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Suíça coloca Portugal na lista negra: viajantes obrigados a teste
Covid negativo e quarentena
Medida entra em vigor a partir da 00h de hoje.

A Suíça coloca Portugal na lista negra, o que significa que os viajantes serão obrigados a teste Covid
negativo e quarentena. Medida entra em vigor a partir da 00h desta segunda-feira.

A partir de hoje Portugal, Japão, Nigéria e Canadá integram a lista de países com uma variante de
preocupação da Suíça, ao terem sido detetados casos da nova variante Ómicron.
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Ryanair vai receber três milhões para voar para o Funchal. O
´Leary diz que mudou de ideias em relação à Madeira
O presidente da Ryanair chegou a dizer que a companhia irlandesa não iria voar para a
Madeira porque as taxas aeroportuárias eram muito elevadas. Mas na semana passada
abriu uma base no Funchal. "Mudámos de ideias", disse Michael O´Leary. A Ryanair vai
receber um apoio de três milhões de euros do Turismo de Portugal

Frontal e sem rodeios, Michael O´Leary, presidente do conselho de administração da Ryanair, admite que
mudou de ideias em relação aos voos para a Madeira, já que no passado dizia que não voaria para
aquele destino porque as taxas aeroportuárias eram demasiado elevadas.

"Nunca dizemos nunca na Ryanair", afirmou Michael O ´Leary sem hesitar, numa conferência de
imprensa em Lisboa, quando questionado por um jornalista sobre a mudança de estratégia. O presidente
da Ryanair admitiu que tinha dito disso e que era o que pensava, mas agora a realidade era outra e a
Madeira tinha-se tornado interessante.

A Ryanair vai receber um apoio para voar para a Madeira, como outros destinos têm recebido. O
Turismo de Portugal, noticiou esta segunda-feira o "Jornal de Negócios", vai dar um apoio de três
milhões de euros à Ryanair para que esta faça uma campanha de marketing para promover o destino da
Madeira. A decisão foi publicada em esta segunda-feira em Diário da República.

A Ryanair vai abrir a base do Funchal para os voos de verão em 2022, e o Turismo de Portugal vai
começar a financiar a campanha de marketing a partir de 2023, podendo assumir encargos no limite de
755 mil euros, entre 2023 e 2026.

2/31



Será uma campanha de marketing conjunta. O´Leary admitiu na conferência que iria receber apoios do
Turismo mas não disse quanto. Embora não esconda que recebe subsídios para campanhas de
marketing. O´Leary nunca diz quanto é, embora goste de detalhar todo o investimento que a companhia
está a fazer e irá fazer no futuro.

O anúncio de que a Ryanair iria instalar uma base na Madeira, um mercado que tem sido dominado pela
TAP e pela Easyjet, foi feito na semana passada. Serão disponibilizados 350 mil lugares por ano, em 10
novas rotas. A companhia prometeu então criar 60 novos postos de trabalho diretos e mais 400
indiretos.

Além de voos para Lisboa e Porto, a Ryanair vai efetuar voos semanais para Bruxelas (Bélgica), Dublin
(Irlanda), Londres e Manchester (Inglaterra), Marselha (França), Milão (Itália), Nuremberga (Alemanha) e
Paris (França).

Serão 40 voos semanais. No verão, a Ryanair vai efetuar 21 ligações semanais com Lisboa e Porto (120
mil lugares) e no inverno 12 (41 mil lugares). A nível das rotas internacionais, a companhia irlandesa
estipulou um total de 21 frequências semanais no verão (120 mil lugares) e 18 no inverno (66 mil
lugares).
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Turismo: número de hóspedes e dormidas aumenta em outubro
com grande contributo dos visitantes estrangeiros
T odas as regiões do país beneficiaram de um aumento das dormidas em outubro. As
dormidas de não residentes cifraram-se nos 3,5 milhões, o valor mais elevado desde
outubro de 2019 e três vezes acima do de outubro de 2020, realça o INE

O número de hóspedes e de dormidas em Portugal mais do que duplicou em outubro face ao mês
homólogo, revela esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), com todas as regiões a
beneficiarem deste aumento, muito graças ao contributo de visitantes estrangeiros para as contas
nacionais do turismo. Porém, os valores ainda estão abaixo do mês de outubro de 2019, o último mês
comparável pré-pandemia.

