
EXPRESSO

23/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CONCEIÇÃO ANTUNES

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Portugueses a salvar o verão no Algarve
Hotéis têm mais ocupação que no ano passado graças aos turistas nacionais
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CORREIO DA MANHÃ

23/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • CORREIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 630

REACH: 66000

Poluição proíbe banhos em praia
Foi detetada contaminação fecal acima dos limites normais
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POSTAL

22/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1470

REACH: -1

Todos os concelhos do Algarve com "recolher obrigatório" com
exceção de Monchique e Aljezur
O Algarve passa de nove para doze concelhos em risco muito elevado. Conheça as
medidas que se aplicam no seu concelho e quais vão ser as restrições em vigor

O Governo divulgou o documento com a atualização dos concelhos em risco elevado, muito elevado e
em risco - veja que concelhos são afetados e as medidas para cada um dos grupos.

Medidas para os concelhos de risco muito elevado:

? Limitação da circulação na via pública a partir das 23h00;
? Restaurantes podem funcionar até às 22h30. Às sextas-feiras a partir das 19h00 e aos sábados,
domingos e feriados durante todo o dia, o acesso a restaurantes para serviço de refeições no
interior está permitido apenas aos portadores de certificado digital ou teste negativo. A limitação do
número do número de pessoas por mesa mantém-se: máximo de 4 pessoas por mesa no interior
e de 6 pessoas por mesa na esplanada;
? Exigência de certificado digital ou teste negativo para o acesso a estabelecimentos turísticos e de
alojamento local;
? Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;
? Espetáculos culturais até às 22h30;
? Casamentos e batizados com 25 % da lotação;
? Comércio a retalho alimentar até às 21h00 durante a semana e até às 19h00 ao fim de semana
e feriados;
? Comércio a retalho não alimentar e prestação de serviços até às 21h00 durante a semana e até
às 15h30 ao fim de semana e feriados;
? Permissão de prática de modalidades desportivas de médio risco, sem público;
? Permissão de prática de atividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios sem aulas de grupo;
? Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela DGS;
? Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.

Medidas para os concelhos de risco elevado:

? Limitação da circulação na via pública a partir das 23h00;
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? Restaurantes podem funcionar até às 22h30. Às sextas-feiras a partir das 19h00 e aos sábados,
domingos e feriados durante todo o dia, o acesso a restaurantes para serviço de refeições no
interior está permitido apenas aos portadores de certificado digital ou teste negativo. A limitação do
número do número de pessoas por mesa mantém-se: máximo de 6 pessoas por mesa no interior
e de 10 pessoas por mesa na esplanada;
? Exigência de certificado digital ou teste negativo para o acesso a estabelecimentos turísticos e de
alojamento local;
? Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;
? Espetáculos culturais até às 22h30;
? Casamentos e batizados com 50 % da lotação;
? Comércio a retalho alimentar, não alimentar e prestação de serviços até às 21h00;
? Permissão de prática de todas as modalidades desportivas, sem público;
? Permissão de prática de atividade física ao ar livre e em ginásios;
? Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela Direção-Geral da Saúde (DGS);
? Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.
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POSTAL

22/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Animação noturna encerrada afasta turistas
AHRESP "apela ao Governo que planifique uma possível reabertura, anunciando de forma
atempada esta possibilidade, para que os estabelecimentos possam planear os seus
negócios"

"A não abertura, com regras, dos estabelecimentos de animação noturna está a enfraquecer o produto
turístico português, com os turistas a preferirem outros destinos onde estes negócios estão em
funcionamento". Este é o alerta deixado no boletim diário da AHRESP - Associação da Hotelaria,
Restauração e Similares, esta quinta-feira.

A associação sublinha que "apesar de existirem hoje mecanismos que permitem manter as atividades
económicas com maior liberdade de funcionamento, sem com isso se comprometer o combate à
pandemia, como é o caso da utilização do certificado digital de vacinação e dos testes à COVID-19, a
incerteza e a falta de perspetivas para retomar a sua atividade mantêm-se para os estabelecimentos de
animação noturna, como bares e discotecas".

