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26/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • MODALIDADES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1700

REACH: 11600

Algarve com as quatro grandes
Quick-Step, INEOS, Jumbo-Visma e UAE Emirates, as quatro primeiras equipas do ranking
mundial, já confirmaram a presença na 48.ª Volta ao Algarve, que vai para a estrada
entre 16 e 20 de fevereiro de 2022
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JORNAL DE NOTÍCIAS

26/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 710

REACH: 109166

Teste negativo será também exigido nas fronteiras terrestres,
marítimas e fluviais
O aperto do controlo aos passageiros que entram em Portugal vai abranger as fronteiras
terrestres, marítimos e fluviais, com a obrigatoriedade de apresentar teste negativo à
covid-19, segundo o comunicado do Conselho de Ministros.

O aperto do controlo aos passageiros que entram em Portugal vai abranger as fronteiras terrestres,
marítimos e fluviais, com a obrigatoriedade de apresentar teste negativo à covid-19, segundo o
comunicado do Conselho de Ministros.

Tal como o primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira, no final do Conselho de
Ministros em que foram aprovadas novas medidas de contenção da pandemia, passa a ser exigida a
apresentação de certificado digital da União Europeia para todos os voos com destino a Portugal
continental, havendo multas para as companhias aéreas que não observem esta exigência.

Na prática isto significa que para entrarem no avião os passageiros terão de apresentar um certificado
"na modalidade de certificado de teste ou comprovativo de teste negativo (PCR ou antigénio) realizado
nas 48 horas anteriores à hora de embarque".

Estas regras para a entrada em território nacional por via área aplicam-se "com as necessárias
adaptações, às fronteiras terrestres, marítimas e fluviais", segundo precisa o comunicado do Conselho
de Ministros.

Estas regras entram em vigor a partir das 00:00 de dia 01 de dezembro, data em que todo o território
continental passa para a situação de calamidade.
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Referindo-se ao caso das companhias aéreas, o primeiro-ministro sublinhou ser obrigação destas "no
momento do 'check in' só permitirem o embarque dos voos para Portugal de pessoas que provem estar
devidamente testadas", não podendo "transportar para Portugal ninguém que não esteja devidamente
testado".

"Constatamos que infelizmente as companhias de aviação não têm cumprido a sua obrigação e por isso
alterámos o quadro contraordenacional e passaremos a aplicar uma coima de 20 mil euros por cada
passageiro que seja desembarcado no território português sem que esteja devidamente testado",
observou António Costa.

Além disso, anunciou o chefe do Governo, o Governo vai "agravar as sanções acessórias que podem
culminar com a suspensão das licenças de voo dessas companhias para território nacional".

A coima será de 20 mil euros por cada passageiro desembarcado em território nacional sem estar
devidamente testado, ficando ainda a cargo da transportadora aérea as despesas de alojamento e
alimentação das pessoas que necessitem de ficar isoladas.

"Queria deixar uma mensagem muito clara às companhias de aviação: consideramos que é uma
profunda irresponsabilidade transportar pessoas que não estão testadas e desembarcar pessoas em
território nacional que não estão testadas", frisou, indicando que o Governo pretende manter as
fronteiras abertas.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

26/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • INÊS SCHRECK

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Vacinas contratadas antes de a DGS decidir
EMA deu luz verde à vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos. Decisão dos peritos deve
ser conhecida para a semana. Primeiras 300 mil doses chegam a 20 de dezembro,
anunciou Costa
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PÚBLICO

26/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Teste obrigatório para passageiros de voos para Portugal.
Companhias aéreas não cumprem “obrigação”, critica Costa
Será aplicada uma coima de 20 mil euros por passageiro que desembarque no território
português sem estar devidamente testado. Vão ainda ser agravadas as sanções
acessórias, que podem “culminar com a suspensão das licenças de voo dessas
companhias” p

Portugal vai exigir a partir de dia 1 de Dezembro, para todos os voos com destino a Portugal continental,
a apresentação de Certificado Digital Covid da União Europeia na modalidade de certificado de teste ou
comprovativo de teste negativo (teste de amplificação de ácidos nucleicos ou teste rápido de antigénio),
realizado 48 horas anteriores à hora do embarque, informa o comunicado do Conselho de Ministros
desta quinta-feira.

