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Concelhos do litoral do país com larga vantagem no Turismo
Lagoa, no distrito de Faro, e o município com melhores indicadores. Évora é a exceção no
Interior
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Turismo registou quase 7,7 milhões de dormidas em setembro.
Turistas estrangeiros abaixo do nível pré-pandemia
T urismo registou quase 7,7 milhões de dormidas em setembro, das quais 2,4 milhões
provenientes do mercado interno e 5,2 milhões do mercado externo. T uristas
estrangeiros abaixo do nível pré-Covid.

Em setembro, o turismo português acolheu 2,9 milhões de hóspedes e registou quase 7,7 milhões de
dormidas, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE). Nesse mês, o mercado interno contribuiu com 2,4 milhões de dormidas e o mercado
externo com 5,2 milhões, o que representa um aumento de 10% face a igual período de 2019 em
termos de mercado interno, mas um recuo de 3,2% no mercado externo, face ao período pré-
pandemia.

“O setor do alojamento turístico registou 2,9 milhões de hóspedes e [quase] 7,7 milhões de dormidas
em setembro de 2022?, adianta o gabinete de estatísticas salientando que se trata de um crescimento
de 41,3% e 37,4%, respetivamente, face ao igual período do ano passado. Já face a setembro de 2019,
o número de hóspedes e de dormidas aumentou 0,2% e 0,7%, respetivamente.

A impulsionar a recuperação da atividade turística em Portugal estiveram, sobretudo, os turistas
estrangeiros. Das quase 7,7 milhões de dormidas registadas nesse mês, 5,2 milhões foram de turistas
estrangeiros, o que representa um aumento de 70,7% face a igual período de 2021, enquanto os
turistas nacionais contribuíram com 2,4 milhões de dormidas, (-3,1% face ao período homólogo).

Contudo, comparativamente com setembro de 2019, “as dormidas de residentes aumentaram 10% e
as de não residentes diminuíram 3,2%”, sinaliza o INE.

Em termos de tipo, de alojamento, os hotéis continuam a ser responsáveis pelo maior número de
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dormidas (80,2% do total em setembro), o que representa um aumento de 38% face ao período
homólogo e de 0,8% face a igual período de 2019. Seguem-se os estabelecimentos de alojamento local
(13,6% do total) e o turismo no espaço rural e de habitação (quota de 3,9%).

Já no acumulado do ano, isto é, entre janeiro e setembro, houve um aumento de 113% nas dormidas
em alojamentos turísticos em Portugal (+27,3% nos residentes e +222,3% nos não residentes). No
entanto, face ao período pré-pandémico, as dormidas caíram 2,4% devido à “diminuição das dormidas
de não residentes (-7%)” e dado que as dormidas de residentes cresceram 8%, explica o gabinete de
estatísticas.

Dormidas no Algarve e Centro continuam abaixo dos valores pré-pandemia

Os dados do INE também revelam ainda que todas as regiões registaram aumentos de dormidas, sendo
que o Algarve continuou a concentrar a preferência dos turistas (30,4%), seguida pela Área
Metropolitana de Lisboa (24,5%) e pelo Norte (16,2%).

Já comparativamente com o período pré-pandemia, apenas o Algarve e o Centro registaram
decréscimos, com quebras de 9,2% e 3,3% nas dormidas em setembro deste ano, face a setembro de
2019. Já os maiores aumentos de dormidas foram registados na Região Autónoma da Madeira (+17%),
seguida pelo Norte (+8,7%) e pela região Autónoma dos Açores (+8,2%).

(Notícia atualizada pela última vez às 12h00)
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Alojamento local a 500€ por noite? Preços disparam 80% com a
Web Summit
A GuestReady adianta que a procura em Lisboa resultou numa taxa de ocupação superior
a 96% e fez com que alguns preços ultrapassassem os 500 euros por noite entre os dias
1 e 4 na capital.

A empresa de alojamento local GuestReady registou uma procura recorde para estadias em Lisboa esta
semana, durante a Web Summit, levando a um aumento dos preços por noite na ordem dos 80% face
aos valores médios em novembro.