Num mês em que as restrições para refrear os contágios por Covid-19 já tinham sido levantadas quase
na totalidade (para regressarem, contudo, neste mês de dezembro), os alojamentos turísticos
portugueses receberam 2,1 milhões de hóspedes, uma subida de 115,5% face a outubro de 2020.

E registaram 5,5 milhões de dormidas, crescendo 139% face ao mês homólogo. Estes valores ficaram
ainda assim abaixo dos de outubro de 2019: menos 14,6% e 13,5% nos hóspedes e dormidas,
respetivamente.

Dos 5,5 milhões de dormidas, 2 milhões foram de residentes, numa subida de 65,4% face ao mês
homólogo. O mercado interno, em outubro, superou inclusive os valores de outubro de 2019, ficando
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28,2% acima desse mês.

Já as dormidas de não residentes cifraram-se nos 3,5 milhões, o valor mais elevado desde outubro de
2019 e três vezes acima do de outubro de 2020, realça o INE. Porém, face a outubro de 2019, este
número representa uma perda de 26,7%.

Todas as regiões beneficiaram de um aumento das dormidas em outubro. Porém, face a outubro de
2019, apenas o Alentejo (+14,9%) e a Madeira (+3,9%) registaram crescimentos.

Já no que toca aos primeiros dez meses de 2021, as dormidas aumentaram 31% face ao período
homólogo (com subidas de 31,9% nos residentes e de 30% nos não residentes), mas recuaram 49,9%
face ao mesmo período de 2019 (com uma queda de 11% nos residentes e muito mais acentuada nos
visitantes estrangeiros, de 66,3%).

E, em outubro, "24,2% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não
registaram movimento de hóspedes", face a 20,5% em setembro, conclui o INE.
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Hotelaria no Algarve acredita que novas regras não vão afastar
turistas
No Algarve as reservas estão em bom andamento e os empresários hoteleiros acreditam
que as novas regras, que vão ser implementadas a partir de amanhã, não vão quebrar o
entusiasmo das festas.

(Clique para ouvir o áudio)

No Algarve as reservas estão em bom andamento e os empresários hoteleiros acreditam que as novas
regras, que vão ser implementadas a partir de amanhã, não vão quebrar o entusiasmo das festas.

A nova variante Covid anda a preocupar o mundo e já fez cair algumas reservas para as festas do fim-
do-ano, na Madeira e no Algarve, mas nada que preocupe o setor hoteleiro.
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DGS aperta vigilância a contactos de infetados
Treze casos em Portugal associados a nova variante
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Manutenção de reservas para fim-de-ano na Madeira deixa setor
turístico confiante
A nova variante Covid anda a preocupar o mundo e já fez cair algumas reservas para as
festas do fim-do-ano, na Madeira e no Algarve.

(Clique para ouvir o áudio)

A nova variante Covid anda a preocupar o mundo e já fez cair algumas reservas para as festas do fim-
do-ano, na Madeira e no Algarve.

Mas na ilha madeirense, por enquanto, o setor hoteleiro está atento, mas ainda não revelam sinais de
preocupação. Reina o otimismo com as reservas e a ocupação esperada.
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Governo da Madeira investe 1,7 ME nas festas de Natal e Fim de
Ano
O programa das festas de Natal e Fim de Ano na Madeira representam um investimento
de 1,7 milhões de euros, estando prevista uma taxa de ocupação hoteleira de 85,1% nos
últimos dias de 2021, disse hoje o secretário regional do Turismo

O programa das festas de Natal e Fim de Ano na Madeira representam um investimento de 1,7 milhões
de euros (ME), estando prevista uma taxa de ocupação hoteleira de 85,1% nos últimos dias de 2021,
disse hoje o secretário regional do Turismo.