Assim, para além das medidas de apoio a estas empresas, a AHRESP "apela ao Governo que planifique
uma possível reabertura, anunciando de forma atempada esta possibilidade, para que os
estabelecimentos possam planear os seus negócios".

Desde março de 2020, os estabelecimentos de animação noturna permanecem sem atividade, estando,
agora, a enfrentar "a perda de mais uma época “alta”, ao mesmo tempo que afastam a procura do país,
levando os turistas a procurarem outros destinos onde este tipo de estabelecimentos está a funcionar,
refere a associação.
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JORNAL I

23/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

Groundforce. Greve de 31 de julho, 1 e 2 de agosto
desconvocada
Duas estruturas sindicais, ST T AMP e o ST AMA, vão manter os avisos prévios em vigor até
à data em que os pagamentos forem concretizados.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

23/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PAULO RIBEIRO PINTO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

Pagamento de salário leva ao fim da greve na Groundforce
Paralisação estava marcada para o final deste mês e início de agosto
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DIÁRIO AS BEIRAS

23/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • DIÁRIO AS BEIRAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 970

REACH: -1

Turismo do Centro assume compromisso de sustentabilidade
ambiental em três anos
Desafio lançado a toda a fileira do turismo na região
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OBSERVADOR

23/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

Bruxelas quer verificação "o mais tranquila possível" de
certificados digitais
"Após o lançamento do Certificado Digital Covid da UE a 1 de julho, a Comissão Europeia
emitiu diretrizes para os Estados-membros da UE sobre as melhores formas de as
verificar antes da viagem."

A Comissão Europeia emitiu esta quinta-feira recomendações aos países da União Europeia (UE) para
verificação dos certificados de vacinação, recuperação e testagem visando uma “experiência o mais
tranquila possível” para passageiros e tripulações, perante a preocupação do setor aéreo.

“Após o lançamento do Certificado Digital Covid da UE a 1 de julho, a Comissão Europeia emitiu diretrizes
para os Estados-membros da UE sobre as melhores formas de as verificar antes da viagem,
assegurando a experiência mais tranquila possível, tanto para os passageiros aéreos como para o
pessoal”, assinala o executivo comunitário numa informação esta quinta-feira divulgada.

Classificando este comprovativo da recuperação ou vacinação anticovid-19 ou da testagem negativa
como “essencial para apoiar a reabertura segura do setor das viagens”, nomeadamente nesta época
turística, Bruxelas assinala também que, “como o número de passageiros irá aumentar durante o verão,
será necessário verificar um maior número de certificados”. E, destaca Bruxelas, “o setor aéreo está
particularmente preocupado com isto, uma vez que, em julho, por exemplo, o tráfego aéreo deverá
atingir mais de 60% dos níveis de 2019, e irá aumentar a partir daí”.

A Comissão Europeia pede assim aos países europeus uma “abordagem mais bem coordenada”,
afirmando que tal “ajudaria a evitar congestionamentos nos aeroportos e ‘stress’ desnecessário para os
passageiros e o pessoal”, tendo em conta que em muitos casos os certificados são verificados de
formas bastante diferentes, consoante os locais de partida, trânsito ou chegada. Em concreto, e para
evitar duplicações na verificação (isto é, por mais do que um operador ou autoridade), o executivo
comunitário sugere um processo de verificação de “ponto único” antes da partida, envolvendo a
coordenação entre autoridades, aeroportos e companhias aéreas.

Cerca de 30% dos portugueses já têm o certificado digital europeu

Além disso, para a instituição, os Estados-membros da UE devem assegurar que a verificação seja
efetuada o mais cedo possível no processo e, de preferência, antes da chegada do passageiro ao
aeroporto de partida. “Isto deverá assegurar viagens mais suaves e menos encargos para todos os
envolvidos”, observa a instituição. Citada em nota de imprensa, a comissária europeia dos Transportes,
Adina Valean, aponta que “tirar o máximo partido do Certificado Digital Covid da UE exige a
harmonização do protocolo de verificação”.

Por isso, “cooperar num sistema de ‘balcão único’ para verificar os certificados permite uma experiência
de viagem sem entraves para os passageiros em toda a União”, conclui a responsável pela tutela. O
certificado digital europeu de imunização contra a Covid-19 ou realização de teste negativo entrou em
vigor no início do mês. Este “livre-trânsito”, que é gratuito, funciona de forma semelhante a um cartão
de embarque para viagens, com um código QR para ser facilmente lido por dispositivos eletrónicos e na
língua nacional do cidadão e em inglês.

