
PÚBLICO
01/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

Recorde de dormidas de portugueses não chega para voltar aos níveis
pré-covid em Agosto
Praia levou portugueses a circularem pelo país num volume nunca visto desde que há estatísticas
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JORNAL I
01/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Turismo. Dormidas de residentes com máximo histórico em agosto
O mercado interno contribuiu com 4,2 milhões de dormidas, o que representa “o valor mensal mais
elevado desde que há registos”.

2/29



3/29



4/29



RTP 1
01/10/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 36484

REACH: -1

O mês de Agosto registou um recorde para o turismo nacional em termos
de mercado interno
O mês de Agosto registou um recorde para o turismo nacional em termos de mercado interno

O mês de Agosto registou um recorde para o turismo nacional em termos de mercado interno

5/29



JORNAL ECONÓMICO
01/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Pandemia aumentou faturação turística nacional face à diminuição do
consumo estrangeiro
Outra das tendências verificadas, e que continua em crescimento, é a utilização dos pagamentos
contactless, que representaram em agosto 67% do número total de transações registadas pela rede de
aceitação da REDUNIQ.

Numa análise comparativa entre o verão de 2021 e o período homólogo de 2019, a faturação por cartões de pagamento
nacionais aumentou 16,5% e, sem surpresa face às restrições de viagens impostas por vários governos, registou-se
uma quebra de 23,1% na faturação por cartões de pagamentos estrangeiros, revela a REDUNIQ através do seu
relatório’REDUNIQ Insights’.

A tendência de crescimento da faturação preveniente de cartões de pagamento nacionais é maioritariamente visivel nas
atividades associadas ao turismo como a hotelaria, restauração ou rent-a-car que, face a 2019, registaram subidas de
faturação nacional de 34,8%, 84,3% e 50%, respetivamente.

Em sentido contrário, a faturação originada por cartões de pagamento estrangeiros deste verão continua inferior aos
resultados obtidos há dois anos, apesar desta quebra ser inferior do que a registada entre o verão de 2020 e o mesmo
período de 2019.

No total, os negócios arrecadaram este verão menos 23,1% do que em 2019, com as atividades de hotelaria,
restauração e rent-a-car a obterem menos 39,7%, 19% e 19,1%, respetivamente, neste mesmo período de comparação.
Já entre 2020 e 2019, as quebras destas categorias estiveram nos 71,3% para a hotelaria, 55% para a restauração, e
59,3% para o rent-a-car.
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Outra das tendências verificadas, e que continua em crescimento, é a utilização dos pagamentos contactless, que
representaram em agosto 67% do número total de transações registadas pela rede de aceitação da REDUNIQ.

Para Tiago Oom, Diretor da REDUNIQ, “podemos justificar o aumento da faturação nacional com a gradual reabertura
da economia, aliada a uma forte promoção do turismo em Portugal junto do mercado interno – basta analisarmos o
aumento significativo do consumo nacional em regiões como a Madeira e os Açores. Por outro lado, verificamos ainda o
impacto significativo da pandemia no regresso do consumidor externo a Portugal, ainda que alguns mercados
estrangeiros tenham aumentado a sua faturação em Portugal este ano, quando comparada com anos anteriores”.

Do total de países que contribuíram para a faturação estrangeira em Portugal, o destaque vai para quatro países
europeus: França (25,6%), Reino Unido (12,9%), Espanha (11,3%), e Irlanda (8%). A encerrar o top 5 surgem os
Estados Unidos, com um peso de 6,1% no total da faturação estrangeira.

Já ao nível da análise transacional por regiões, verifica-se semelhante tendência de crescimento da faturação nacional e
de quebra da faturação estrangeira nos cinco principais distritos turísticos: Lisboa, Porto, Faro, Madeira e Açores.
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TSF ONLINE
01/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 40244

IVAucher pode começar a ser usado a partir desta sexta-feira. Veja como
Para poderem utilizar o saldo IVaucher, os consumidores têm de aderir ao programa, bastando associar
o seu NIF.