Em comunicado, a GuestReady adianta que a procura em Lisboa resultou numa taxa de ocupação
superior a 96% e fez com que alguns preços ultrapassassem os 500 euros por noite entre os dias 1 e 4
na capital.

"Esta semana vai combinar o feriado do primeiro de novembro com o maior evento tecnológico a
acontecer em Portugal, o que elevou a procura a novos níveis, e naturalmente fez disparar os preços",
explica Rui Silva, diretor executivo da GuestReady em Portugal e Espanha.

A GuestReady, refira-se, gere mais de 4.000 propriedades globalmente nas "mais de 50 cidades dos sete
países onde está presente".

A sétima edição da Web Summit conta com mais de 70.000 participantes, 2.630 'startups' e empresas,
1.120 investidores e 1.040 oradores.

O evento tecnológico, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se na zona do Parque das
Nações, em Lisboa, em 2016 e vai manter-se na capital portuguesa até 2028.
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Alojamento e restauração falam em balão de oxigénio
Responsáveis dos setores admitem que estes quatro dias acabam por prolongar a época
alta durante a primeira semana de novembro. Procura dispara e preços também.

Restauração, hotelaria e alojamento local veem a Web Summit como uma espécie de balão de oxigénio
e um prolongamento da época alta, numa altura em que os turistas estrangeiros começam a dar menos
de si no mercado nacional. A procura dispara nesta primeira semana de novembro, os preços disparam –
é a lei da procura e da oferta a funcionar – e os empresários agradecem.

Um responsável por um hotel no centro de Lisboa admite que um quarto clássico que há umas semanas
custava entre 180 e 200 euros, agora está nos 300 euros. Também a taxa de ocupação anda na ordem
dos 98%/100%. “Um cenário que repete-se nos restaurantes, unidades hoteleiras e um pouco por toda
a capital”, admite ao i.

Também a atividade do alojamento local não fica alheia a esta tendência. E se há empresas do setor que
falam em aumentos de preços de 80% e de apartamentos a ultrapassar os 500 euros por noite,
Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) é mais contido e
acena com subidas entre os 15 e os 20% face à média que é cobrada.

Ainda assim, reconhece que neste momento o que estamos a assistir e, tal como acontecia nos eventos
anteriores antes da pandemia, é a um prolongar da época de média/alta até novembro. “Isso é ótimo,
porque estamos a conseguir que os preços de outubro se mantenham até ao final da primeira semana
de novembro. Com o fim da Web Summit arranca a época baixa até ao Natal”, diz ao i.

O responsável garante que, à semelhança do que acontece com a hotelaria, o alojamento local está a
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registar taxas de ocupação a rondar os 90%. “A boa ocupação começou no fim de semana antes do
evento e termina na sexta-feira, a partir de sábado começa a diminuir”, refere.

Já quando questionado sobre este valores de 500 euros por noite que são cobrados durante esta
semana do evento, Eduardo Miranda não hesita: “Se tiver um T5, um apartamento de luxo na Expo em
frente ao recinto, se calhar posso cobrar 500 euros. E mesmo assim representa 100 euros por quarto,
ou seja, se calhar menos de metade do valor que é cobrado num hotel”.

Um cenário diferente aplica-se a outras tipologias e a outras zonas da cidade. “É possível que um T1 à
porta da Web Summit tenha uma valorização acima de um imóvel com a mesma tipologia, situado em
outra zona da cidade, mas o que vimos, em geral, em Lisboa é que neste período mantém-se os preços
de outubro e os que estão mais perto da Expo andam com valorizações na ordem dos 15%, 20% em
relação a outubro. Acaba por ser uma semana com bastante procura e que se alastra para outras partes
da cidade”. E garante que sem a atividade do alojamento local seria impossível realizar um evento desta
dimensão, já que esta atividade representa metade das dormidas em Lisboa.