O documento deverá ser cada vez mais usado à medida que aumenta o número de cidadãos europeus
vacinados, sendo que, de momento, mais de 67% dos adultos da UE já têm pelo menos uma dose da
vacina anticovid-19 e mais de 51% estão totalmente imunizados. Em meados de junho, o Conselho da
UE adotou uma recomendação para abordagem coordenada nas viagens, propondo que vacinados com
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pelo menos uma dose e recuperados da Covid-19 não sejam submetidos a medidas restritivas como
quarentenas ou testes.
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EXPRESSO

23/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 31

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 58000

Easyjet prevê operar 60% dos voos pré-pandemia
A easyjet mostrou-se confiante de que vai conseguir operar cerca de 60% do programa
de voos prévio à pandemia
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EXPRESSO

23/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

“Não acredito que a TAP vá desaparecer”
Paulo Nunes, economista e consultor especializado em transportes aéreos, foi o
convidado desta semana do “Money, Money, Money”, para analisar o mercado da aviação
e o futuro da TAP
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EXPRESSO

23/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2555

REACH: 58000

Despachem a TAP. Já!
Por: Luís Marques
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EXPRESSO

23/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

“Começámos a ter problemas de segurança em Lisboa em 2019”
Entrevista a Luís Miguel Ribeiro, Presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil
(ANAC)
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EXPRESSO

23/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • HUGO SÉNECA

FAV: 4

AVE: € 2555

REACH: 58000

O turismo espacial vai mesmo vingar?
Depois dos voos de Richard Branson e Jeff Bezos, a lua de mel arrisca-se a ganhar outro
significado nos próximos anos. Começou a nova corrida ao Espaço. E também a
concorrência aos voos de longo curso
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EXPRESSO

23/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4889

REACH: 58000

O estado da economia em 11 gráficos
Esta semana cumpriu-se na Assembleia da República o habitual debate do estado da
nação.
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EXPRESSO

23/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • PEDRO LIMA

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Aeroportos - Governo põe TAP a pagar para evitar greve
Subsídios de férias e salários assegurados, garante Ministério das Infraestruturas, crente
de que o Montepio vai conseguir 'expulsar' Alfredo Casimiro
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SIC NOTÍCIAS

22/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 3890

REACH: -1

Praia em Lagos interditada a banhos após análises à água
Na passada segunda-feira, a praia dos Pescadores, em Albufeira, também foi interditada
a banhos após ter sido detetada a rutura de uma conduta que enviou resíduos para o
mar.

A praia da Batata, em Lagos, no Algarve, foi interditada a banhos na quarta-feira depois de análises da
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) terem indicado valores microbiológicos da água acima dos
parâmetros de referência, informou esta quinta-feira a autoridade marítima.

Após ter recebido a informação por parte da APA a desaconselhar a prática de banhos, o capitão do
Porto de Lagos deu indicações para que fosse hasteada a bandeira vermelha na praia, interditando a ida a
banhos.

"A bandeira vermelha foi hasteada e os nadadores-salvadores informam as pessoas e desaconselham
banhos. Há sempre as pessoas teimosas que querem ir na mesma, mas essa não é a regra", revelou à
Lusa Pedro Fernandes da Palma.

O capitão do porto realçou que "não respeitar a sinalética das praias é uma contraordenação", podendo
o cidadão ser punido com coima.

O responsável adiantou que a APA está esta quinta-feira a realizar a "contra-análise" e, se o resultado for
dentro da normalidade, "retira-se a interdição".

Na passada segunda-feira, a praia algarvia dos Pescadores, em Albufeira, também foi interditada a
banhos após ter sido detetada a rutura de uma conduta que enviou resíduos para o mar. Foi então
hasteada a bandeira vermelha.

No dia seguinte, terça-feira, segundo a APA, as análises microbiológicas efetuadas à água balnear naquela
praia indicaram que não havia risco para a saúde dos utentes, tendo sido levantada a interdição.
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