Determina-se também “a aplicação, com as necessárias adaptações, às fronteiras terrestres, marítimas
e fluviais das regras aplicáveis à entrada em território nacional por via aérea”.

As companhias aéreas que transportem passageiros sem teste negativo à covid-19 vão incorrer em
multas de 20 mil euros por pessoa, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, esta quinta-feira.

Conheça todas as medidas de combate à pandemia

“Recordamos que é obrigação de todas as companhias de aviação no momento do check-in só
permitirem o embarque nos voos para Portugal as pessoas que provem estar devidamente testadas”,
disse. “Constatamos que, infelizmente, as companhias de aviação não têm cumprido a sua obrigação”,
lamentou o primeiro-ministro, numa conferência de imprensa após uma reunião do Conselho de
Ministros em que foram aprovadas novas medidas de combate à pandemia.

Será aplicada uma coima de 20 mil euros por passageiro em situação irregular. Vão ainda ser agravadas
as sanções acessórias, que podem “culminar com a suspensão das licenças de voo dessas companhias”
para Portugal. “Queria deixar uma mensagem muito clara a todas as companhias de aviação:
consideramos que é um acto de profunda irresponsabilidade transportar pessoas que não estão testadas
e desembarcar pessoas que não estão testadas”, disse António Costa. 
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O primeiro-ministro disse também que haverá um reforço de controlo nos aeroportos. Para além das
forças de segurança, “foi determinada a contratação de empresas privadas para que haja uma
verificação sistemática, e não aleatória, de todas as entradas de passageiros”.

Em cada aeroporto, haverá uma zona de retenção direccionada para todas as pessoas que entrem no
país sem serem devidamente testadas. Neste espaço, essas pessoas podem fazer teste e serão as
empresas de aviação as responsáveis pelos custos de alimentação e alojamento de quem testar
positivo. 
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RENASCENÇA ONLINE

26/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4980

REACH: -1

Covid-19. Companhias aéreas arriscam multa de 20 mil euros por
cada passageiro não testado - Renascença
António Costa acusou as transportadoras aéreas de não cumprirem as regras e, por isso,
anunciou um agravamento das sanções. Companhias aéreas que não testem os seus
passageiros arriscam coima de 20 mil euros por passageiro e, no limite, podem perder
licença de voo para Portugal.

Veja também:

As companhias aéreas que admitam o embarque de passageiros sem teste negativo à Covid-19
arriscam uma multa até 20 mil euros por passageiro e, poderão perder a licença para operar.

Na conferência de imprensa, após o Conselho de Ministros onde foram decididas as novas medidas
restritivas para conter a pandemia, o primeiro-ministro António Costa acusou as companhias aéreas de
não cumprirem com as regras e, por isso, anunciou “a obrigação de todas as companhias de aviação só
permitirem o embarque de pessoas devidamente testadas e não podem transportar para Portugal
ninguém que esteja devidamente testado".

Em caso de infração, as companhias aéreas sujeitam-se à perda de licença de voo para Portugal."Vamos
agravar as sanções acessórias que podem culminar com a suspensão das licenças de voo para território
nacional", referiu António Costa, acrescentando que se trata de "um ato de profunda irresponsabilidade
desembarcar pessoas que não estão testadas", acrescentou Costa.
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SIC NOTÍCIAS

26/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5970

REACH: -1

Covid-19: ações das companhias aéreas em forte queda com o
''peso'' das novas restrições e variantes
Os investidores não gostaram das novas restrições, pois as grandes companhias aéreas
estão em queda nas bolsas. O  grupo que tem a British Airways e a Iberia perde cerca de
11,5% e a Easyjet cai 10%. Já a Ryanair derrapa 8,3%.

A aviação foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia de Covid-19. No verão o acelerar da
vacinação no ocidente e o retomar do turismo deram um novo fôlego às companhias aéreas, mas as
novas variantes e novas restrições que se fazem sentir, especialmente na Europa - incluindo Portugal -,
levam estas empresas a cair a pique nas bolsas.