“Também era impossível fazer uma final da Champions League ou uma Eurovisão se não existisse
alojamento local.  Eduardo Miranda diz ainda que a maior procura verifica-se em relação aos
apartamentos maiores. “É comum ficarem no mesmo apartamento duas a quatro pessoas da mesma
empresa, do mesmo grupo. Isso acaba por representar uma comodidade porque trabalham juntos.
Neste caso a oferta tem de se traduzir em bons apartamentos, apartamentos maiores com internet em
alta velocidade. Logo os mais pequenos não sentem tanto esse efeito de procura”, refere o presidente
da ALEP.

Atenuar a quebra Já para Daniel Serra, presidente da PRO.VAR, “atendendo ao número de pessoas que
chegam a Portugal é positivo”, uma vez que, entende que “é uma forma de equilibrar a quebra que já se
começa a sentir”.  Ao i, o presidente da associação admite que eventos como a Web Summit são
sempre importantes para o turismo.

“É um evento que, acima de tudo, representa uma forma de atenuar as quebras, tendo em conta que o
setor de restauração enfrenta uma situação de incerteza em relação ao futuro porque em termos de
resultados líquidos poderão não ser aqueles que muitos esperam, em função da subida dos custos não
só das matérias-primas mas também dos recursos humanos que têm subido bastante”.

E não hesita: “Tudo o que pode ajudar o setor é ótimo e este evento vem adiar esta tendência de
decréscimo acentuado do consumo que já estamos a sentir, nomeadamente na zona de Lisboa”.
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Taxa turística no Porto vai render 15 milhões de euros em 2022
O autarca Rui Moreira disse esta segunda-feira, à noite, na Assembleia Municipal, que a
receita da taxa turística no Porto em 2022 será muito próxima dos 15 milhões de euros.
T ambém adiantou que a taxa de incumprimento, por parte dos estabelecimentos
hoteleiros, é de 6%, o que corresponde a um milhão de euros que deixa de entrar nos
cofres camarários.

O autarca Rui Moreira disse esta segunda-feira, à noite, na Assembleia Municipal, que a receita da taxa
turística no Porto em 2022 será muito próxima dos 15 milhões de euros. Também adiantou que a taxa
de incumprimento, por parte dos estabelecimentos hoteleiros, é de 6%, o que corresponde a um milhão
de euros que deixa de entrar nos cofres camarários.

O município do Porto regressa aos valores pré-pandemia, após "dois anos atípicos", justificados pela
covid e a retração do turismo, como assinalou Rui Moreira.

"Nunca fui contra a taxa, nem acho que mate a galinha dos ovos de ouro [turismo]. Há uma pegada
turística que os turistas devem pagar", referiu, lembrando que a implementação da medida resultou de
um estudo prévio.

Também José Varela, da CDU, manifestou-se de acordo quanto à cobrança. "É necessário e justo, pelo
impacto causado no espaço público, nomeadamente na limpeza da cidade. Não me parece justo que
este ónus recaia unicamente na Câmara e nos munícipes", justificou.

A indicação da taxa de incumprimento resultou das perguntas de Fernanda Rodrigues, do PS, que
também questionou para onde será canalizado o dinheiro.
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Rui Moreira respondeu que "não podem ser consignadas receitas" e que o valor apurado entra no
"orçamento global da Câmara". Recorrendo a documentos, reiterou que para além da limpeza das ruas,
a verba é utilizada para "a melhoria ambiental, salvaguarda do comércio, obras no domínio público,
serviços turísticos e dinamização cultural".

O regulamento da taxa turística foi alterado. Passa a isentar pessoas com deficiência, peregrinos que
pernoitam em albergues, pessoas que ficam em alojamentos sociais e refugiados que fogem da guerra,
como está a acontecer com os ucranianos.

No decorrer da Assembleia Municipal, Rui Moreira revelou que vai "falar com o primeiro-ministro, António
Costa, na quarta-feira, sobre o impacto da inflação nas contas do município". Sublinhou que "a despesa
corrente aumentou significativamente" e que não vê, da parte do Governo, "fatores de correção".

