
VISÃO

23/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 52

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CLARA TEIXEIRA

FAV: 4

AVE: € 5862

REACH: 33100

O REGRESSO DA INFLAÇÃO
A retoma da economia portuguesa foi rápida, mas as nuvens negras mantêm-se no
horizonte.
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RTP 1

22/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6010

REACH: -1

SNS 24 ultrapassou hoje as 40 mil chamadas e está a reforçar
operadores anuncia Ministra
A linha SNS 24 ultrapassou hoje de manhã as 40 mil chamadas, informou a ministra a
Saúde, adiantando que foi acionado o mecanismo para reforçar o número de operadores
do centro de contacto.

"Estamos neste momento a acionar o mecanismo de permitir que mais operadores estejam disponíveis
na linha e com possibilidade de emitir prescrição de testes" de rastreio à covid-19, adiantou Marta
Temido, em entrevista à TVI.

Questionada se a Linha SNS 24 vai conseguir responder a uma maior procura por parte da população, a
ministra afirmou que se está "a trabalhar para conseguir dar a melhor resposta".

"Mas a melhor resposta não depende só de uma parte deste anel de pessoas que contribui para que a
infeção seja controlada, depende de todos", cada um tem de "fazer o mais possível a sua parte", apelou.

A ministra disse esperar que "haja uma boa compreensão" de que o país está "novamente perante uma
situação de incerteza" e afirmou que foi nesse sentido que se anteciparam medidas que entram em vigor
às 00:00 de dia 25 de dezembro.

Marta Temido disse ainda que não se imaginava ter 50% de prevalência de variante Ómicron esta
semana em Portugal e na terça-feira já atingia os 46%.

"Estimávamos que a nossa situação evoluísse em paralelo com a da Dinamarca e do Reino Unido e isso
está a acontecer. Antecipámos, portanto, que iríamos ter mais casos e estamos a dar nota que hoje já o
registámos e que nos próximos dias haverá uma intensificação e, portanto, o apelo é que cada um faça
a sua parte", insistiu.

A ministra da Saúde salientou ainda que "não há cenários que se possam afastar num contexto de
incerteza" como o que se vive atualmente, em reposta a uma pergunta se as medidas podem ser
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agravadas ainda antes do final do ano.

"Isso é algo que compreendemos há muito tempo, desejamos que seja possível manter estas medidas,
com a ajuda de todos", reiterou.

Apelou ainda à responsabilidade individual e à vacinação daqueles que já estão em condições de ser
vacinados para permitir controlar a situação, para não voltar "a ter ruturas nos serviços de saúde que
naturalmente vão por força deste número de casos que está a aumentar e a ter mais procura em
termos de linhas de contacto em termos de prescrição de testes, em termos de inquéritos e
epidemiológicos".

"Desejamos que esse impacto não se reflita nos hospitais, mas depende de cada um de nós", rematou
Marta Temido.

O Governo decretou na terça-feira o teletrabalho obrigatório, o encerramento de discotecas e bares
(com apoios às empresas), o fecho de creches e ATL (com apoio à família) e a exigência de teste
negativo obrigatório para acesso a estabelecimentos turísticos e alojamento local, eventos empresariais,
casamentos e batizados; espetáculos culturais; recintos desportivos

A covid-19 já provocou 18.823 mortes em Portugal, onde foram contabilizados 1.242.545 casos de
infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

23/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Parcerias com farmácias para travar fuga de clientes
Empresários de hotéis e restaurantes começaram a receber cancelamentos logo após
anúncio das medidas de contenção. Shoppings estão mais tranquilos
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CNN PORTUGAL

23/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA CNN

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: -1

Deste lado em Portugal, as novas medidas anunciadas pelo
Governo estão a provocar cancelamentos nos restaurantes e
hotéis
Deste lado em Portugal, as novas medidas anunciadas pelo Governo estão a provocar
cancelamentos nos restaurantes e hotéis

Deste lado em Portugal, as novas medidas anunciadas pelo Governo estão a provocar cancelamentos
nos restaurantes e hotéis
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JORNAL DE NEGÓCIOS

23/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 36

PROGRAMA • ELEVADOR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 3700

Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo de
Portugal
A Confederação do T urismo de Portugal (CT P) alertou, e bem, para o “impacto
económico” das medidas anunciadas pelo Governo para conter a pandemia
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DN

23/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA SANTOS PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Regras pouco claras e multas elevadas põem em causa rotas
aéreas, avisam companhias
Associação de transportadoras aéreas europeias, de que fazem parte T AP, easyJet e
Ryanair, defende que lei portuguesa não é clara sobre os testes de antigênio. Face ao
avolumar das multas, pedem dialogo ao governo
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CNN PORTUGAL

23/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CNN MEIA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Foram multados quase 1500 passageiros para chegarem aos
aeroportos portugueses
Foram multados quase 1500 passageiros para chegarem aos aeroportos portugueses

Foram multados quase 1500 passageiros para chegarem aos aeroportos portugueses
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EXPRESSO

23/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4889

REACH: 58000

Bruxelas manda vender e reduz hub da TAP em Lisboa
TAP terá de desfazer-se da Groundforce, da Cateringpor e da manutenção no Brasil
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DN

23/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8488

REACH: 81591

EasyJet espera que cedência de slots da TAP seja ″transparente e
aberta a todos″
Companhia aérea privada diz que "não é contra os auxílios estatais, desde que estes não
prejudiquem a concorrência"

A companhia aérea easyJet disse esta quarta-feira que tem interesse em "expandir" a presença em
todos os aeroportos nacionais e que espera que o processo de cedência de 'slots' da TAP seja
"transparente e aberto a todos os players".