As festas de Natal e Fim de Ano em 2021 envolvem uma dotação orçamental de 635 mil euros para a
animação, logística e projetos associados, e de 1,085 ME para fogo de artifícios, disse Eduardo Jesus, na
conferência de imprensa para apresentação deste importante cartaz turístico da Madeira.

O governante recordou ainda que há um montante de 2,9 milhões de euros à iluminação, que tem por
base um concurso que abrange dois anos (2020 e 2021), e que o programa este ano decorre desde 01
de dezembro com o acender das luzes e prolonga-se até 09 de janeiro.

O responsável madeirense indicou que o espetáculo de passagem do ano, que entrou para o Livro dos
Recordes (Guinness Book) em 2007, terá uma duração de oito minutos, sendo o fogo disparado a partir
de 59 postos, 27 dos quais no anfiteatro do Funchal, 25 na marginal da cidade e cinco no mar.

A ilha do Porto Santo também terá pirotecnia com dois postos de fogo.

Sobre a ocupação hoteleira, Eduardo Jesus apontou que, “numa primeira auscultação, a esta distância,
anda à volta 58% no Natal, ligeiramente acima da que se verificou em 2019, e no Fim do Ano tem a
mesma ocupação, 85,1%”.”

“Temos a perceção de que vão variar [as taxas de ocupação] de forma positiva, não havendo
contratempos na sequência da pandemia, porque estão a surgir reservas de última hora. É mais do que
natural que se verifique maior procura nos dias que antecedem final do ano”, perspetivou.

Entre outros aspetos, o secretário regional informou que este ano não haverá obrigatoriedade de as
pessoas assistirem ao tradicional espetáculo de fogo de artifício na baía do Funchal restringidas aos
quadrados desenhados no pavimento, “uma medida que não se aplica” porque a região regista uma
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elevada taxa de vacinação, impôs o uso de máscaras e testagem semanal da população.

Em termos de animação, o governante referiu que marcará presença nos vários pontos da cidade,
envolvendo mais de 2.200 pessoas, entre os quais os envolvidos nos 47 concertos, 33 atuações de
grupos folclóricos e de 32 bandas filarmónicas.

Este ano, as barracas no denominado ‘Mercado de Natal’, na placa central da Avenida Arriaga, no
Funchal, vão poder vender bebidas e outras iguarias, com o controlo efetuado à entrada dos visitantes,
que devem ter o certificado de vacina contra a covid-19 e o teste antigénio negativo, uma medida que já
foi anunciada pelo presidente do Governo da Madeira.

O programa inclui também um itinerário em seis museus dos concelhos do Funchal, Ribeira Brava e
Calheta, com mostras das vivências desta quadra e destaque para os tradicionais presépios da Madeira,
as “lapinhas”.

Um pavilhão de bordado e artesanato, o jardim municipal com elementos adequados a crianças,
estátuas vivas alusivas à quadra, festival de coros, uma feira com fins solidários, subordinada ao tema “a
arte ajuda”, na qual “artesãos e artistas da região vão criar e leiloar as obras cujas receitas revertem
para centro da mãe e ajuda alimentar dos cães” são algumas das iniciativas previstas neste programa.

AMB // MLS
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Governo passa a exigir certificado digital na fronteira
Para entrar em Portugal a partir da fronteira passa a ser necessário estar vacinado ou
apresentar um teste negativo à Covid. Multas por incumprimento chegam aos 800 euros.

Esta noite entram em vigor as novas medidas decretadas no âmbito da pandemia, às quais o Governo
decidiu acrescentar uma nova no que diz respeito às fronteiras terrestres. Assim, a partir da meia-noite
desta quarta-feira, quem entrar em Portugal através da fronteira terrestre, independentemente do país
de origem, terá de apresentar certificado digital — estar vacinado, recuperado da doença ou um
resultado de teste negativo.