Falou da transferência de competências, inerente à descentralização, e disse que a Câmara do Porto
"está a receber um sexto do que devia receber". Deu como exemplo o caso da "solidariedade social",
adiantando que a autarquia "está a tentar" o reforço de verbas, junto do "gabinete do primeiro-ministro
e de Ana Abrunhosa", a ministra da Coesão.

Este assunto foi abordado a propósito do ponto da ordem de trabalhos relativo ao empréstimo de 50
milhões de euros. Rui Sá, da CDU, observou que em 2020 já tinha sido aprovado um empréstimo de
56,5 milhões, o que, juntando com o deste ano, "dá um crédito à Câmara de 106,5 milhões de euros".
O comunista disse saber que do empréstimo de 2020 a autarquia "ainda não gastou um tostão".

Aos alertas de Rui Sá, e às questões financeiras levantadas pelo BE, Rui Moreira aproveitou para defender
a utilidade destes empréstimos contraídos junto da banca, como medidas "anticíclicas", para "usar e
fazer ajustamentos, caso seja necessário", voltando a aludir ao "aumento da despesa corrente".

Ainda na assembleia, Susana Constante Pereira, do BE, considerou que a pasta da Cultura devia ter um
vereador. "Ao fim de sete anos [desde o falecimento de Paulo Cunha e Silva], a área da Cultura devia ser
entregue a um vereador", afirmou.

Rui Moreira, que acumula a presidência do município com o pelouro cultural desde 2015, referiu que vai
manter este modelo. "Habitue-se à ideia de que a este presidente da Câmara também caiba dirigir o
pelouro da Cultura. É um vértice fundamental desta governação. É normal um presidente da Câmara ter
pelouros. Há um vereador da Cultura que por acaso acumula com a presidência da Câmara", declarou.

9/18



RÁDIO COMERCIAL

02/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

TAP regista prejuízos de 91 milhões de euros até setembro -
Rádio Comercial
Os dados foram divulgados esta quarta-feira em comunicado enviado à CMVM.

A TAP registou um prejuízo de 91 milhões de euros entre janeiro e setembro, apesar do lucro de 111
milhões contabilizado no terceiro trimestre do ano.

Em comunicado enviado à CMVM, a transportadora aérea nacional explica que o terceiro trimestre foi
"afetado pelas disrupções da indústria?.

"Os desafios operacionais da TAP são também aumentados pela mudança de software nos sistemas da
NAV (TopSky) que reduziu consideravelmente a atividade no aeroporto nas passadas semanas com
impacto na regularidade e na pontualidade", acrescenta a companhia.
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Turistas e poupanças da pandemia sustêm economia antes da
tempestade
O crescimento no terceiro trimestre é ainda parte da história que deverá levar a
economia a crescer perto de 7% este ano, o ritmo mais alto desde 1990. Os recorde no
turismo e nas poupanças na banca têm segurado a economia, mas esse suporte não
deverá durar, admitem os economistas.

É um momento bizarro na economia portuguesa, este – ao mesmo tempo que se multiplicam as notícias
sobre uma provável recessão, e que os portugueses sentem no bolso os efeitos da inflação, os
indicadores sobre a economia mostram um ritmo de crescimento acima do esperado. Que sentido tirar
disto? A resposta, ainda a carecer de confirmação, aponta num sentido simples: o consumo privado,
alimentado por poupança acumulada e por um ano recorde de turismo, susteve a economia até
setembro. A sua força, contudo, não chega para impedir que a economia venha a resvalar, na hipótese
mais benigna, para a estagnação.

Primeiro, as boas notícias. A economia portuguesa cresceu 0,4% no terceiro trimestre do ano quando
comparada com o trimestre anterior e 4,9% em termos homólogos, divulgou esta segunda-feira o
Instituto Nacional de Estatística (INE). Esta é a chamada estimativa rápida, que o INE poderá rever daqui
a duas semanas, mas o valor surpreendeu os observadores da economia portuguesa. "A estimativa está
acima das nossas previsões", afirma Paula Carvalho. A economista-chefe do banco BPI, que ainda não
adaptou as previsões deste ano às revisões em alta, aponta que o crescimento em 2022 "deverá ser
muito próximo de 7%" – a confirmar-se será o valor mais alto desde 1990.