Os consumidores que nos meses de junho, julho e agosto associaram o NIF nas faturas de restaurantes, alojamento,
livros ou eventos culturais, podem começar a partir desta sexta-feira a descontar o saldo acumulado no âmbito do
programa IVAucher.

Depois de três meses de acumulação e de um (setembro) para verificação e apuramento do saldo, os consumidores
dispõem agora de três meses, entre 01 de outubro e 31 de dezembro para usar aquele saldo, descontando-o em
compras nos setores da restauração, alojamento e cultura.

De acordo com os dados do Ministério das Finanças, entre 01 de junho e 31 de agosto, os consumidores acumularam
82 milhões de euros nos consumos efetuados nos referidos setores.

Nestes últimos três meses do ano, o saldo acumulado por cada contribuinte poderá ser usado para pagar até 50% de
uma nova compra, tal como prevê o programa IVAucher.

Para este efeito, o contribuinte apenas terá de efetuar o pagamento com o seu cartão bancário, recebendo depois na sua
conta (até um máximo de dois dias úteis) o valor correspondente até 50% da compra efetuada.

Para poderem utilizar o saldo IVaucher, os consumidores têm de aderir ao programa bastando para tal associar o seu
NIF.

De referir que caso o saldo não seja utilizado (na totalidade ou parcialmente) o valor remanescente será canalizado para
a dedução por exigência de fatura.

Recorde-se que os contribuintes podem deduzir 15% do IVA suportado em gastos realizados em salões de beleza e
cabeleireiros, restauração, alojamento, reparação de carros e de motos, ginásios ou veterinários, até ao limite de 250
euros.
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Para facilitar o processo e ajudar os consumidores a perceber onde podem usar o saldo, os comerciantes aderentes ao
programa terão um selo IVAucher.

A adesão dos comerciantes ao IVAucher também foi simplificada, sendo apenas necessário que no site www.ivaucher.pt
registem o seu NIF e o número de identificação dos seus terminais de pagamento (TPA).
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JORNAL ECONÓMICO
01/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

“Precisamos que a TAP olhe para as agências de viagens como um
parceiro”
Em entrevista exclusiva ao Jornal Económico, Maria Madalena Fernandes, presidente de uma
associação do sector das agências de viagens surgida no meio da pandemia, lança críticas às medidas de
apoio às empresas implementadas pelo Governo de António Costa
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JORNAL ECONÓMICO
01/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

TAP com recuperação muito abaixo de easyJet e Ryanair
Em agosto, a companhia ainda perdia 63% dos passageiros no Porto e 53% em Lisboa, face a 2019.
Ryanair já só perdia 28% e easyJet apenas 1,4% no melhor mês do ano. Os desafios da nova gestão, que
cumpre 100 dias amanhã
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JORNAL ECONÓMICO
01/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Estas são as regras que vigoram nas viagens aéreas a partir de hoje
Caso a situação epidemiológica apresente um retrocesso, membros do Executivo podem "determinar
medidas restritivas à entrada em território nacional e ao tráfego aéreo proveniente de determinados
países, bem como fixar regras distintas, designadamente no que concerne à permissão de viagens não
essenc

A partir desta sexta-feira, as viagens têm outro sabor, apesar da obrigatoriedade do uso de máscara se manter. Nas
viagens aéreas, marítimas e fluviais, voltam a estar autorizadas as viagens essenciais e não essenciais a passageiros
de países da União Europeia e associais do Espaço Schengen, no dia em que Portugal enfrenta o “Dia da Libertação”.

Ainda assim, o Governo explica em Resolução de Conselho de Ministros que os passageiros devem estar providos de
certificado digital da UE e de passageiros “titulares de um certificado digital relativo a uma vacina contra a Covid-19 com
autorização de introdução no mercado” e de “passageiros provenientes de países, regiões administrativas especiais e
entidades e autoridades territoriais não reconhecidas como países por pelo menos um Estado-Membro da União
Europeia”.