As fronteiras terrestres vão manter-se abertas, mas com restrições. Segundo um comunicado enviado
esta terça-feira pelo Ministério da Administração Interna, “todos os cidadãos oriundos dos países
exteriores à União Europeia (UE) e de países considerados de nível de risco vermelho ou vermelho
escuro” que não tenham certificado digital Covid da UE nas modalidades de teste ou de recuperação
devem apresentar um teste negativo.

Esse teste pode ser PCR e realizado nas últimas 72 horas ou rápido de antigénio realizado nas últimas 48
horas, refere o documento do Governo. Neste caso, para quem viaje de países de fora da UE ou
considerados de risco, ser vacinado não é um bilhete de acesso ao território nacional.

Relativamente aos cidadãos oriundos dos países da UE considerados de risco baixo ou moderado, as
regras são as mesmas. Estes “devem ser portadores de certificado digital Covid nas modalidades de
vacinação, teste ou recuperação”.

Os trabalhadores transfronteiriços — que exerçam a sua atividade profissional até 30 quilómetros da
fronteira — e os trabalhadores de serviços essenciais (como transportes de mercadorias e de
passageiros, emergência e socorro, segurança e serviços de urgência) “devem apresentar o certificado
digital em qualquer uma das três modalidades”.
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GNR e SEF com “operações de fiscalização aleatórias”

No mesmo comunicado, o Governo nota que a GNR e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vão
realizar “operações de fiscalização aleatórias nos pontos de passagem fronteiriça”.

Quem não apresentar um dos certificados ou comprovativos referidos será “notificado para realizar um
teste de despiste” da Covid, por conta própria, “nos locais a indicar pelas autoridades de saúde, que
devem situar-se num raio de 30 quilómetros do local da fiscalização e onde os cidadãos devem aguardar
o respetivo resultado”.

E para quem não apresentar um comprovativo de teste ou recuse fazer um dos testes referidos há
multas de 300 a 800 euros, sublinha o Ministério.
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Governo anunciou testes obrigatórios a todos os passageiros que
cheguem ao país mesmo os vacinados
Comissão Europeia reitera que não devem ser erguidas mais barreiras vacinados e
recuperados da COVID-19

Mas elas não concorda com uma das últimas medidas tomadas por Portugal, o Governo anunciou testes
obrigatórios a todos os passageiros que cheguem ao país mesmo os vacinados, mas a Comissão
Europeia reitera que não devem ser erguidas mais barreiras vacinados e recuperados da COVID-19. Além
de Portugal, a mais recente variante do novo coronavírus já chegou a Espanha, Suécia e República Checa
está a crescer em países como a Alemanha, França ou Reino Unido, todos já tomaram a preparam-se
para tomar medidas para restringir as viagens de países do Sul de África, o Governo português vai mais
longe prepara-se para exigir um teste de COVID-19 à chegada, todos os passageiros, a partir de quarta-
feira, uma medida unilateral com que Bruxelas não concorda. Não sei se os outros forem forma, podem
das matérias que a questão se resolvesse o futuro e e o convite científica de partícula de piscinas na
cabeça traficantes a quem , for, mas foi entrar numa sede foi ter aos a menina dança tem sedes em
tendas nas ruas. O Japão proibiu a entrada de qualquer estrangeiro no país enquanto Austrália de um
plano de reabertura e a Índia decidiu testar todos os passageiros que cheguem de territórios de risco. O
Presidente sul-africano deu voz à revolta dos países atingidos pelas restrições de viagem. Foi a deixa o
que abre e se nós formos by Side não eleito e efetiva, incluindo entenda-se Pereira disse o bebé. O meu
fim. Praia da China contava é que o Fed aumente da economia, isso é feito de carne por isso, a mãe da
leitura esse ponto. O setor acaba a forma da pandemia nos Estados Unidos, Joe Biden pediu à população
que não entre em pânico e completa vacinação sem demoras, a Casa Branca já está a preparar a
eventual necessidade de adaptação das vacinas ao micro. Tem a ver com fleuma e que obteve acionistas
onde os 3.000 quilos, pá, nas nuvens. O Alexa leitura vão humana do problema e veem nele voltou
Mighty mas olha, eu aqui muita festa dos pais da ANA Johnson Johnson, tanto vale que tem 18 meses
foram bancos, sair combustíveis teve de ir. As medidas de controlo da pandemia não impediram que um
casal espanhol e uma portuguesa fugissem do hotel onde estavam a cumprir quarentena em
Amesterdão tinham testado positivo à COVID-19 quando chegaram da África do Sul e foram detidos já
dentro do avião quando tentavam viajar para Espanha nos próximos dias terão que se habituar a comida
do hospital onde estão agora em isolamento.
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Comissão Europeia não concorda com as últimas medidas
tomadas por Portugal. O Governo anunciou que vão ser
obrigatórios os testes a todos os viajantes que cheguem ao país
Comissão Europeia não concorda com as últimas medidas tomadas por Portugal. O
Governo anunciou que vão ser obrigatórios os testes a todos os viajantes que cheguem
ao país