Uma parte deste ritmo tem a ver ainda com o ressalto da economia após os confinamentos impostos
administrativamente durante a pandemia, no primeiro trimestre do ano passado, e do efeito que o receio
sobre a doença teve ao longo de boa parte desse ano. Mas o efeito não é apenas de recuperação
daquilo que foi perdido – em áreas como o turismo, por exemplo, os níveis de atividade ultrapassaram
os verificados antes da pandemia. Julho e agosto foram meses recorde nesta área.
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"É possível que o consumo privado esteja ‘contaminado’ pelos números do turismo, que registaram o
melhor ano de sempre", admite Filipe Garcia, economista-chefe da consultora IMF. O turismo ajuda a
mitigar o impacto da inflação na procura, refere o economista, mas não explica tudo – se os gastos das
pessoas não mostrassem resiliência, esta rubrica crucial para a economia (a mais influente) teria
deslizado. O INE sugere o oposto: "O contributo da procura interna para a variação em cadeia do PIB
passou a positivo, destacando-se o crescimento do consumo privado apesar da aceleração dos preços
no consumidor". O que se passa?

Uma hipótese admitida por Paula Carvalho é de que uma parte das pessoas esteja a recorrer à almofada
de poupança acumulada durante o tempo que passou em casa na pandemia. "Já no segundo trimestre a
taxa de poupança das famílias desceu bastante, para níveis inferiores à média histórica, pelo que
admitimos que esta tendência tenha continuado no terceiro trimestre, favorecendo o consumo e
permitindo acomodar alguns efeitos do aumento dos preços e das taxas de juro", explica a economista.
Agosto marcou o primeiro mês em que houve uma ligeira descida do nível recorde dos depósitos na
banca, para 181,3 mil milhões de euros.

Um fator adicional é o comportamento das taxas Euribor. Foi sobretudo a partir de setembro, o mês em
que muitas pessoas voltam das férias, que o Banco Central Europeu endureceu mais o tom e as decisões
de política monetária e que, em consequência, as taxas Euribor subiram de forma mais acelerada (a taxa
média a 12 meses passou de 0,942% em julho para 1,851% em agosto e 2,5% em setembro).

A expectativa daqui para a frente é de que, à semelhança do que sugerem os sinais sobre a economia
europeia, a economia portuguesa comece a mergulhar sob o peso da maior inflação em três décadas e
da subida repentina dos custos de financiamento por parte do BCE. O BPI, por exemplo, reviu em
setembro o ritmo esperado de crescimento em 2023 de 2% para apenas 0,5% - se excluirmos o efeito
extraordinário da pandemia em 2020, este será, a confirmar-se, o ritmo mais baixo desde 2013. O
Governo, na proposta de Orçamento do Estado para 2023, prevê 1,3%.
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Pilotos dizem que a TAP pretende cancelar mais de 400 voos
ainda neste ano
O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) divulgou em comunicado que a T AP Air
Portugal pretende cancelar mais de 400 voos, entre novembro e dezembro, e acusa a
companhia de culpar os profiss…

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) divulgou em comunicado que a TAP Air Portugal pretende
cancelar mais de 400 voos, entre novembro e dezembro, e acusa a companhia de culpar os profissionais
por causa de licenças de parentalidade, segundo uma nota interna.

Na mensagem, a que a agência de notícias ‘Lusa’ teve acesso nesta segunda-feira, dia 31 de outubro, o
SPAC disse que a TAP, “através da Comunicação Social, informou os portugueses de que está
preocupada com 40 pilotos e 110 tripulantes de cabina que, de acordo com a lei, colocaram para o mês
de dezembro as licenças de parentalidade”.