Na quinta-feira, António Costa anunciou novas medidas para conter a pandemia de Covid-19. A partir de
dezembro, para entrar em Portugal, será necessário teste negativo à Covid-19, mesmo para aqueles
que têm certificado de vacinação. Além do mais, as companhias aéreas arriscam-se a sanções pesadas
se transportarem passageiros que não tenham um teste negativo.

Mas Portugal não é o único com novas restrições às viagens. O Reino Unido, por exemplo, adicionou
alguns países à sua "lista vermelha": África do Sul, Namíbia, Lesoto, Botswana, Eswatini e Zimbábue. E a
Comissão Europeia pensa em fazer o mesmo.

Um dos motivos de preocupação - além da subida de casos por toda a Europa - é uma nova variante
que apresenta um elevado número de mutações. Os cientistas temem que possa causar novas vagas de
Covid-19, se for capaz de contornar as defesas imunológicas do organismo.

Os investidores não gostaram das novas restrições, pois as grandes companhias aéreas estão em queda
nas bolsas. Perto das 10h, as britânicas International Airlines Group (IAG) e Easyjet derrapavam. O grupo
IAG, que tem a British Airways e a Iberia, perdia cerca de 11,5%, enquanto a companhia de baixo custo
caía 10%.

A francesa Air France-KLM (que inclui as duas companhias) perdia cerca de 8,5%. Já a alemã Lufthansa
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afundava-se 10,1%. E a transportadora turca (Turkish Airlines) caía mais de 7%.

Também a Ryanair, companhia de baixo custo irlandesa, caiu a pique esta manhã, desvalorizando 8,3%.
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CORREIO DA MANHÃ

26/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7071

REACH: 126935

Bruxelas pede a países da UE máxima vigilância sobre nova
variante da Covid-19
Saudando os que estão a "agir rapidamente" e prometendo medidas comunitárias a
anunciar na tarde desta sexta-feira.

A Comissão Europeia instou esta sexta-feira os Estados-membros da União Europeia (UE) a serem
"muito vigilantes" em relação à nova variante do SARS-CoV-2, saudando os que estão a "agir
rapidamente" e prometendo medidas comunitárias a anunciar esta tarde. "Queremos permanecer muito
vigilantes e recomendamos aos Estados-membros e a todos que sejam muito vigilantes em relação a
este novo vírus que está a circular", declarou a porta-voz adjunta da Comissão Europeia, Dana Spinant.
Horas depois de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter anunciado que vai propor
a suspensão de voos da África Austral com destino à UE devido ao aparecimento de uma nova variante
do SARS-CoV-2, causador da covid-19, Dana Spinant deu conta de uma reunião esta tarde do grupo de
Resposta do Conselho a situações de crise (IPCR), juntando Estados-membros, instituições europeias e
especialistas. "Vamos realizar esta reunião do IPCR precisamente porque queremos ter medidas rápidas,
coordenadas e consistentes em vigor para evitar que haja lacunas através das quais o vírus encontre o
seu caminho para a Europa", acrescentou, durante a conferência de imprensa diária da instituição, em
Bruxelas. Leia também Bruxelas exorta países da UE a isentarem vacinados e recuperados da Covid das
restrições às viagens O objetivo é "a introdução de medidas o mais rapidamente possível", assinalou,
sem precisar. Ainda assim, Dana Spinant disse ser "bom que os Estados membros estejam já a agir
rapidamente", após países como Itália e Alemanha terem anunciado que iriam proibir a entrada nos seus
territórios de viajantes da África Austral devido à nova variante da Covid-19 detetada na África do Sul.
Certo é que o executivo comunitário está a "acompanhar de muito perto a evolução no que diz respeito
a esta variante", trabalhando nomeadamente "com a Agência Europeia para a Segurança da Aviação,
que está a preparar uma recomendação aos aeroportos e companhias aéreas sobre esta matéria",
referiu. Além disso, "o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças [ECDC, na sigla inglesa]
classificou esta manhã esta variante como variante de interesse", o que significa que requer
monitorização, adiantou a porta-voz. Leia também Comissão Europeia segue "de perto"
desenvolvimentos sobre variante detetada na Índia O ECDC indicou que está a "acompanhar de perto a
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evolução da situação da variante B.1.1.529" e emitirá, entretanto, uma avaliação de risco, esperando-se
que a Organização Mundial de Saúde (OMS) também o faça. Na informação à imprensa, Dana Spinant
informou que a referida mutação estará em foco em reuniões do grupo de peritos da Autoridade
Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias e do grupo consultivo da Comissão para a
covid-19, ambas realizadas esta tarde. Esta nova variante do coronavírus foi detetada na África do Sul, o
país africano oficialmente mais afetado pela pandemia e que está a sofrer um novo aumento de infeções,
anunciaram na quinta-feira cientistas sul-africanos. A estirpe B.1.1.529 tem um número "extremamente
elevado" de mutações, de acordo com aqueles cientistas. O anúncio de hoje da Comissão Europeia de
ativar o mecanismo de travão, surge um dia após a instituição ter proposto uma atualização das
recomendações sobre viagens de cidadãos de países terceiros para a UE, para dar prioridade aos
viajantes vacinados contra a covid-19. Também na quinta-feira, o executivo comunitário propôs um
reforço da coordenação sobre viagens dentro da UE devido ao aumento de casos de covid-19 um pouco
por toda a Europa, sugerindo que vacinados não sejam submetidos a restrições adicionais e que não
vacinados sejam mais testados.
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THE PORTUGAL NEWS

