
PUBLITURIS

13/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 38

PROGRAMA • TRANSPORTES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Air Transat reforça aposta no Algarve e programa até 16 voos
por semana para Portugal
Pela primeira vez em mais de duas décadas, a Air T ransat decidiu manter no verão a rota
para Faro, operação que é um dos principais destaques da companhia aérea canadiana
para esta temporada alta, durante a qual a Air T ransat conta vir a operar, no pico do
verão, até 16 voos por semana entre Portugal e o Canadá.
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EXPRESSO

13/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • RITA ROBALO ROSA

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Mercado de trabalho resiste à guerra
A taxa de desemprego em Portugal recuou no primeiro trimestre
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EXPRESSO

13/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

TAP à espera de um ano de viragem
A TAP está a recontratar tripulantes
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SIC

12/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 153705

REACH: -1

A chegada de turistas ao Algarve a um ritmo semelhante ao que
existia antes da pandemia, está a revitalizar vários negócios que
estavam em grandes dificuldades
A chegada de turistas ao Algarve a um ritmo semelhante ao que existia antes da
pandemia, está a revitalizar vários negócios que estavam em grandes dificuldades

A chegada de turistas ao Algarve a um ritmo semelhante ao que existia antes da pandemia, está a
revitalizar vários negócios que estavam em grandes dificuldades

8/27



SIC NOTÍCIAS

12/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 5970

REACH: -1

Retoma do turismo no Algarve: “Estar a trabalhar é alento que
nos dá e esperança que vamos conseguir sobreviver” - SIC
Notícias
Empresa de transporte turístico esteve prestes a encerrar.

A chegada de turistas ao Algarve a um ritmo semelhante ao anterior à pandemia está a ter um impacto
muito positivo em empresas que estavam para encerrar.

Um empresário de transporte turístico explica que as nove viaturas da empresa estiveram paradas
durante dois anos, o que gerou 150 mil euros de dívida.

A empresa estava prestes a fechar portas, mas a chegada repentina de turistas à região “salvou” o
negócio.
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TVI

13/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

"Festa é Festa" no Algarve
"Festa é Festa" no Algarve

"Festa é Festa" no Algarve
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TVI

13/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

Abriu hoje a época balnear em Albufeira, no Algarve
Abriu hoje a época balnear em Albufeira, no Algarve

Abriu hoje a época balnear em Albufeira, no Algarve
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ECONOMIA ONLINE

13/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 4732

REACH: 23000

Máscara vai continuar a ser obrigatória nos voos da TAP, Ryanair
e EasyJet de e para Portugal
O uso de máscara vai continuar a ser obrigatório nos voos operados pelas companhias
aéreas TAP, Ryanair e EasyJet de e para Portugal.

O uso de máscara vai continuar a ser obrigatório nos voos operados pelas companhias aéreas TAP,
Ryanair e EasyJet de e para Portugal, confirmaram as transportadoras aéreas.

“No caso de Portugal, de acordo com a última resolução do Conselho de Ministros, o uso de máscara
mantém-se obrigatório nos transportes públicos, incluindo o transporte aéreo”, avançou o Jornal
Económico e confirmou fonte oficial da TAP ao ECO.

Já a Ryanair anunciou na quarta-feira que vai deixar de ser obrigatório o uso de máscara na generalidade
dos voos operados pela companhia de bandeira irlandesa dentro da União Europeia (UE) “com exceção
dos voos de e para destinos onde os governos da UE ainda exigem o uso obrigatório de máscaras em
transportes públicos”. Deste modo, a máscara vai continuar a ser obrigatória nos voos de e para
Portugal, Áustria, Chipre, República Checa, Estónia, Alemanha, Grécia, Itália, Letónia, Lituânia,
Luxemburgo, Malta, Holanda e Espanha.

“Esperamos que estes países flexibilizem as suas regras de máscaras nos próximos dias, em
conformidade com estas novas diretrizes sanitárias da AESA e do ECDC”, sinaliza ainda o CEO da
companhia, citado em comunicado.