Para passageiros que não se encontrem na lista, o Governo português permite que estes realizem viagens essenciais
por motivos profissionais, de estudo, familiares, saúde ou razões humanitárias.

No entanto, e caso a situação epidemiológica apresente um retrocesso, membros do Executivo podem “determinar
medidas restritivas à entrada em território nacional e ao tráfego aéreo proveniente de determinados países, bem como
fixar regras distintas, designadamente no que concerne à permissão de viagens não essenciais ou à apresentação de
teste de amplificação de ácidos nucleicos ou teste rápido de antigénio, na sequência da implementação de certificados
de vacinação, testagem e recuperação ou de comprovativos de vacinação”.
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Na resolução, o Governo evidencia que “as companhias aéreas só devem permitir o embarque dos passageiros de voos
com destino ou escala em Portugal continental mediante a apresentação, no momento da partida, de comprovativo de
realização laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos ou de teste rápido de antigénio para despiste da
infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado nas 72 ou 48 horas anteriores à hora do embarque,
respetivamente”, sendo que estas devem verificar a existência do teste no momento da partida.

Caso cidadãos nacionais ou estrangeiros com residência legal em território continental, ou pessoal diplomático colocado
no país, não detenham um comprovativo de realização de teste com resultado negativo, devem realizar um à chegada “a
expensas próprias”. Estes passageiros, bem como aqueles “a quem seja detetada uma temperatura corporal igual ou
superior a 38ºC”, devem realizar o teste e aguardar no local próprio no interior do aeroporto até à chegada do resultado.

No caso de cidadãos nacionais de países terceiros sem residência legal em território nacional que embarquem sem o
teste, o Governo nota que a entrada em território nacional deve ser recusada.

À ANA – Aeroportos de Portugal é imputada, em todos os aeroportos internacionais portugueses que gere, o rastreio de
temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros.

Relativamente às regras de isolamento profilático, os membros do Governo podem determinar que os passageiros dos
voos com origem em países considerados de risco no âmbito da situação pandémica, devem cumprir, após a entrada
em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas
autoridades de saúde.

Neste contexto, as companhias aéreas têm de remeter, num curto espaço de tempo que não deve exceder 24 horas
após a chegada a Portugal continental, às autoridades de saúde a listagem dos passageiros provenientes de voos,
diretos ou com escala, com origem nos países que integram a lista de risco.

Entre as exceções estão as aeronaves de Estado e das Forças Armadas, as aeronaves que integram ou venham a
integrar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, voos para transporte exclusivo de carga e correio, de
emergência médica e a escalas técnicas para fins não comerciais.
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EXPRESSO
01/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • ECONOMIA IMOBILIÁRIO &
EMPREGO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

“Alguns negócios vão sofrer muito com a mudança de hábitos de
consumo”
Pandemia, desconfinamento, fim do dinheiro físico e negócios que não vão sobreviver... Um episódio
especial do “Money, Money, Money” para perspetivar o regresso à (quase) normalidade
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EXPRESSO
01/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • ECONOMIA IMOBILIÁRIO &
EMPREGO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 3975

REACH: 58000

Breves - Economia II
NOVO AEROPORTO SÓ EM 2035? MARCELO DIZ UE NEM PENSAR E O SECTOR IMPLORA
CELERIDADE | 6878 DÉFICE ORÇAMENTAL AGRAVA-SE EM AGOSTO | Hidrogénio verde. Há novo
aviso com 62 milhões do PRR | 156,5 PREÇO MÉDIO MENSAL DA ELETRICIDADE | Tarifa social de
internet com mais velocidade e a €5
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JORNAL ECONÓMICO
01/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Da apresentação do certificado digital aos testes à Covid-19. O que
muda no regresso ao trabalho?
A última fase do desconfinamento entra esta sexta-feira em vigor e com ele o regresso ao trabalho de
muitos portugueses. No entanto, existem várias regras que terão de ser cumpridas.