26/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4590

REACH: -1

Hotels for sale in Portugal
Looking to buy a hotel? T he Algarve is the district in Portugal with the most tourist
developments for sale, however there are fewer on the market than last year.

According to data from Idealista, the total number of tourist developments and hotels for sale in Portugal
has risen by 1 percent.

“The tourism industry was frozen for several months by the Covid-19 pandemic. Occupancy rates were
reduced to a minimum as well as revenues. Despite having witnessed a progressive recovery in tourism
in Portugal, the offer of hotels for sale on the market grew 1 percent in the last year. On 15 November,
2021, there were 166 hotels looking for a new owner in the national market.

When it comes to regions, the central region has the most units for sale with 44 in total. In Lisbon a 75
percent increase in units for sale has seen the number rise from 12 in November last year to 21 in
November this year. In the opposite direction the Algarve has 27 developments for sale but this is 13
percent less than last year.

Looking at the data by district/island, Faro (Algarev) is where there are more tourist developments are
for sale – a total of 27. Next are Porto (23), Lisbon (21), Setúbal (11), Viseu (11), Leiria (10) and the
island of Madeira (9).
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Notícia
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JORNAL ECONÓMICO

26/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • EMPRESAS &

MERCADOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 10000

TAP com prejuízos de 628 milhões de euros até setembro
Pela primeira vez desde o início da pandemia, o EBIT DA recorrente da T AP no terceiro
trimestre foi positivo. Custos com pessoal subiram 11% face ao trimestre anterior,
apesar da saída de 114 trabalhadores
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JORNAL DE NOTÍCIAS

26/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 44

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

TAP alivia prejuízos para 627 milhões de euros até setembro
Nos primeiros nove meses deste ano, as receitas “foram marcadas pela recuperação do
tráfego de verão”
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DN

26/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

TAP com 627 milhões de prejuízos até setembro
Receitas da companhia aérea beneficiaram da recuperação do tráfego de verão, mas
ficaram ainda assim 67% abaixo das de 2019
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JORNAL DE NEGÓCIOS

26/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • HOME PAGE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARTA VELHO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Câmbio faz disparar prejuízo da TAP este verão
Entre julho e setembro, a T AP registou um aumento de 127% do número de passageiros
face ao trimestre anterior
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PÚBLICO

26/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

As casas que são hotéis
Falar em regular o alojamento local de Lisboa não deve ser sobre o que fazer com novas
licenças, mas, antes, como é que recuperamos casas que foram indevidamente retiradas
da sua função de habitação permanente.