Comissão Europeia não concorda com as últimas medidas tomadas por Portugal. O Governo anunciou
que vão ser obrigatórios os testes a todos os viajantes que cheguem ao país

18/31



PRESSTUR

30/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3355

REACH: -1

Ryanair aponta agora 2022 para superar a TAP em passageiros
transportados de/para Portugal
O CEO do Grupo Ryanair, Michael O 'Leary, voltou hoje a repetir uma previsão que já fez
várias vezes nos últimos anos, a de superar a T AP em número de passageiros
transportados de/para Portugal. A low cost, segundo O'Leary, será nº1 em Portugal em
2022.

O CEO do Grupo Ryanair, Michael O'Leary, voltou hoje a repetir uma previsão que já fez várias vezes
nos últimos anos, a de superar a TAP em número de passageiros transportados de/para Portugal. A low
cost, segundo O'Leary, será nº1 em Portugal em 2022.

Em conferência de imprensa hoje em Lisboa, Michael O’Leary perspectivou que a Ryanair será líder em
Portugal em 2022 com cerca de 13,5 milhões de passageiros transportados, enquanto a TAP deverá
transportar cerca de 11,5 milhões de passageiros.

“A TAP, que em 2019 transportou quase 17 milhões de passageiros, deverá cair para cerca de 11
milhões, e nós vamos crescer de cerca de 11 milhões para 13,5 milhões de passageiros”, perspectivou o
executivo.

O’Leary justificou a previsão dizendo que a TAP reduziu a sua frota e por isso está a “encolher”,
enquanto a Ryanair está a crescer, tendo uma encomenda à Boeing de 210 aviões para os próximos
cinco anos.

“No próximo Verão teremos mais 65 aviões, e 10% desse crescimento estará em Portugal”, com uma
nova base com dois aviões na Madeira, mais três aviões em Lisboa e mais um avião no Porto.

Este crescimento “seria maior se a TAP libertasse alguns dos slots que não está a usar na Portela”,
sublinhou ainda o exectivo, voltando assim a acusar a companhia portuguesa de solicitar slots em Lisboa
que sabe que não irá utilizar, embora voltando a reconhecer que não se trata de violação da lei, como já
havia feito em Agosto, também em Lisboa (clique para ler: Ryanair insiste na ‘guerra’ à TAP, desta vez
para lhe retirar slots).

“Seremos maiores que a TAP, com zero de ajudas estatais”, sublinhou Michael O’Leary.
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A Ryanair anunciou “a sua maior programação de Verão para Portugal” em 2022, com 17 novas rotas a
partir de Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada e Funchal, para um total de 170 rotas.

Em Lisboa, a companhia aérea anunciou que terá novas rotas para Bari, Madeira, Oujda (Saïdia), Poitiers
e Veneza. A low cost programou para o próximo Verão ter sete aviões baseados em Lisboa, para operar
53 rotas e transportar assim mais de cinco milhões de passageiros por ano.

Em Faro, a novidade para o próximo Verão é uma rota para Luxemburgo, enquanto no Porto, que tem
sido o seu maior aeroporto em Portugal e onde á a companhia líder, as novas rotas são Billund, Madeira
e Verona.