O primeiro dia do mês de outubro coincide com o arranque da última fase do desconfinamento e com o regresso
trabalho presencial de muitos portugueses. No entanto, existem várias regras que terão de ser cumpridas e que de resto
foram divulgadas pelo Governo, em Diário da República, na passada quarta-feira.

Regime excecional de proteção de pessoas com condições de imunossupressão

1 – As pessoas com condições de imunossupressão que careçam de administração de uma dose adicional da vacina
contra a COVID-19 nos termos das normas da Direção-Geral da Saúde vigentes a 1 de outubro de 2021 podem justificar
a falta ao trabalho, mediante declaração médica, desde que não possam desempenhar a sua atividade em regime de
teletrabalho ou através de outras formas de prestação de atividade.

2 – A declaração médica referida no número anterior deve atestar a condição de saúde do trabalhador que justifica a sua
especial proteção, e ser emitida, com data e assinatura legível, por médico da especialidade conexa aos fundamentos
clínicos.

Controlo de temperatura corporal

1 – Podem ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no controlo de acesso ao local de
trabalho, a serviços ou instituições públicas, a estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional, a
espaços comerciais, culturais ou desportivos, a meios de transporte, a estabelecimentos de saúde, a estabelecimentos

23/29



prisionais ou a centros educativos, bem como em estruturas residenciais.

2 – Podem igualmente ser sujeitas a medições de temperatura corporal as pessoas a que se refere o artigo seguinte.

3 – O disposto nos números anteriores não prejudica o direito à proteção individual de dados, sendo expressamente
proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, salvo com expressa autorização da
mesma.

4 – As medições podem ser realizadas por trabalhador ao serviço da entidade responsável pelo local ou
estabelecimento, sempre através de equipamento adequado a este efeito, que não pode conter qualquer memória ou
realizar registos das medições efetuadas, não sendo admissível qualquer contacto físico com a pessoa visada.

5 – O trabalhador referido no número anterior fica sujeito a sigilo profissional.

6 – O acesso aos locais mencionados no n.º 1 pode ser impedido sempre que a pessoa:

a) Recuse a medição de temperatura corporal;

b) Apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, considerando-se como tal uma temperatura corporal
igual ou superior a 38ºC.

7 – Nos casos em que o disposto na alínea b) do número anterior determine a impossibilidade de acesso de um
trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera-se a falta justificada.

Realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2

1 – Podem ser sujeitos à realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2, de acordo com as normas e orientações
da Direção-Geral da Saúde (DGS):

a) Os trabalhadores e utentes de estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde;

b) Os trabalhadores, estudantes e visitantes dos estabelecimentos de educação, de ensino e formação profissional e
das instituições de ensino superior;

c) Os trabalhadores, utentes e visitantes de comunidades terapêuticas e comunidades de inserção social, bem como
dos centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de emergência, de estruturas residenciais para idosos,
unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e de outras
estruturas e respostas dedicadas a pessoas idosas, a crianças, jovens e pessoas com deficiência, bem como a
requerentes e beneficiários de proteção internacional e a acolhimento de vítimas de violência doméstica e de tráfico de
seres humanos;

d) No âmbito dos serviços prisionais e dos centros educativos:

i) Os reclusos nos estabelecimentos prisionais e os jovens internados em centros educativos, bem como a quem os
pretenda visitar;

ii) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional e os demais trabalhadores da Direção-Geral de Reinserção e
Serviços Prisionais (DGRSP), no exercício das suas funções e por causa delas, para efeitos de acesso e permanência
no local de trabalho, bem como quando, no exercício das suas funções e por causa delas, acedam a outros locais ou
neles permaneçam a propósito do transporte e guarda de reclusos, designadamente em unidades de saúde e tribunais;

iii) Os prestadores de serviços e utentes de instalações afetas à atividade da DGRSP, sempre que nelas pretendam
entrar ou permanecer.

2 – Podem ainda ser realizados testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 noutras situações a definir pela DGS.

3 – Nos casos em que o resultado dos testes efetuados ao abrigo dos números anteriores impossibilite o acesso de um
trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera-se a falta justificada.

