
NOVO

05/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Falta de mão-de-obra ensombra Verão algarvio
O Verão está à porta, sendo o primeiro depois do alívio das restrições pandémicas, e o
Algarve esper...

O Verão está à porta, sendo o primeiro depois do alívio das restrições pandémicas, e o Algarve espera
ver o regresso em massa dos turistas que sempre elegeram o Sul do país como a área de eleição para
gozo de férias. Contudo, há um problema real de falta de mão-de-obra que condiciona rent-a-cars,
restauração e, sobretudo, a hotelaria, pois, com a pandemia, houve muitos trabalhadores que se
dedicaram a outras áreas de negócio.Para explicar os reais problemas com que o Algarve se pode
debater neste Verão o NOVO falou com João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve,
Ana Jacinto, secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, e Hélder
Martins, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve“.Entre as
conclusões dos representantes das três entidades estão recusas de emprego, trabalhadores que
migraram para outras áreas de negócio e falta de respostas do Governo no Orçamento de Estado
encontram-se algumas explicações que podem ser vistas na edição impressa do NOVO desta sexta-feira,
3 de Junho.
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CORREIO DA MANHÃ

06/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: 66000

Água do mar próxima da temperatura ambiente
Decomposição de algas nas praias algarvias causa mau cheiro que desagrada
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SAPO

04/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34000

E se fosse possível conhecer uma cidade de olhos fechados?
A aplicação móvel myEyes, desenvolvida pela iKi T echnologies, é uma ferramenta que
permite a pessoas invisuais ou com baixa visão guiarem-se em determinadas áreas
mapeadas, podendo ser aplicada em locais tão amplos como centros de cidades ou mais
pequenos como museus ou hotéis. Mas as possibilidades desta app não se findam no
apoio a pessoas com problemas de visão e pode ser mesmo um verdadeiro aliado na
inclusão em vários contextos. É uma app, mas também podia ser um 'manifesto' de uma
empresa que se diz "ativista".

Tudo começou quando, em 2015, Filipe Almeida foi convidado pelo vice-reitor do Santuário de Fátima a
dar o seu contributo acerca da "ideia de instalar umas placas em braille" no recinto. Num local amplo e de
grandes dimensões, Filipe detetou de imediato um problema: como é que as pessoas cegas, ou com
baixa visão, vão saber onde estão essas placas?

A solução óbvia seria fazer marcações entre cada ponto, com recurso a um piso tátil colocado, e assim
desenvolver um percurso entre os locais assinalados. Mas essa não era a ideia do Santuário, o que
tornava a ideia praticamente inviável.

"Foi a partir daí que o Filipe começou a pensar que podia ajudar as pessoas".

A história é contada por Pedro Almeida, co-fundador e Chief Operating Officer (COO) da iKi®
Technologies, a empresa que é também uma solução para um problema: a falta de inclusão.

"Começou a trabalhar-se a partir do telemóvel, objeto do dia a dia que oferece ao utilizador acesso a
alta tecnologia. O Filipe começou a pensar numa ideia, contactou um programador, fez experiências,
errou e, finalmente, com a equipa, acertou", conta Pedro, que relata um primeiro trabalho baseado em
audioguias, dedicados à construção de itinerários, muito focado no setor do turismo, com especial foco
nas pessoas cegas e de baixa visão, que foi um 'tiro ao lado' do que seria o grande projeto da empresa.

Rapidamente se percebeu que o caminho teria de ser outro, mantendo a inclusão como prioridade. Assim
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nasceu a aplicação móvel myEyes®, que permite, em áreas mapeadas pela tecnologia da iKi, a uma
pessoa cega ou com baixa visão mover-se livremente, com app a ler o que está em seu redor e a
comunicar com o utilizador. Mas não só.

A aplicação é versátil e facilmente adaptada a vários contextos, sejam eles macro, médios ou micro. Por
exemplo, a empresa foi desafiada a ajudar, no polo da Universidade Nova de Lisboa em Carcavelos, uma
aluna que era cega, tinha audição muito baixa e a parte sensorial também baixa. "Queríamos ajudá-la a
fazer o percurso até às salas de aula, mas a aplicação acabaria por servir também para a inclusão de
alunos estrangeiros logo, naquela altura inicial em que pode ser um bocado complicado saber
exatamente onde fica o café ou os serviços da universidade".

Apesar de a empresa ter um grande foco na inclusão, num sentido mais amplo, o trabalho com pessoas
cegas ou com baixa visão só começou a ganhar maior preponderância desde que a participação no
concurso Big Smart Cities da Vodafone, em 2016, altura em que conseguiram também financiamento
através do Fundo de Inovação Social, o que permitiu à iKi dar o salto.

A principal dificuldade que enfrentam? A perceção do país de inclusão. "Não é obrigatório ter esta
solução, mas é obrigatório ter rampas. Se for obrigatório ter isto como é obrigatório ter rampas seria
muito bom para as pessoas cegas", sublinha Pedro.

