0 Talks, que arrancou virtualmente, teve também sessões presenciais em Coimbra, Braga e Évora.
Finalmente, foi ainda lançado um concurso de ideias para estudantes do ensino superior, que desafiou cerca de duas
dezenas de escolas e universidades a apresentarem soluções inovadoras para acelerar a transformação digital na
hotelaria.

Estado 4.0 para não “afundar” hoteleiros em burocracia

No encerramento da conferência, no Porto, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, lembrou que o turismo
contava com perto de 400 mil trabalhadores antes da pandemia, perdeu 20% e está agora “em retoma na angariação de
talento”. “Mas temos de reter, capacitar e fidelizar este talento para ficar connosco e continuar a permitir atingir as
metas”, notou.

Visando os empresários na plateia, a governante assinalou que é igualmente relevante “trabalhar a Empresa 4.0”,
sublinhando que “para transformar digitalmente o setor é preciso apostar no empreendedorismo e em instrumentos
financeiros que acarinhem o investimento inteligente”.

Para transformar digitalmente o setor é preciso apostar no empreendedorismo e em instrumentos financeiros que
acarinhem o investimento inteligente. Rita Marques Secretária de Estado do Turismo

“E temos de ter também o Estado 4.0, que ainda não temos. Estamos um bocadinho longe disso. Temos de criar
serviços digitais, condições para que o empresário não se afunde” em burocracia, reconheceu Rita Marques. Uma
administração pública mais ágil a nível central e também local, notou, falando no “papel importante dos municípios, que
têm de estar mais conectados e abertos às necessidades” da indústria hoteleira.
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Patrões defendem que proposta do OE2022 continua a ser pouco
ambiciosa
Para o Conselho Nacional das Confederações Patronais, a discussão da proposta na especialidade é
uma ″oportunidade″ para introduzir as ″necessárias alterações″ a um orçamento que deve responder ″à
economia e às empresas″.

O Conselho Nacional das Confederações Patronais (CNCP) defendeu esta quarta-feira, em Lisboa, que a proposta do
Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) continua a ser pouco ambiciosa em matéria de alívio da carga fiscal.

"Efetivamente, o momento atual é marcado por uma conjuntura muito diferente daquela em que o país se encontrava no
final de 2021. É um contexto mais difícil, que encerra várias incertezas. A proposta [do OE2022] continua a ser pouco
ambiciosa em matéria de atenuação da carga fiscal", afirmou Manuel Reis Campos da Confederação Portuguesa da
Construção e do Imobiliário (CPCI), em representação do CNCP.

Para o conselho, a discussão da proposta na especialidade é uma "oportunidade" para introduzir as "necessárias
alterações" a um orçamento que deve responder "à economia e às empresas".

Além da CPCI, integram o CNCP as Confederações dos Agricultores de Portugal (CAP), do Comércio e Serviços de
Portugal (CCP), Empresarial de Portugal (CIP) e do Turismo de Portugal (CTP).

Manuel Reis Campos lembrou que, em outubro passado, as confederações apresentaram um documento conjunto com
medidas "realistas" para o OE2022.

Porém, a atual proposta não tem em conta a conjuntura, marcada pelo agravamento do preço das matérias-primas e
dos combustíveis, em resultado da pandemia de covid-19 e da guerra na Ucrânia.

O presidente da CTP, Francisco Calheiros, disse, por seu turno, que os patrões esperavam uma proposta mais
ambiciosa perante a maioria absoluta do Governo, "que há muito tempo não existia", vincando ser necessário um
"aumento claro" da produtividade, condição para o aumento dos salários.
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No que concerne, em particular, ao Turismo, Francisco Calheiros referiu que, em 2019, o aeroporto de Lisboa entrou em
saturação total, entretanto atenuada pela pandemia de covid-19, mas já em recuperação.

Assim, lamentou que no relatório que acompanha a proposta do OE2022 esteja presente a ideia de que "não há pressão"
no Aeroporto de Lisboa, notando que a construção de uma nova infraestrutura demora muitos anos.

"No máximo, no ano que vem, vamos repetir a dramática situação de 2019 [...]. Não podemos estar a captar mais
turistas para, no final, eles não terem onde se desembarcar. Tudo o que se fizer vão ser remendos, que não vão resolver
absolutamente nada", acrescentou.