A estas rotas acrescem as já anunciadas da Madeira para Bruxelas, Dublin, Lisboa, Londres, Manchester,
Marselha, Milão, Nuremberga, Paris e Porto (clique para ler: Ryanair e a reviravolta para a Madeira –
“nunca dizemos nunca”, Michael O’Leary).

A Ryanair terá dois aviões baseados na Madeira para operar 10 rotas e transportar mais de 600 mil
passageiros.
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Ryanair pede ao próximo Governo para não “desperdiçar
dinheiro” na TAP - Renascença
Ryanair apela ao executivo que force a companhia aérea portuguesa a libertar ‘slots’ no
aeroporto de Lisboa.

O presidente executivo (CEO) da Ryanair, Michael O’Leary, defendeu hoje que o Governo que sair das
eleições de janeiro deve “parar de desperdiçar dinheiro” com o “projeto falhado” do resgate da TAP.

“Qualquer que seja o Governo eleito, esperamos que, em primeiro lugar, pare de desperdiçar dinheiro
que devia destinar-se a escolas, hospitais, professores e enfermeiros num projeto falhado, como o
resgate da TAP”, defendeu o responsável da companhia aérea de baixo custo irlandesa, numa
conferência de imprensa, em Lisboa.

Em segundo lugar, a Ryanair apelou ao Governo português para que force a companhia aérea
portuguesa a libertar ‘slots’ (autorizações para descolar e aterrar num determinado período de tempo)
no aeroporto de Lisboa.

“Podemos recuperar rotas, tráfego e postos de trabalho no verão de 2022 se o Governo simplesmente
disser à TAP ‘não há mais ajudas de Estado, se não libertarem os slots. Se não vão usá-los, libertem-
nos!”, sublinhou Michael O’Leary.

Para o responsável, o plano de reestruturação da TAP, que ainda aguarda ‘luz verde’ da Comissão
Europeia, “nunca vai acontecer”, e considerou que os “rumores” sobre o interesse da Turkish Airlines na
companhia portuguesa, avançado hoje pelo Negócios, “não pode acontecer, porque não são uma
companhia da União Europeia” e nestes casos não podem ter uma posição maioritária na companhia
aérea.

A Ryanair insistiu que o Governo português deve introduzir um esquema de recuperação da companhia
de bandeira que não seja discriminatório para as outras companhias.
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A Ryanair anunciou hoje 17 novas rotas em Portugal, para o próximo verão, onde passará a ter cinco
bases e 28 aeronaves.

Segundo Michael O’Leary, há oportunidade para crescer rapidamente em Portugal, uma vez que os seus
concorrentes estão a “encolher”.

A Ryanair está atualmente a treinar 700 novos pilotos e tem 1.300 à espera de começar o treino em
janeiro.

Na semana passada, a companhia aérea irlandesa apresentou a sua nova base na Madeira, onde vai
disponibilizar 350 mil lugares em 10 rotas com ligação àquela região autónoma em 2022, entre as quais
Lisboa e Porto.

Questionado hoje sobre declarações anteriores em que afirmou que a Ryanair não voava para a Madeira
porque a taxa aeroportuária era muito alta, Michael O’Leary disse que a companhia mudou de ideias.
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DINHEIRO VIVO

30/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

Ryanair lança 17 novas rotas para o verão de 2022
A companhia aérea low-cost anunciou a programação para o próximo verão, passando a
ter um total de 170 rotas a partir de Portugal.

A Ryanair vai ter mais 17 rotas a partir de Portugal no próximo verão. A companhia aérea anunciou
nesta segunda-feira a programação para o próximo verão e, entre as novidades está que a
transportadora a partir de Lisboa passará a ter ligações a: Bari, Madeira, Oujda, Veneza e Poitiers.

A partir de Faro vai acrescentar uma rota para o Luxemburgo e do Porto terá mais três ligações: Billund,
Madeira e Verona.