Também a EasyJet adiantou, em comunicado, que não exige aos “clientes e tripulantes” que usem
máscaras “nos voos em que as máscaras não são exigidas legalmente em ambas as extremidades da
rota”, sinalizando que a empresa segue “os requisitos legais de todos os países para os quais” operam.
Na prática, isso significa que “ao voar de ou para países onde os requisitos de máscara permanecem em
vigor”, como é o caso de Portugal, a companhia continua a impor o uso de máscara obrigatório.
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A manutenção desta obrigatoriedade em Portugal surge na sequência do decreto-Lei n.º 30-E/2022,
publicado a 21 de abril em Diário da República, que aliviou o uso obrigatório de máscara na generalidade
dos espaços fechados, mas manteve essa obrigatoriedade para estabelecimentos e serviços de saúde,
estruturas residenciais de idosos (ou equiparados), bem como para o transporte coletivo de passageiros,
incluindo TVDE e transporte aéreo.

Na quarta-feira, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) e o Centro Europeu de
Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) informaram que vão deixar de recomendar o uso de
máscara nos aeroportos e voos na Europa. As novas regras entram em vigor na segunda-feira. Não
obstante, as duas entidades alertaram que as regras relativas às máscaras continuarão a variar por
companhia aérea para além dessa data. No mesmo dia, França anunciou que, a partir de segunda-feira,
também vai deixar de ser obrigatório o uso de máscara nos transportes públicos, incluindo nos aviões.
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EXPRESSO

13/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 2555

REACH: 58000

Swissport quer ajudar a TAP a melhorar o hub e fazer crescer
Lisboa
Empresa suíça pode apoiar criação de hub no novo aeroporto e manter a T AP na
Groundforce com gestão portuguesa
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VIDA ECONÓMICA

13/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NEGÓCIOS E

EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3780

REACH: 1800

Turismo médico pode representar receitas de 100 milhões de
euros para Portugal
Portugal poderá afirmar-se como um destino modelo em turismo médico.
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EXPRESSO

12/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 85612

Ministro da Economia: “o que se passa no turismo é motivo de
grande regozijo”
António Costa Silva disse no Parlamento que Portugal captou 2 mil milhões de euros de
investimento estrangeiro nos dois primeiros meses do ano. E lamentou que o país não
tenha ainda investido na exploração de gás natural no Algarve

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, disse esta quinta-feira no Parlamento que o
comportamento do turismo em Portugal neste momento é "motivo de grande regozijo". E destacou o
crescimento de turistas vindos dos EUA, que está nos 49%, e da Alemanha, 7,3%.

Comentando a evolução da economia este ano, o ministro disse que “notamos dinamismo em vários
sectores”, com “o turismo e os serviços a crescer de forma mais robusta do que tínhamos pensado”. “O
comportamento do turismo dá-nos alguma esperança”.

Costa Silva destacou, na audição na Assembleia da República no âmbito da apreciação na especialidade
da proposta de Orçamento do Estado para este ano, a capacidade de atração de investimento do país,
referindo que nos dois primeiros meses de 2022 o saldo líquido de investimento estrangeiro foi de 2,2 mil
milhões de euros.

O ministro lamentou também o facto de não ser ter avançado com o projeto de exploração de gás
natural no Algarve – que o levou a dizer que a Partex, a empresa que liderou até 2019, ia deixar de
investir no país.

Se esse investimento tivesse acontecido, Portugal podia estar a produzir gás natural neste momento de
escassez provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Costa Silva deixou claro que se houver
interessados em investir nas reservas de gás natural do Algarve, não hesitará em acolher essas
manifestações de interesse. “O que me move é olhar para o futuro. Eu não penso fora da caixa, penso
mesmo sem caixa”.

O ministro lembrou a conjuntura negativa provocada pela pandemia que levou ao colapso das redes
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logísticas - sendo que a logística é a espinha dorsal do comércio internacional - e o aumento dos preços
da energia e matérias-primas. “A inflação é das variáveis económicas mais complexas e mais difíceis com
que temos de lidar. Qualquer erro pode ter consequências dramáticas”, afirmou.
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FUGAS

12/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: -1

Praias boas? Para o “The Guardian” estão pela Zambujeira,
Sesimbra, Santa Cruz, Algarve...
O influente jornal britânico aponta 40 “das melhores praias da Europa” e cinco delas são
portuguesas. Uma lista que funciona como bússola para o que aí vem...