Já a CAP afirmou que o setor tem estado "sob os holofotes e nem sempre pelas melhores razões".

O presidente da CAP notou que o setor está "enfraquecido" devido a fatores como a pandemia, seca, guerra na Ucrânia,
crise energética e à escalada dos preços.

"Um setor que está na base das nossas vidas e, de forma incompreensível, ficou excluído da medida que iria reduzir o
imposto que incide sobre os combustíveis", reiterou.

Em matéria de aumentos salariais, o presidente da CCP, João Vieira Lopes, explicou que, face ao nível de produtividade,
é impossível que as empresas nacionais acompanhem a inflação.

"Falta o Estado fazer a sua parte e aí este orçamento é perfeitamente desastroso. A parte que o Estado tem que fazer
tem a ver com a fiscalidade para as empresas e para os consumidores", apontou.

Contudo, os patrões consideraram que não existe melhoria da fiscalidade para as empresas, enquanto que para os
consumidores houve uma alteração nos escalões do IRS, "com um efeito insignificante".

"Neste momento não há desculpas. Durante alguns anos, o Governo, na relação com as confederações, dizia que tinha
que fazer compromissos políticos para o orçamento passar. Agora já não precisa disso", concluiu.
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Turismo na era digital: bem-vindo ao Hotel 4.0
“Digitalizar, sim, mas sem desumanizar” é o lema lançado pela AHRESP para o sector da hotelaria e
restauração

Hotel 4.0. É por aqui que o sector do turismo tem de abrir a porta para recuperar do travão imposto pela pandemia e
ultrapassar o patamar estabelecido em 2019, o seu melhor ano de sempre em Portugal, com 70 milhões de dormidas e
18 mil milhões de euros de receitas.

Mas se a era digital está a instalar-se na hotelaria, criando oportunidades e desafios, o investimento das empresas do
sector em equipamentos, software e serviços digitais é ainda baixo: 82% das empresas investem aqui menos de 12 mil
euros por ano, conclui o estudo “Estado da Arte e Visão Prospetiva da Hotelaria Portuguesa”, apresentado esta quarta-
feira pela AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.a.

Lançado em 2019, quando ninguém ainda pensava na pandemia que fez o turismo nacional recuar 10 anos em valor, o
projeto juntou centenas de empresas em todo o país, especialistas e decisores para pensar o novo hotel, “mais digital,
mas também mais humano e sustentável”, como sublinha Luís Ferreira, da consultora Birds of Trees, parceira da
AHRESP neste trabalho que procura virar o foco do sector para o consumidor.

No Hotel 4.0, “o enfoque já não são camas, localização e destino, mas o viajante e as suas necessidades individuais e
específicas, desejos e valores – a experiência personalizada”. É possível “prever o que os clientes vão querer, utilizando
sistemas de inteligência para processar dados”, combinar “tecnologia e relação” com as” marcas a criarem ligação
emocional e valor”, diz.

E qual é o atual estado da arte? Em que serviços está baseada a oferta? Neste momento, as respostas apontam para
Wi-Fi e internet de banda larga (96%), sustentabilidade e eficiência energética (58%) e videovigilância (48%). Já os
serviços com maior interesse a implementar são a informação local digital (59%), as aplicações do hotel para serviços
personalizados (47%) e a informação personalizada aos hóspedes (41%).

A contribuir para o sucesso do negócio, as respostas do sector apontam para a satisfação e fidelização do cliente (73%),
serviço de excelência (72%) e oferta de qualidade (70%), o suficiente para Luís Ferreira deixar um alerta sobre os
perigos da hotelaria “estar a olhar demais para o seu próprio umbigo e não para o cliente”. É que pontos como as
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respostas emocionais positivas dos clientes ou o reconhecimento e prestígio da marca, surgem depois, com
percentagens de 54% e 50%.

Nas ferramentas mais utilizadas, sem surpresa, aparece o website atualizado, a loja online/reservas e as redes sociais.
No extremo oposto, pontuam o quiosque digital e o chatbot.

Quanto às ferramentas capazes de melhorar a experiência do hóspede e competitividade do negócio, os destaques vão
para a smart tv, o QR Code de interface e a facilidade de check-in e check-out. O mordomo digital, o mobile personal
assistant e o reconhecimento facial no acesso aos quartos aparecem no fundo da tabel

A maioria, dois terços, acredita que o negócio será transformado pelo digital e o fator mais importante para promover a
digitalização são os apoios, subsídios ou linhas de crédito bonificado, mas também gostava de saber mais sobre a
transformação digital.