Em novembro de 2021, já poucas dúvidas existem sobre o que é, verdadeiramente, o Alojamento Local
(AL). Apresentado como uma forma da tão celebrada economia partilhada, rapidamente se percebeu que
estamos perante algo que fomenta a especulação imobiliária, que retira casas disponíveis para habitação,
que contribui decisivamente para a expulsão das pessoas da sua zona de residência e que, para não ser
exaustivo, fomenta a substituição do comércio tradicional local pelo comércio do turismo.

Não foi por falta de aviso, até porque Lisboa viu o AL chegar mais tarde do que outras cidades e, por
isso, poderia ter aprendido, mas o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa optaram por fechar os olhos
e deixar o alojamento alastrar de uma forma tão descontrolada que chegamos ao ponto de, em
números absolutos, termos mais AL do que Barcelona e de termos perdido casas disponíveis para
habitação. Tarde e a más horas, Fernando Medina, então presidente da câmara, criou áreas de
contenção nas zonas mais pressionadas, fruto de uma exigência do Bloco de Esquerda que, no anterior
mandato, tinha um acordo para a governação da cidade. Estas zonas de contenção explicam-se de
forma simples: no centro da cidade, onde há mais pressão turística, não poderiam ser autorizadas novas
licenças. Foi uma medida positiva, mas, por ter chegado tão tarde, insuficiente.

Perdida a câmara, o Partido Socialista avança agora com a proibição de novas licenças para toda a
cidade até se terminar um eventual processo de revisão do regulamento. Esta notícia merece dois
comentários claros, para que este debate seja consequente e não apenas uma jogada de marketing
político.

Em primeiro lugar, a limitação de novas licenças é uma medida insuficiente. As zonas de contenção
arrastaram o AL para outras zonas que não estavam tão pressionadas e o número de AL em absoluto é
desproporcional para uma cidade que leve a sério o direito à habitação. Faz sentido, porém, esta
suspensão temporária para que se ganhe tempo para rever o regulamento. Fica, contudo, por saber a
resposta à pergunta mais importante: o que é preciso mudar?

O AL estabeleceu-se retirando casas que estavam destinadas a um fim – habitação – para as destinar à
atividade comercial de prestação de serviços de alojamento. Para que se perceba, nenhuma outra
atividade comercial, seja ela qual for, pode abrir atividade numa fração cujo fim esteja registado para
habitação mas parece que se a atividade for alojamento local não há problema. Não há nenhuma
justificação para esta discriminação. No entanto, o negócio do alojamento local mantém-se pujante,
usando, para tal, uma falsa justificação: a de que limitar o alojamento local é prejudicar quem usa a casa
onde vive para ganhar algum dinheiro extra com o arrendamento de um quarto. Como é óbvio, o
problema do alojamento local não reside no pequeno proprietário, mas sim nos fundos imobiliários e
grandes proprietários que vão criando verdadeiros hotéis, impossibilitando que as pessoas vivam no
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centro da cidade.

Assim, falar em regular o alojamento local não deve ser sobre o que fazer com novas licenças, mas,
antes, como é que recuperamos casas que foram indevidamente retiradas da sua função de habitação
para passarem a ser exploradas no comércio do turismo.

Haverá, certamente, várias formas, mas começar por travar o negócio que os fundos imobiliários e os
grandes proprietários têm feito com o alojamento local é um ponto de partida que traria algum
reequilíbrio à brutal mudança que o alojamento local trouxe para a cidade e que desregulou por completo
o normal funcionamento do quotidiano de uma cidade. Nesta mudança, como o problema reside na
submissão de milhares de casas ao negócio do turismo, deve reconhecer-se que quem apenas arrenda
parte da casa onde reside não faz parte do problema. E outras soluções podem ser encontradas. O que
não é possível é achar que especulação imobiliária e direito à habitação podem partilhar o mesmo
espaço.

Levar a sério os efeitos perversos que o alojamento local trouxe à cidade de Lisboa é ter medidas
concretas que ataquem o problema de forma efetiva. Meias medidas dão boa propaganda mas não
ajudam as pessoas.

24/26



JORNAL DE NOTÍCIAS

26/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PEIXOTO

FERNANDES

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 35000

Luzes de Natal de Viana piscam para visitantes da Galiza
Festividades vão durar até 9 de janeiro, num investimento superior 300 mil euros, “o
maior esforço de sempre”
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