4 – A realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 referidos no n.º 1 é determinada pelo responsável máximo do
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respetivo estabelecimento ou serviço, salvo no caso da alínea d), em que o é por despacho do diretor-geral de
Reinserção e Serviços Prisionais, e da alínea e) e do n.º 2, em que o é nos termos da respetiva norma ou orientação.

5 – Sem prejuízo do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 e de rastreios a efetuar, designadamente em estabelecimentos
educativos, de ensino e de formação profissional ou outras estruturas e respostas dedicadas a crianças e jovens, os
menores de 12 anos estão dispensados da obrigação de se sujeitarem a testes de despistagem da infeção por SARS-
CoV-2 para efeitos do presente artigo.

6 – A realização de testes a que se refere o presente artigo é determinada de acordo com as orientações específicas da
DGS.

7 – O disposto no presente artigo não prejudica o direito à proteção de dados pessoais, sendo expressamente proibido o
registo ou a conservação de dados pessoais associados ao Certificado Digital COVID da UE ou a resultados de testes,
incluindo comprovativos da sua realização, associados à identidade da pessoa, salvo com expressa autorização da
mesma, devendo a consulta de dados pessoais para efeitos de verificação do cumprimento do disposto no presente
artigo limitar-se ao estritamente necessário.

8 – A apresentação do Certificado Digital COVID da UE dispensa, quanto aos visitantes, a apresentação de comprovativo
de realização de teste para despiste da infeção por SARS-CoV-2 prevista na alínea c) do n.º 1.
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DN
01/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 822.50

REACH: 4100

TAP já vende mais viagens para EUA e Brasil
A TAP tem vindo a registar um aumento na venda de bilhetes para o outro lado do Atlântico, fruto do
levantamento das condicionantes às viagens
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PÚBLICO
01/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SUSANA PERALTA

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

TAP: o buraco negro
Ou paramos com isto, ou vamos matar a economia e transformar a população toda da aldeia em
zombies. Como no filme do Miguel Angel Vivas e do Filipe Melo
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TVI
30/09/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 76112

REACH: -1

No Algarve já está tudo a postos para a reabertura quase sem restrições
das discotecas
No Algarve já está tudo a postos para a reabertura quase sem restrições das discotecas

No Algarve já está tudo a postos para a reabertura quase sem restrições das discotecas e muitos dos espaços foram
remodelados ao longo deste mais de ano e meio que estiveram de portas fechadas. Volta a acender-se a luz da diversão
noturna e a liberdade tem de chegar ao mesmo ritmo que a responsabilidade estamos um bocado apreensivo em
relação a isso que poderá acontecer no futuro. Se voltaremos a andar para trás como se costuma dizer, não é ter que
tomar medidas mais restritivas óticos outra vez e penso que, se isso acontecer poderá ser o fim da atividade mesmo
que uma coisa é continuarmos agora a recuperar aquilo que está para trás outra coisa é fechar outra vez. A atividade
esteve parada 19 meses e é já esta sexta-feira que se inicia um novo ciclo, as pessoas voltam a sair à noite em bares e
discotecas muito devido ao avanço rápido da vacinação. A segurança é uma prioridade. Os preparativos permite tudo a
maior prioridade é a segurança não é que realmente não tem os problemas e que as pessoas possam se divertir em
segurança. Estamos à espera receber bastante público uma vez que a minha opinião é que as pessoas também estão
sedentos de sair à noite e depois lançar. Para este fim de semana esperam-se bons números de faturação, mas antes
de recuperar o setor enfrenta um longo Inverno até a história não acabou como. Como devem calcular a coisa a pagar
para trás empréstimos moratórias quando terminar agora. Há também parte de impostos que ficaram por pagar rendas
importante fazer um esforço agora quando abrimos para tentar liquidar todas estas estas dívidas na muitos espaços não
vão conseguir reabrir porque a pandemia ditou encerramentos definitivos, os que resistem esperam abrilhantar o
regresso às pistas com a esperança de que seja, de vez.
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