"Já havia no mercado algum trabalho para pessoas com algum tipo de deficiência, seja visual ou física ou
auditiva, mas o que nós trazemos para a mesa é um bocadinho diferente, é tornar obsoleto ou reduzir a
dependência de pessoas de plataformas ou circuitos e a sua bengala passar a ser uma coisa que as estas
usam no dia-a-dia, que é o seu telemóvel. Não se trata de ter um audioguia, porque [a tecnologia da iKi]
é muito mais flexível", explica Ricardo Garcia, administrador da iKi.

O foco está em promover a autonomia, fazer com que estas pessoas não dependam de terceiros para
poderem chegar onde desejam ou levarem a cabo o seu dia a dia normal. "Para nós tem sido muito rico
este feedback das pessoas cegas ou com baixa visão, de percebermos que podemos ter um impacto na
vida delas", acrescenta.

Num cenário em que, por exemplo, toda uma cidade está mapeada, esta aplicação permitiria uma
mobilidade total a uma pessoa invisual ou com baixa visão.

A app pioneira - disponível na Google Play e na App Store -, junta Geofence, Beacons e Text-to-Speach,
com o objetivo de promover uma experiência virtual de comunicação, permitindo através das
informações que são recebidas em tempo real, conforme a localização da pessoa, 'ver a cidade'.

Mas a tecnologia também pode ser adaptada a espaços mais pequenos, como um museu ou um
cruzeiro, ou até, num cenário micro, a objetos, como já foi feito. Fixada em Torres Vedras, a empresa
prepara-se para dar voz aos famosos pastéis de feijão do Benjamin. Basta abrir a app e encostar o
telefone à caixa do bolo e este falará connosco.

"Não pomos o ónus no utilizador, é o contexto que comunica com o utilizador. O utilizador é um
bocadinho passivo no sentido em que não tem de fazer grande trabalho para receber informação. É um
curioso, é um explorador que recebe a informação que a aplicação tiver de acordo com as áreas",
explica Ricardo Garcia.

"Nós achamos que isto tem imenso potencial porque não é o QR Code, não tens de sacar um
audioguia... caminhas, vais passear a Torres Vedras, que é onde nós estamos, e ao entrares numa zona
mapeada pela aplicação, vais andando e recebendo informações sobre os monumentos ou até sobre
eventos que estão a decorrer na cidade", complementa Pedro.

"Na Europa, há cerca de 30 milhões de pessoas cegas ou com baixa visão. Tem-se falado muito sobre o
que é o turismo acessível, mas tem sido difícil, nos contactos que fizemos com regiões de turismo,
perceber como é que "desbloqueamos" essas pessoas para o tema. O que nós vamos fazer é um
acordo a nível europeu e mundial para tentarmos tornar Portugal o destino mundial do turismo inclusivo.
Ou seja, vamos mapear zonas, hotéis e outros equipamentos para tornar o turismo — que já é, a meu
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ver — um direito humano. A pessoa vai poder visitar espaços, conhecer a cultura, etc. Vamos fazer
acordos com estas instituições no sentido de dar a conhecer os espaços que estão mapeados. Nós não
somos só uma empresa de tecnologia, somos também ativistas. Já do ponto de vista do ativismo,
damos formação de novas tecnologias a pessoas cegas sobre como mexer no telefone ou até em
aplicações para pessoas cegas", diz Ricardo Garcia.

"Somos ativistas, somos uma empresa e também estamos numa ótica de criar esta plataforma mundial
do que é dar a conhecer Portugal como destino inclusivo", resume.

Atualmente, já há vários casos práticos em que se pode utilizar a aplicação myEyes. Em Lisboa, nos dois
pólos do Museu da Água, o aqueduto das águas livres e a Mãe Água, nas Amoreiras, estão mapeadas, o
que permite a uma pessoa invisual ou com baixa visão visitar os espaços livremente. Fora da capital, a
zona história de Torres Vedras está mapeada, o que significa que se alguém ligar a aplicação dentro
desse perímetro geográfico receberá várias indicações de locais para visitar, assim como de
acessibilidades que pode utilizar. Nesse aspeto, Vilamoura é um destaque.

"Vilamoura tem uma ideia de inclusão muito forte. Todos os anos fazem melhorias nas vias, aproveitam
sempre para meter aquele piso tátil, ligam-nos e dizem-nos: "vamos também fazer esta rua mapeada
com myEyes". O piso tátil são as autoestradas, a aplicação é a sinalética dessas autoestradas", diz
Pedro.

Para um futuro próximo, revela Ricardo, vai ser lançado um projeto piloto no aeroporto de Faro e
também no posto de Turismo de Faro. "São projetos em parceria com a região de Turismo do Algarve e
vamos depois lançar com a região de Turismo do Porto e Norte no aeroporto Francisco Sá Carneiro e no
balcão do Turismo do Porto. Estamos também a trabalhar com a cidade de Conimbriga e queremos
tornar Conimbriga uma cidade falante, poder se conhecer, através das ruínas, o que era a cidade. Neste
caso associando também um bocadinho de VR, para as pessoas poderam também utilizar os óculos de
realidade virtual e conhecer os espassos como seriam no antigamente", conta.