Numa resposta por escrito, enviada à Lusa, fonte oficial da companhia aérea indicou que "não é contra
os auxílios estatais, desde que estes não prejudiquem a concorrência e que sejam cedidos em condições
de igualdade".

"Congratulamos o pedido da comissão da União Europeia para que a TAP liberte algumas das suas 'slots'
[faixas horárias], com o objetivo de ter acesso aos fundos", salientou.

"Tal como temos vindo a demonstrar, temos interesse em expandir a nossa presença em todos os
aeroportos portugueses, pelo que esperamos que este seja um procedimento de caráter transparente e
aberto a todos os players da indústria", rematou a companhia aérea.

A Comissão Europeia defende que a obrigação de a TAP atribuir até 18 slots por dia a uma outra
companhia aérea, através de um concurso organizado por Bruxelas, permite a essa concorrente
"competir eficazmente" com a transportadora portuguesa.

Em causa está um dos remédios imposto pelo executivo comunitário para aprovação do plano de
reestruturação da TAP, que Bruxelas justifica, em resposta escrita enviada à agência Lusa, permitir
"limitar os efeitos de distorção da ajuda no aeroporto de Lisboa, que está estruturalmente muito
congestionado e onde a TAP tem uma posição forte".

"A atribuição de até 18 slots a uma companhia aérea concorrente, através de um processo de seleção
transparente e não discriminatório organizado pela Comissão - com o apoio de um administrador de
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acompanhamento -, permite a esta última estabelecer ou desenvolver significativamente a sua presença
no aeroporto de Lisboa e atingir a escala necessária para competir eficazmente com a TAP, em benefício
dos consumidores", explica fonte oficial da instituição à Lusa.

A Comissão Europeia informou na terça-feira que aprovou o plano de reestruturação da TAP e a ajuda
estatal de 2.550 milhões de euros, impondo que a companhia aérea disponibilize até 18 'slots' por dia no
aeroporto de Lisboa.
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EXECUTIVE DIGEST

23/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 3530

REACH: -1

Ryanair critica apoio de 2,6 mil milhões à TAP e pede à Comissão
Europeia que liberte slots em Lisboa até ao Verão
A Ryanair criticou hoje a aprovação de 2,6 mil milhões de euros de apoio estatal à
companhia aérea portuguesa e pede à Comissária Europeia Margrethe Vestager a
libertação de slots no aeroporto de Lisboa até ao Verão.

A Ryanair criticou hoje a aprovação de 2,6 mil milhões de euros de apoio estatal à companhia aérea
portuguesa e pede à Comissária Europeia Margrethe Vestager a libertação de slots no aeroporto de
Lisboa até ao Verão.

A companhia aérea irlandesa pede que a libertação das slots não seja ainda adiada até ao inverno de
2022, e reforçou o pedido anterior à Comissão Europeia para que o apoio estatal à TAP fosse
acompanhado por medidas de concorrência realistas que reduzissem o domínio dos slots da companhia
aérea.

Para a empresa, esta seria a forma mais justa de promover a concorrência e o interesse dos
consumidores.

“Não há justificação económica para conceder a uma companhia aérea como a TAP mais de 2,6 mil
milhões de euros em auxílios estatais, protegendo-a da concorrência no Aeroporto da Portela, em
Lisboa. A Comissária Margrethe Vestager errou, claramente, ao não exigir à TAP a entrega de pelo
menos 30% dos seus slots diários em Lisboa, equivalente à redução de 30% da sua frota. A decisão da
Comissária em adiar esta entrega mínima de 5%, equivalente a 18 slots diários, desde o Verão até ao
Inverno de 2022, prejudica ainda mais a concorrência e as escolhas dos consumidores em Lisboa e irá
atrasar a recuperação do Aeroporto da Portela, no decorrer da pandemia”, afirmou Michael O’Leary, CEO
do Grupo Ryanair.

O’Leary lançou assim o apelo à Comissária Margrethe Vestager para “parar de conceder auxílios estatais
a transportadoras aéreas nacionais sem futuro, e que comece a promover a concorrência e o interesse
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dos consumidores, acelerando os desinvestimentos significativos de slots o mais cedo possível, mesmo
quando as transportadoras aéreas nacionais recebem biliões de euros em auxílios estatais
desperdiçados”.