Os mais recentes números da European Travel Comission indicam que 82% dos britânicos querem viajar
nos próximos meses e que mais de metade destes o pretendem fazer para outros países, com o óbvio
clássico sol & praia como mote maior (34%) e Portugal como quinto país mais desejado (Espanha,
França, Grécia e Itália à frente). A nova lista viral do jornal The Guardian parece mesmo à medida destas
intenções britânicas: junta 40 “das melhores praias europeias” ao gosto dos seus leitores domésticos e,
entre elas, cinco surpresas portuguesas.

Entre areais de sonho pelas ilhas gregas, pelas costas espanhola e italiana e francesa, pela Croácia ou
Albânia, até (uma) pela Alemanha (Sellin, Rügen), o jornal aponta os seus leitores para destinos
portugueses e não é de admirar que os influencie — todos sabemos o impacto destas festivas e
fotogénicas listas de praias. Outra mais-valia: é sempre divertido o passatempo de descobrir nestes
textos as gralhas e distracções, umas mais engraçadas, outras mais irritantes.

A praia de Cacela Velha é a primeira do Algarve (Vila Real de Santo António) a surgir na tabela: destaca-
se que fica num “Algarve intocado, onde as oliveiras são em maior número do que as pessoas”, e dizem
“é uma das praias mais bonitas e não visitadas de Portugal (sem nenhum bar)”. É tudo muito relativo,
mas referem-se as casinhas de pescadores caiadas de branco, o antigo forte, a ria Formosa, “as suas
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areias douradas”, a água “quente e translúcida, as poças e lagoas de maré baixa a revelarem a vida
marinha”.

Ainda no Algarve, destaca-se a famosa “Praia de Canieros, Ferragudo” (Lagoa) — tem graça, mas todos
erramos (já enviámos sugestão de correcção, como bons leitores). Da praia dos Caneiros, diz-se que é
uma “praia calma”, “uma das preferidas” dos conhecedores locais, “águas cintilantes e pouco profundas”.
Destaca o bar de praia, o Rei das Praias ou as “falésias de pedra calcária cor de mel que correm ao longo
de toda a costa algarvia”

Ainda a sul, a “lovely” praia da Zambujeira (Odemira), que aqui surge com dois erros. O primeiro é
comum, mesmo em Portugal, de que fica na Costa Vicentina (lição 1: só existe Costa Vicentina no
Algarve; a partir de Odeceixe - até à praia, melhor dizendo, ribeira de Odeceixe é costa alentejana,
oficialmente, em matéria de parque natural, Sudoeste Alentejano). O segundo, é erro para inglês
cometer: é mapada no Alentejano, em vez de no Alentejo. Com um pôr-do-sol a iluminar a praia, diz-se
“esta encantadora praia é rodeada por altas falésias de basalto com vistas de tirar o fôlego para o
oceano”. Condições “ideais para a prática de surf e body boarding” (realce: tem de facto um núcleo de
body boarding local), ondas poderosas (que as há as há) e os “pores-do-sol são maravilhosos”
(assinamos por baixo). Referências à Rota Vicentina e ao “enorme” festival do Sudoeste (que volta este
ano) estão incluídas, e realça-se que, Agosto Sudoeste há parte, no resto do ano é frequentada
“principalmente pelos residentes” (tem dias).

O top 5 português completa-se com a Praia das Bicas, Sesimbra, na “região de Setúbal, adorada pelos
portugueses pelos seus vinhos, assim como pela sua costa”. Sublinha-se a Arrábida e a “vasta extensão
de areia fina dourada a que se chega via uma longa escadaria que desce das falésias”. “Virada para oeste
está exposta ao vento” é “popular entre os surfistas”, diz-se — realmente, está voltada a ocidente e
“mais exposta aos ventos norte e oeste”, como melhor explica a Câmara de Sesimbra. Surf e
bodyboard, naturalmente. Fica a sul da praia do Moinho de Baixo, perto do Parque de Campismo
Campimeco.