Lá fora, na Escócia, estão a ajudar a desenvolver o Museu Blind Compliant no Victoria & Albert Museum,
que poderá ser 'visto' através da aplicação myEyes.
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PÚBLICO

06/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Madeira e Açores já têm mais ligações aéreas do que antes da
covid
Dados da ANA para esta temporada de Verão mostram que Portugal está a 97% do
número de rotas aéreas que tinha antes da pandemia
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JORNAL DE NEGÓCIOS

06/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • CONVERSA CAPITAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DIANA DO MAR

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Abastecimento no país “está assegurado”
Embora se antecipe um verão difícil devido à seca, o abastecimento de água para
consumo não está em causa, garante o presidente da Águas de Portugal. José Furtado
ressalva, no entanto, que tal pode não ser líquido para outras finalidades.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

06/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLA SOFIA LUZ

FAV: 5

AVE: € 9000

REACH: 35000

Viagens de táxi entre concelhos vizinhos vão ficar mais baratas
Câmaras ganham mais competências e poderão fixar preços sazonais em zonas turísticas
e a percurso
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VISÃO

05/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 27000

Aeroportos com “redução muito significativa” de tempos de
espera de passageiros
O ministro da Administração Interna afirmou que "houve uma redução muito significativa"
nos tempos de espera dos passageiros nos aeroportos de Lisboa e Faro, com a aplicação
de um plano de contingência

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, afirmou hoje que “houve uma redução muito
significativa” nos tempos de espera dos passageiros nos aeroportos de Lisboa e Faro, com a aplicação
de um plano de contingência.

“A resposta conjugada permitiu ultrapassar, para já, algumas das dificuldades que estavam sentidas no
fim de semana passado. (…) O plano de contingência, pelo menos até agora, resultou”, disse o ministro
aos jornalistas, à margem da inauguração da requalificação do posto territorial da GNR em Macedo de
Cavaleiros, distrito de Bragança.

O plano de contingência, anunciado no final de maio, prevê um reforço gradual de meios humanos e
tecnológicos nos aeroportos nacionais até 04 de julho, para responder a uma maior entrada de pessoas
no país nos meses de verão.

José Luís Carneiro revelou hoje que na segunda-feira, “pela primeira vez, os polícias de segurança pública
[PSP] entram a operar na primeira linha com acesso às bases de dados e com o carimbo com
autorização e supervisão” do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Segundo o plano de contingência, os aeroportos nacionais terão um reforço de 238 elementos do SEF e
168 agentes da PSP, que passam a estar sob o comando operacional do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras no controlo de passageiros.

Sobre a atuação dos agentes policiais nos aeroportos, a PSP esclareceu no sábado que é necessário o
acordo dos polícias para que possam estar em regime de comissão especial no SEF.

Na sexta-feira, o Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) pediu uma reunião com “caráter de urgência” ao
ministro da Administração Interna devido à movimentação de agentes da PSP para o SEF “em regime de
comissão de serviço especial”.

Hoje, o ministro José Luís Carneiro sublinhou a intenção de diálogo entre o Governo e as estruturas
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sindicais, referindo que a secretária de Estado da Administração Interna irá reunir-se com dois sindicatos.

No final de maio, a ANA Aeroportos reportou a existência “inaceitável e muito preocupante” de elevados
tempos de espera de passageiros – que chegaram a cinco horas – no controlo de fronteira do SEF no
aeroporto de Lisboa.

Em causa estavam elevados tempos de espera gerados na zona de chegadas de passageiros oriundos
de fora da Europa do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Em Macedo de Cavaleiros, José Luís Carneiro esteve na abertura de um posto territorial da GNR, alvo de
trabalhos de reabilitação e recuperação no valor de 700 mil euros.

SS (IMA/CMP) // MLS
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JORNAL DE NOTÍCIAS

05/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • MAGAZINE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CATARINA SILVA

FAV: 2

AVE: € 0

REACH: 35000

MR. RYANAIR NO CÉU DAS POLÉMICAS À CONQUISTA DE
PORTUGAL
Construiu a fórmula de sucesso da maior low-cost europeia, rasgou as nuvens
portuguesas até fazer da empresa irlandesa a companhia “número um” no nosso país e
pelo caminho virou o maior inimigo público da T AP. Michael O ’Leary, implacável e
habilidoso, é uma figura que gravita à volta da controvérsia. Um maestro dos media que
sabe ter um objetivo: superar a concorrência. E que não vê limites para os altos voos.
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JORNAL SOL

04/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 64

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 1960

REACH: 27000

Pilotos da TAP recusam nova proposta
Pilotos da TAP recusam nova proposta
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JORNAL DE NOTÍCIAS

04/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • JUSTIÇA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 35000

Agentes da PSP recusam trabalho no verão com o SEF
Receiam perder direitos laborais com plano de contingência do Governo para os
aeroportos
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CORREIO DA MANHÃ

04/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: 66000

Polícias nos aeroportos vão perder dinheiro
Reforço dos seis aeroportos nacionais com agentes da PSP começa na segunda-feira e
dura até 31 de outubro
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