Um dia depois de ter aprovado o plano de reestruturação da TAP e a ajuda estatal de 2.550 milhões de
euros, impondo, porém, alguns ‘remédios’, a Comissão Europeia ressalva que a TAP “desempenha um
papel fundamental no crescimento do turismo e da economia portuguesa no seu conjunto e é um
empregador significativo em Portugal”, tendo sido responsável, em 2019, por mais de 50% das
chegadas e partidas no aeroporto de Lisboa, daí a aprovação do novo regime português.
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NOTÍCIAS AO MINUTO

23/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4978

REACH: -1

Ryanair espera prejuízo de até 450 milhões de euros devido à
Ómicron
A companhia aérea irlandesa Ryanair espera um prejuízo anual de 250 a 450 milhões de
euros, cerca de metade do número inicialmente projetado, baixando assim a previsão dos
lucros, devido ao impacto da variante Ómicron, foi hoje anunciado.

A Ryanair previa perdas entre os 100 e os 200 milhões de euros.

Em comunicado hoje divulgado, a companhia aérea refere a nova previsão resulta de uma redução
acentuada nas reservas para a época festiva de Natal e Ano Novo.

"A variante Ómicron da covid-19 e as recentes restrições de viagens na Europa enfraqueceram
significativamente as nossas reservas", explica a transportadora.

E acrescenta: "Esta desaceleração repentina levou a Ryanair esta semana a cortar a sua capacidade de
transporte planeada em 33%", em janeiro.

A companhia aérea ainda não tomou uma decisão em relação aos meses de fevereiro e março.

A Ryanair espera ter mais clareza sobre os efeitos da Ómicron nas restrições de viagens em continente
europeu, quando os números do terceiro trimestre forem apresentados em 31 de janeiro.

A proibição de viagens a passageiros não essenciais do Reino Unido para França e Alemanha e a
suspensão de todos os voos da União Europeia (UE) de e para Marrocos reduziram as expectativas de
tráfego para dezembro pela Ryanair, de uma faixa de 10 a 11 milhões de viajantes para entre 9 e 9,5
milhões.

O setor da aviação é um dos mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2, com
restrições sanitárias às viagens internacionais que prejudicam o tráfego aéreo.
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Leia Também: TAP. Bruxelas "errou" ao exigir entrega de apenas 18 'slots' em Lisboa
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A VOZ DO @LGARVE

23/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Portugueses são os principais compradores de casas novas em
Vilamoura
Cerca de 60 por cento dos compradores de habitações desenvolvidas pela Vilamoura
World nos condomínios Uptown, Central e dos lotes de terreno disponíveis no Quintinhas,
todos em Vilamoura, são portugueses, num total de 15 nacionalidades diferentes.

Os britânicos foram responsáveis por 17 por cento das compras e os franceses por seis por cento,
destacando-se, ainda, compradores oriundos dos Estados Unidos, Brasil e também do Japão.

As excelentes infraestruturas urbanas e serviços, incluindo uma escola internacional, centros hípico e de
ténis, vários campos de golfe e uma marina com mais de 800 pontos de amarração, juntamente com
condições atmosféricas muito agradáveis mesmo no Inverno, confirmam Vilamoura como uma clara
opção para residência e longas estadias.

“Detetamos uma alteração de hábitos tanto dos portugueses como dos estrangeiros, acentuando-se a
tendência para um uso próprio das moradias do Central e do Uptown, seja permanente ou temporário,
com cerca de 72 por cento dos casos versus o arrendamento com 28 por cento”, disse Miguel Palmeiro,
administrador da Vilamoura World, com o pelouro comercial e de marketing.

As 31 casas e moradias do Uptown, posicionadas em frente ao 5º buraco do Golfe Dom Pedro Victoria,
campo que acolhe anualmente o Portugal Masters, estão totalmente vendidas, enquanto no Central --
luxuoso condomínio fechado, com uma arquitetura contemporânea e a uma distância a pé da Marina de
Vilamoura, das praias e serviços, desde supermercados a clínicas e restaurantes – faltam vender apenas
quatro dos 41 imóveis existentes. Quintinhas, o loteamento perto do Colégio Internacional de Vilamoura,
do Centro Equestre e do campo de golf Victoria, é um projeto único em Vilamoura, com 25 lotes de
2.500 m2 e que permitem a construção de moradias com áreas entre 400 e 550 m2, e que está
vendido em 92 por cento.

“Na sequência de uma parceria entre a Vilamoura World e a ADA – Atelier de Arquitetura, no loteamento
das Quintinhas propõe-se a construção de casas segundo o conceito PassivHaus que vai ao encontro da
nossa preocupação com a sustentabilidade ambiental de Vilamoura”, concluiu Miguel Palmeiro. Também
as acessibilidades rodoviárias e aéreas, bem como as redes digitais de telecomunicações, a proximidade
da praia e a oferta diversificada de serviços de restauração são igualmente vantagens que são
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determinantes para a escolha de Vilamoura como localização para a aquisição de imobiliário, tanto por
nacionais como por estrangeiros.
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