E da Madeira para a ter rotas para: Bruxelas, Dublin, Lisboa, Londres, Manchester, Marselha, Milão,
Nuremberga, Paris e Porto.

"Com tarifas a partir de apenas 29,99 euros, os cidadãos portugueses e outros visitantes poderão viajar
para destinos como Billund, Dublin e Veneza, e disfrutar de uma merecida pausa em 2022. A Ryanair
lidera a recuperação pós-Covid em Portugal, uma vez que acelera o crescimento do tráfego e do
emprego nos próximos 5 anos. Tendo acrescentado 560 novas rotas e inaugurado 15 novas bases este
ano, a Ryanair tem vindo a crescer no país e, no Verão de 2022, irá contar com com 65 novos aviões
B737-8200 'Gamechanger'", refere a Ryanair em comunicado.

TAP deveria libertar cerca de 250 slots por semana

A Ryanair considera que a TAP deve libertar mais de duas centenas de slots - faixas horárias que
permitem a descolagem e aterragem de aviões - no aeroporto de Lisboa, permitindo assim uma maior
concorrência.

"Achamos que a TAP devia libertar no mínimo 250 slots por semana" no aeroporto de Lisboa, disse
Michael O"Leary, CEO da Ryanair, em conferência de imprensa, em Lisboa. O responsável acusou a
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transportadora portuguesa de bloquear estas faixas horárias, procedendo apenas ao cancelamento dos
voos com duas a três semanas de antecedência, impedindo outras companhias de as usarem. E deu
alguns números.

De acordo com a apresentação de Michael O"Leary, entre 15 de novembro e 21 de novembro de 2019,
a TAP realizou 1255 voos, sendo que no mesmo período deste ano a companhia portuguesa teve 1017
slots, tendo assim um corte de 31% dos slots. Olhando para o período de 22 de novembro e 28 de
novembro, a TAP em 2019 realizou 1248 voos. No mesmo período deste ano, a TAP teve 1019 slots, o
que representa um corte de 30%. "O Governo tem de forçar a TAP a libertar slots não utilizados em
Lisboa", reiterou.

Durante a conferência de imprensa, o CEO da Ryanair defendeu ainda que no próximo ano a low-cost
deverá ultrapassar a transportadora portuguesa, ocupando o lugar da primeira companhia aérea em
Portugal. O líder da Ryanair estima que, em 2022, devendo transportar 12,5 milhões de passageiros,
enquanto a TAP deverá transportar 11,5 milhões de pessoas.

Após a conferência de imprensa, questionado, o responsável da Ryanair disse ainda que um dos desafios
da TAP é que antes da pandemia "a TAP era uma companhia que transportava 17 milhões de passageiros
por ano". E com a pandemia é uma empresa que, num "País com 10 milhões de habitantes precisa de 3
mil milhões de euros do Ajuda de Estado", o que, na opinião de O'Leary é um consumo elevado de
recursos financeiros para o que entrega. Até porque "vai ficar consideravelmente mais pequena porque a
frota vai diminuir. O que a TAP faz bem é que tem boas ligações à América Latina, [em especial ao]
Brasil. E isso é valioso. Mas as ligações de curta distância são más, são muito caras, os horários não são
confiáveis, cancelam voos. Acho que não conseguem competir com a easyJet e Ryanair".
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CORREIO DA MANHÃ

30/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • BOLSA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

MOTA-ENGIL | RYANAIR | RODOVIÁRIA DE LISBOA
Breves - Bolsa II
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JORNAL I

30/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOANA MOURÃO

CARVALHO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Ryanair. “Vamos ser maiores que a TAP com zero ajudas
estatais”
A companhia aérea espera atingir os 13,5 milhões de passageiros transportados de e
para Portugal em 2022 e, assim, ultrapassar a TAP
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DN

30/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Ryanair prevê mais 40 destinos se a TAP libertar 250 slots
Líder da low cost admite retirar as queixas contra as Ajudas de Estado se a companhia
nacional perder entre 20 e 30% das faixas horárias.
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