De acordo com a organização, “a empresa optou por despedir pilotos e tripulantes de cabina num
passado recente, num processo trágico que ainda hoje se arrasta e escolheu alienar aviões que hoje
tanta falta fazem”, acrescentando que a TAP “agora, ignora este facto e a escassez de pilotos e
tripulantes, ignora o planeamento de voos desfasado da realidade que tem, ignora o direito consagrado
na lei, transversal a todas as empresas e a todos os trabalhadores em Portugal de gozarem as suas
licenças e atribui a responsabilidade colocando o ónus em 3% dos pilotos”.

“A não ser que a legislação que regula as licenças de parentalidade seja uma novidade deste ano,
estamos perante uma tentativa de preparação da opinião pública para tornar plausível o cancelamento
de mais de 400 voos, entre os meses de novembro e dezembro”, acusou o SPAC.

O sindicato disse que este número é “incompreensível”, referindo que “por mais que se tente justificar
tantos cancelamentos com a ausência de 40 pilotos, que foram pais e mães, num universo de 1.200,
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nunca vão conseguir escamotear a verdade irrefutável: faltam pilotos, faltam tripulantes de cabina e
faltam aviões”.

“Temos a mais sincera esperança que, na tentativa de escamotear esta realidade, não se recorra mais
uma vez aos avultados gastos de capital na contratação de empresas externas (ACMI)”, disse o SPAC.

Para a estrutura sindical, “estas opções de gestão são reféns de um plano desajustado que foi incapaz
de prever o futuro que todas equipas de gestão das empresas de aviação viram”, uma situação “que
acarreta custos elevadíssimos para todos e causa danos graves, tanto na credibilidade da marca TAP,
como na confiança dos passageiros”.

“Mais uma vez, revela-se a incapacidade e irresponsabilidade de uma gestão que não está à altura do
bom nome da marca TAP”, acusou o SPAC.

14/18



DINHEIRO VIVO

01/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Vueling cancela 54 voos devido à greve dos tripulantes de cabine
que exigem aumentos de 13,4%
Empresa prevê operar cerca de 90% dos seus voos neste primeiro dia de greve

A companhia aérea Vueling vai cancelar, nesta terça-feira, um total de 54 voos para reduzir o impacto da
greve convocada pelo Stavla, o sindicato mais representativo entre os tripulantes de cabine da
companhia do grupo IAG.

Segundo adiantaram fontes da empresa à agência noticiosa Europa Press, está prevista a operação de
cerca de 90% dos voos da companhia neste primeiro dia de greve. Assim, dos 520 voos previstos, 466
voos serão operados normalmente, sendo a pontualidade neste momento de 94%.

No aeroporto de Barcelona, 84% (131 em 156) dos voos programados pela Vueling deverão hoje
operar normalmente. No resto de Espanha, 92% (173 em 189) dos voos regulares decorrerão com
normalidade. A nível internacional, 93% dos voos operarão normalmente, o que corresponde a 162 dos
175 programados.

Segundo a companhia, todos os clientes afetados pelos cancelamentos foram previamente notificados,
tendo-lhes sido disponibilizadas diferentes alternativas para minimizar o impacto nas suas viagens. A
empresa garante que lhes foi dada a opção de fazer outro voo, escolher um meio de transporte
alternativo ou optar pelo reembolso do bilhete, tendo 90% dos passageiros afetados até agora
encontrado uma solução satisfatória.

Os clientes poderão consultar o estado do seu voo no site www.vuelingnews.com e aceder à sua
reserva para obter informação sobre o seu novo voo e/ou gerir as alternativas disponíveis: transporte
alternativo até ao destino final o mais rapidamente possível, alteração para outro voo para o seu destino
final em data posterior, sujeito à disponibilidade de lugares, ou reembolso do bilhete.

A empresa apelou ainda à responsabilidade do sindicato Stavla para cancelar as greves e optar pelo
diálogo, em detrimento do confronto social.
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Na base da greve dos trabalhadores da Vueling está a exigência de um aumento salarial de 13,4% este
ano, de forma a mitigar o impacto da inflação.