O derradeiro destaque é à praia da Física, em Santa Cruz, Torres Vedras. Refere-se que fica na Costa de
Prata (se já não ouvia esta referência há algum tempo, recordamos que a designação vai de Aveiro a
Torres), pelo “intenso reflexo da luz no mar”. Santa Cruz é “favorita dos residentes” e “engloba várias
praias magníficas”. Uma delas, a da Física. Destaca-se o surf e a sua escola, o restaurante Noé, e o
prazer de preguiçar só a admirar as vistas: “aqui é a natureza no seu melhor”. De lembrar que a Praia da
Física fica no centro de Santa Cruz, as vistas são de truz incluindo para o Penedo do Guincho.

A lista de 40 praias do The Guardian pode ser consultada aqui.
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JORNAL ECONÓMICO

12/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 30000

OE2022: Iniciativa Liberal quer que Governo privatize 50% da
TAP
A IL tem uma proposta de alteração ao Orçamento que prevê "a alienação a grupo
internacional privado de pelo menos 50% da participação social do Estado na
Transportes Aéreos Portugueses".

A Iniciativa Liberal tem uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2022 que prevê a
privatização de 50% da  TAP e a venda da empresa a um grupo internacional.

Na proposta de lei n.º 4/XV/1.ª para o OE2022 a IL propõe que o Governo empenhe “todos os esforços
tendo em vista a abertura imediata de um concurso público para a alienação a grupo internacional
privado de pelo menos 50% da participação social do Estado na Transportes Aéreos Portugueses”. De
recordar que atualmente o Estado detém 92% da transportadora área portuguesa.

Os liberais recordam que “durante a campanha eleitoral, António Costa afirmou que o próximo Executivo
estaria em condições de poder alienar 50% do capital, notando que “á há companhias interessadas em
ficar com a transportadora aérea”.

Por sua vez, “Fernando Medina, em entrevista ao Público, afirmou que o modelo mais adequado para a
TAP é o privado e que a TAP deveria ser preferencialmente inserida num grupo internacional privado de
aviação. Mais recentemente foi também noticiado que o Governo Italiano pretende privatizar a ITA
Airways, a empresa sucessora da transportadora Alitalia”, lembra a Iniciativa Liberal.

Tendo em conta que estão “previstos 3,2 mil milhões de euros em auxílios estatais à TAP”, para o
partido liderado por João Cotrim Figueiredo “urge cessar o mais rapidamente possível com o desperdício
de fundos públicos que esta nacionalização acarreta, salvaguardando-se os contribuintes portugueses de
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quaisquer outros encargos relativos a esta decisão imponderada e mal fundamentada de políticas
públicas”.

Assim, a IL diz que “o Governo deverá encetar todos os esforços para proceder à alienação de 50% do
capital da TAP, procedendo à abertura imediata de concurso público internacional para o efeito”.

A Iniciativa Liberal tem vindo, em diversas ocasiões, a defender a privatização da TAP. Durante a
campanha e debates eleitorais João Cotrim Figueiredo mostrava uma cheque de 1200 euros que
representava o que uma família de três pessoas pagava para manter a transportadora aérea portuguesa.
Numa publicação feita nas redes sociais a 17 de janeiro, o porta-voz do partido garantiu: “Com a
Iniciativa Liberal a TAP será privatizada e o dinheiro que ainda iria para lá será logo devolvido aos
portugueses através da descida do IRS”.

Foi este o cheque que mostrei a Costa no debate: o que uma família de 3 pessoas paga por uma
companhia aérea que não usa.Com a Iniciativa Liberal a TAP será privatizada e o dinheiro que ainda iria
para lá será logo devolvido aos portugueses através da descida do IRS! pic.twitter.com/Oqas350GEF—
João Cotrim Figueiredo (@jcf_liberal) January 17, 2022
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ECONOMIA ONLINE

12/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

Atividade económica voltou a travar no início de maio
Depois de ter acabado abril em desaceleração, a atividade económica voltou a travar no
início de maio. T al poderá estar relacionado com os impactos indiretos da invasão russa
na Ucrânia.