Por fim, num sector que precisa de captar recursos humanos, a mensagem de transformação digital cruza com a
necessidade de “qualificar e capacitar pessoas”.

“Primeiro estão as pessoas. O digital é uma maravilhosa ferramenta para resolver problemas e arranjar soluções,
incluindo soluções para o problema da dimensão humana”, sublinhou o vice-presidente da AHRESP, Tiago Quaresma,
antes de deixar o lema deste Hotel 4.0: “digitalizar, sim, mas sem desumanizar”.
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Algas «invasoras» preocupam PSD Quarteira
Durante a sessão da Assembleia de Freguesia de Quarteira que teve lugar na quinta-feira, dia 28 de abril,
o executivo do autarca socialista Telmo Pinto foi questionado acerca da problemática das «algas
invasoras» nas praias daquela freguesia
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Governo admite caminho "muito grande" na valorização dos profissionais
do Turismo
A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, disse esta quarta-feira que há um caminho "muito
grande, no que toca à valorização das profissões atinentes ao turismo".

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, admitiu esta quarta-feira que “há um caminho muito grande a fazer”
para a valorização dos profissionais do setor, tanto no aumento dos salários, como na conciliação com a vida pessoal.

Quando falamos que as pessoas estão no nosso centro de ação, os turistas, os residentes, os empresários, não
podemos esquecer aqueles que trabalham, aqueles que servem, aqueles que estão disponíveis 24 horas, aos fins de
semana incluídos, no setor do Turismo”, destacou Rita Marques.

A secretária de Estado falava na sessão de abertura do primeiro Hints (Simpósio de Turismo Patrimonial Inclusivo, sigla
do original Heritage Inclusive Tourism Symposium), que decorre até quinta-feira em Lamego.

“Nessa perspetiva, temos de fazer um caminho muito grande, muito grande, no que toca à valorização das profissões
atinentes ao turismo. É bem verdade que nesta altura temos que trabalhar no sentido de aumentarmos as condições
remuneratórias, mas não só”, alertou.

Neste sentido, a governante sublinhou a “necessidade de conciliar também a vida profissional com a vida pessoal destas
pessoas”, uma vez que este setor do Turismo “é muito exigente nessa perspetiva”.

“Nós todos trabalhamos enquanto os outros descansam e, nessa perspetiva, temos de encontrar novas formas de
remuneração (…) para compensar estes trabalhadores de modo a fazer com que se sintam realizados e, só assim,
possam continuar a acolher bem, com um serviço de excelência, quem nos procura”, defendeu.

Neste sentido, Rita Marques pediu que, no final dos dois dias de trabalho, “possa haver um conjunto de potenciais
soluções” para responder aos atuais desafios do turismo, uma vez que falava para uma plateia essencialmente
académica, dos cursos de gestão, turismo e hotelaria.

“Temos de facto de fazer um esforço grande para captar talento, para reter talento, para fidelizar talento e para premiar
esse mesmo talento”, defendeu, enquanto destacou também o outro desafio de “envolver as pessoas locais na
dinâmica” do turismo.

A governante defendeu que a estratégia tem “as pessoas no centro da ação” e isso “tem de ser feito de várias formas”.

E uma delas passa por “evidenciar aos residentes, aos locais, as vantagens não só económicas, mas de outra natureza
também”.

“Como a preservação do nosso saber fazer, das nossas artes, dos nossos ofícios, enfim, da nossa cultura, dos nossos
valores. Temos de fazer por mostrar às comunidades locais que o turismo tem, seguramente, também muitas
vantagens, acarreta e implica muitas vantagens, alavanca muitas potencialidades para a boa dinâmica dos territórios”,
disse.

Com isto, “há de facto um impacto positivo no setor do Turismo, na criação de riqueza, na criação do emprego e na
criação das melhores condições para que estes locais possam contribuir ativamente para esta boa onda que o setor do
turismo encerra em si mesmo”.