A greve foi convocada para todas as sextas-feiras, domingos e segundas-feiras entre 01 de novembro e
31 de janeiro de 2023, para além dos dias feriados, 24 e 31 de dezembro e 05 de janeiro.

"Os tripulantes de cabine não podem manter-se na situação de precariedade salarial em que se
encontram enquanto a empresa prolonga a negociação do acordo coletivo ao longo do tempo", sustenta
o sindicato.

A companhia tem defendido que "não é momento" para divisões, mas sim para unir forças e construir o
futuro da empresa, considerando que os aumentos salariais reclamados pela Stavla são "inviáveis",
porque significariam a perda de competitividade da Vueling e poderiam implicar uma redução da sua
dimensão e uma necessária reorganização.

A companhia aérea considera que, na situação atual, é necessário assinar acordos coletivos sustentáveis.

Face aos eventuais efeitos da greve, o Governo espanhol decretou serviços mínimos de até 80% a
aplicar aos serviços de transporte aéreo, expressos em número de frequências diárias para cada rota.

Os aeroportos para os quais foram decretados são aqueles com origem ou destino em Alicante,
Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Palma de Maiorca, Málaga, Santiago de Compostela, Lanzarote, Sevilha,
Tenerife Norte e Valência.

O Governo explicou que estes serviços essenciais "se destinam a conciliar o interesse geral dos cidadãos,
e em particular as suas necessidades de mobilidade, com o direito à greve deste grupo de
trabalhadores".
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Cantão cancela 888 voos após detetar centenas de casos de
covid-19
A cidade de Cantão, no sudeste da China, cancelou 888 voos, nos últimos dois dias, face a
um aumento de casos de covid-19, ilustrando a crescente disrupção causada pela
estratégia 'zero covid' do Governo chinês.

De acordo com o fornecedor chinês de informações de voo Flight Master, o Aeroporto Internacional de
Guangzhou Baiyun cancelou já 888 voos, após ter diagnosticado 527 casos de covid-19, no domingo.
Os voos correspondem a quase 75% do total.

Cantão é a capital da província de Guangdong, a província chinesa mais exportadora e a primeira a
beneficiar da política de Reforma e Abertura adotada pelo país no final dos anos 1970.

Guangdong faz fronteira com Macau e Hong Kong.

Também os aeroportos de Zhengzhou e Hohhot, as capitais das províncias de Henan e da Mongólia
Interior, respetivamente, cancelaram hoje quase todos os voos, segundo o Flight Master.

Zhengzhou e Hohhot cancelaram 633 e 266 voos, respetivamente.

Zhengzhou, com 10 milhões de habitantes, reportou 95 novos casos de covid-19, nas últimas 24 horas,
entre os quais 82 são assintomáticos. Hohhot, com 2,8 milhões de habitantes, diagnosticou 151
infeções, entre as quais 144 são assintomáticas.

Cancelamentos e atrasos também foram registados em outros grandes aeroportos do país. Pequim
cancelou mais de 75% dos voos programados.

Em Xangai, os cancelamentos afetaram 70% dos voos de e para o aeroporto de Pudong e 44% dos
voos no aeroporto de Hongqiao.
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A altamente contagiosa variante Ómicron do novo coronavírus obrigou as autoridades chinesas à
imposição de medidas de confinamento cada vez mais extremas e frequentes, para salvaguardar a
estratégia de ‘zero casos’, assumida como um triunfo político pelo secretário-geral do Partido Comunista
Chinês, Xi Jinping.

A indústria de aviação civil da China foi uma das mais afetadas: a imprensa chinesa informou
recentemente que as oito companhias aéreas chinesas listadas em bolsa registaram perdas conjuntas de
106.000 milhões de yuans (14.647 milhões de euros), entre janeiro e setembro.

As autoridades de saúde do país reiteraram recentemente que a estratégia de ‘zero casos’ de covid-19 é
a “mais económica e científica”, porque “deteta rapidamente novas infeções e contém a propagação ao
menor custo e o mais rapidamente possível”.

As autoridades defendem que esta estratégia salvou milhões de vidas.
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