A economia portuguesa travou novamente na semana terminada a 8 de maio, em comparação com a
semana anterior, de acordo com os dados do indicador diário de atividade económica (DEI) do Banco de
Portugal divulgados esta quinta-feira. A atividade económica continua, porém, a ser superior à da mesma
altura do ano anterior.

“Na semana terminada a 8 de maio, o indicador diário de atividade económica (DEI) aponta para uma
taxa de variação homóloga da atividade inferior à observada na semana anterior“, revela o banco
central.

Após um pico a meio de abril (ver gráfico), a economia portuguesa começou a desacelerar
significativamente em comparação com o mesmo período do ano passado, crescendo agora 2,9% em
termos homólogos, de acordo com a média móvel semanal do DEI – indicador diário de atividade
económica do Banco de Portugal — a 5 de maio.

Já o último valor diário, relativo a 8 de maio, apontava para um crescimento homólogo de apenas 1,4%.

Estes dados sugerem que as ondas de choque da invasão russa à Ucrânia já estarão a castigar a
atividade económica portuguesa. A subida dos preços da energia agravada pelo conflito deverá travar a
expansão económica, assim como outros efeitos indiretos através de exportações de bens e serviços,
potenciais repercussões da política monetária do Banco Central Europeu (BCE), entre outros fatores.
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No primeiro trimestre, o qual já incluiu um mês inteiro de guerra (março), o PIB surpreendeu pela positiva
e cresceu 2,6% em cadeia, superando todas as expectativas. Em março, o consumo de gasóleo e de
gasolina — um dos indicadores importantes para a economia — atingiu um máximo histórico.

Mesmo em abril, a economia portuguesa mostrou-se pujante e outros indicadores de confiança até
recuperaram, mas no final do mês o DEI começou a mostrar sinais de travagem, agora confirmados pelo
arranque de maio. Também a taxa bienal, que permite comparações com o nível pré-pandemia, mostra
uma forte deterioração, registando valores negativos tanto na média móvel semanal (-0,3%) como no
último valor diário (-4,8%).

Este novo indicador divulgado pelo banco central incorpora diversas séries de informação: o tráfego
rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural
— o que poderá ser afetado pelo aumento dos preços acentuado pela guerra —, a carga e correio
desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em Portugal por
residentes e não residentes.

O impacto da pandemia gerou uma maior necessidade de recurso a este tipo de indicadores económicos
de divulgação mais frequente, como é o caso do DEI. Isto acontece porque um dos mais relevantes, o
Produto Interno Bruto (PIB), é apenas apurado e divulgado trimestralmente. A próxima divulgação do DEI
está marcada para 19 de maio.
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ECONOMIA ONLINE

13/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

Plano para linhas de comboio atrasado para 2023
Plano Ferroviário Nacional apenas será apresentado e proposto à Assembleia da
República no próximo ano. Pedro Nuno Santos procura máximo de consenso para
estratégia de longo prazo.

Apenas em 2023 é que Portugal vai conhecer o primeiro Plano Ferroviário Nacional (PFN) da
sua história. A apresentação do documento foi atrasada para o próximo ano, segundo informação
divulgado ao ECO pelo ministério das Infraestruturas e Habitação. O gabinete de Pedro Nuno Santos
procura o máximo de consenso possível para a estratégia de longo prazo para a rede das linhas de
comboio de Portugal.

“Contamos poder entregar o PFN na Assembleia da República durante o ano de 2023, já com a respetiva
avaliação ambiental estratégica. A partir daí, dependerá da agenda parlamentar”, indica fonte oficial do
gabinete de Pedro Nuno Santos em resposta a questões enviadas por correio eletrónico.

 

Quando o PFN foi lançado, em abril de 2021, a expectativa era que o documento fosse
submetido a votação no Parlamento até ao final do segundo trimestre deste ano. Mas os atrasos
na elaboração do plano deram-se logo à partida.