Um envolvimento que o presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, destacou e deu como exemplo a
“envolvência dos moradores do Bairro de Castelo que estão muito satisfeitos com a dinâmica que se criou após a
requalificação” que o município fez ao Castelo.
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“A forma como os moradores, quem tem atividade comercial no Castelo, quem recebe os turistas, os idosos do Castelo
que estão ali e veem passar e gostam de interagir com eles, veem esta mudança e esta abertura do nosso património a
turistas e, nomeadamente a estrangeiros, de uma forma muito satisfatória”, apontou Francisco Lopes.

A organização do Hints é da responsabilidade da Escola Superior de Gestão de Lamego, do Instituto Politécnico de
Viseu, em coorganização com o Dinamia’cet — Iscte, Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o
Território, do ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa.

30/34



RÁDIO COMERCIAL
11/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: -1

Subida da inflação entre março e abril é a maior em 37 anos - Rádio
Comercial
Aumento de 1,9% é a maior desde janeiro de 1985.

A subida de 1,9 pontos percentuais da taxa de variação homóloga do índice de preços no consumidor (IPC) em abril face
a março foi "a maior diferença entre dois meses consecutivos desde janeiro de 1985", destaca INE.

"Desde o início de 2022, a taxa de variação homóloga do IPC tem apresentado uma aceleração significativa, tendo sido
registado em abril o valor mais elevado desde março de 1993", salientou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE),
precisando que, "em abril, esta taxa aumentou 1,9 pontos percentuais face a março, a maior diferença entre dois meses
consecutivos desde janeiro de 1985, quando se verificou um aumento de 2,8 pontos percentuais (passando de 21,3%
em dezembro de 1984 para 24,1% em janeiro de 1985)".

As classes que apresentaram em abril as variações mais elevadas dos últimos 12 meses foram as dos 'produtos
alimentares e bebidas não alcoólicas', 'habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis', 'acessórios para o lar,
equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação', 'transportes', 'comunicações', 'lazer, recreação e cultura',
'restaurantes e hotéis' e 'bens e serviços diversos'.

De acordo com o INE, "o ponderador destas oito classes ultrapassa os 80%", sendo os valores de abril de 2022 "os mais
elevados desde o meio da década de 90 do século passado para a generalidade das classes, embora com um perfil algo
distinto, nomeadamente na classe da 'educação', em consequência dos aumentos dos valores das propinas ocorridos
nessa década".

A um nível mais desagregado, tendo em conta o contributo de alguns dos agregados mais relevantes para a taxa de
variação homóloga do IPC, "destacaram-se em abril os 'produtos alimentares não transformados, os 'produtos
alimentares transformados', a 'eletricidade e gás natural' e os 'serviços de alojamento' (variações homólogas de 9,4%,
8,3%, 15,2% e 30,7%, respetivamente)".

Já os 'combustíveis' apresentaram "o contributo mais significativo em abril", com a variação homóloga de 12,5% a
corresponder a um contributo de 1,5 pontos percentuais).
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Comparando com abril de 2021, o INE nota que "todos os agregados referidos apresentam um contributo mais elevado,
sendo de destacar os 'produtos alimentares não transformados', os 'produtos alimentares transformados' e os
'combustíveis' (aumentos de 1,2, 1,1 e 0,9 pontos percentuais, respetivamente).

Segundo o instituto estatístico, os 'produtos alimentares não transformados, os 'produtos alimentares transformados', a
'eletricidade e gás natural', os 'serviços de alojamento', os 'restaurantes, cafés e estabelecimentos similares" e os
'combustíveis' "contribuíram em 4,9 pontos percentuais para o aumento da taxa de variação homóloga do IPC desde abril
de 2021 (mês em que se situou em 0,6%)".

Em abril de 2022, estes agregados, cujo peso relativo conjunto no índice é de 37,3%, contribuíram em mais de 70% para
a taxa de variação homóloga do IPC (5,1 pontos percentuais).
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A TAP ainda não tomou uma decisão sobre o fim do uso de máscara a
bordo dos aviões
A TAP ainda não tomou uma decisão sobre o fim do uso de máscara a bordo dos aviões

A TAP ainda não tomou uma decisão sobre o fim do uso de máscara a bordo dos aviões
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Turismo Centro de Portugal apresenta vantagens para os trabalhadores
remotos
Apresentação do livro “Work From Centro de Portugal” contou com a presença da Rita Marques,
secretária de Estado do Turismo
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