As sessões regionais organizadas nas comissões de coordenação e desenvolvimento regional
(CCDR) apenas decorreram na segunda quinzena de julho — quando estavam inicialmente previstas para
o período entre abril e junho.

Também foi apenas em julho que foi oficialmente criado o grupo de trabalho para elaborar o plano
ferroviário, com um prazo de 12 meses, “prorrogável por uma vez, por um período máximo de 12
meses”.

A redação da versão inicial do PFN ainda “está em curso”, segundo o ministério das Infraestruturas,
com base nos contributos de entidades e da sociedade civil. Quando o plano foi lançado, o calendário
apontava esta etapa para o período entre julho e outubro.

Nova associação nas beiras quer comboio para atrair nómadas

 Ler Mais

Devido ao atual atraso, apenas nas próximas semanas será iniciada a discussão pública do
documento. Este momento estava inicialmente previsto para o último trimestre de 2021.

Ainda no primeiro calendário, o PFN seria avaliado em Conselho de Ministros no primeiro trimestre deste
ano. Tal não irá acontecer.

O gabinete de Pedro Nuno Santos alega que “não houve um impacto direto” na elaboração do
documento o chumbo da primeira proposta de Orçamento do Estado para 2022, no final de outubro de
2021, e de o novo Governo apenas ter tomado seis meses depois, em março.

Premissas do plano
Colocar o comboio em todas as capitais de distrito, reduzir o tempo de viagem entre Lisboa e Porto
e melhorar as ligações da rede ferroviária a portos e aeroportos são as três principais premissas do
Plano Ferroviário Nacional. Assim como há o Plano Rodoviário Nacional para definir a rede de estradas,
passará a haver um documento para hierarquizar as linhas de comboio.

Na sessão de lançamento do PFN, ficou o desafio para construir uma nova linha de comboio que
ligasse os distritos de Porto, Vila Real e Bragança, além de um novo troço entre Aveiro e
Mangualde, com passagem por Viseu. Em 2022, Bragança, Vila Real e Viseu são os três distritos sem
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https://eco.sapo.pt/2021/04/19/plano-ferroviario-nacional-arranca-hoje-mas-redacao-final-so-em-2022/
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=sessoes-regionais-do-plano-ferroviario-nacional-arrancam-a-15-de-julho
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/6460-2021-166161286


serviço sobre carris.

Reabrir Linha do Douro até Barca d’Alva custa 75 milhões

 

Do desafio lançado pelo Governo surgiu, por exemplo, a proposta para construir a Linha de Trás-os-
Montes, ligando o aeroporto de Francisco Sá Carneiro (Porto) a Zamora. Desse modo, a viagem de
Porto para Madrid demoraria três horas de comboio, no valor máximo de 4,15 mil milhões de euros — o
estudo foi atualizado, entretanto, e Porto pode ficar a 2h45 de comboio de Madrid.

Este foi um dos 318 contributos que o grupo de trabalho do PFN, liderado por Frederico Francisco (do
Ministério das Infraestruturas), recebeu entre 18 de abril e 30 de setembro de 2020. Também fazem
parte da equipa dirigentes do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Infraestruturas de Portugal, CP,
Direção-Geral do Território e Associação Portuguesa de Empresas Ferroviárias.

Procura de consenso
O plano que Portugal vai traçar para o caminho-de-ferro no médio e longo prazo também irá
definir quais são as linhas nacionais, regionais e metropolitanas, assegurar o transporte de
mercadorias e ainda garantir a ligação ferroviária com Espanha.

Apesar de o atual Governo contar com a maioria absoluta do Partido Socialista, o ministério de Pedro
Nuno Santos pretende uma aprovação alargada na Assembleia da República. “O objetivo é que haja um
consenso o mais alargado possível, de forma a estabilizar a estrutura que orientará o desenvolvimento
da rede ferroviária ao longo de vários ciclos políticos”.
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https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=auscultacao-publica-do-plano-ferroviario-nacional-termina-com-mais-de-300-contributos
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