
TSF ONLINE

06/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 40244

Governo deve aprovar esta quinta-feira novas medidas para
responder aos máximos de infeções
A obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços públicos é uma das medidas que o
Governo pode determinar.

O Conselho de Ministros deve aprovar esta quinta-feira novas medidas para conter a pandemia, um dia
depois de ter ouvido os especialistas e numa altura em que Portugal atinge máximos de infeções, mas
com a pressão hospitalar controlada.

A reunião do Executivo de António Costa decorre duas semanas após o Conselho de Ministros de 21 de
dezembro que aprovou novas restrições e antecipou outras medidas para responder ao agravamento da
pandemia da Covid-19, devido à variante Ómicron do coronavírus, mais transmissível do que a Delta.

Desde esta data, em que se registaram 5754 casos, o número de infeções disparou significativamente
em Portugal, ultrapassando mesmo as 30 mil a 31 de dezembro e com vários dias acima das 20 mil. Na
quarta-feira, registou-se um novo máximo de 39.570 infeções.

A pressão hospitalar também tem aumentado desde então, mas a um ritmo muito mais reduzido,
estando um pouco acima da metade do limite crítico de 255 camas ocupadas nas unidades de cuidados
intensivos dos hospitais de Portugal continental, mas com disparidades entre várias regiões.

A obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços públicos é uma das medidas que o Governo pode
determinar esta quinta-feira, caso considere necessária, uma vez que o regime transitório promulgado
pelo Presidente da República no final de novembro atribui ao Conselho de Ministros esta possibilidade,
sem ter autorização do Parlamento.

Face ao aumento exponencial de infeções diárias, os portugueses estão sujeitos, no âmbito da situação
de calamidade em que o país se encontra, a várias restrições que terminarão no próximo domingo, de
acordo com a resolução aprovada a 21 de dezembro.

Além de o teletrabalho ter passado a ser obrigatório, o Governo antecipou o encerramento de creches e
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ateliês de tempos livres, assim como de discotecas e bares com espaço de dança, mas prevendo apoios
para as famílias e para as empresas.

Foi também estabelecido o limite de ocupação de uma pessoa por cada cinco metros quadrados nos
espaços comerciais, com exceção dos estabelecimentos de prestação de serviços.

O Governo implementou ainda regras para o acesso a estabelecimentos turísticos e de alojamento local,
que passou a depender da apresentação do certificado digital de teste ou de recuperação, ou do
comprovativo de teste com resultado negativo.

Esta regra passou também a ser aplicada a festas familiares, como casamentos e batizados, e a eventos
corporativos, culturais e desportivos, cabendo à Direção-Geral da Saúde definir as condições em que é
dispensada a apresentação dos certificados ou do teste.

A reabertura das escolas, após as férias de Natal, foi adiada para a próxima segunda-feira, uma data que
se vai manter, confirmou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, que afastou a
possibilidade de um novo adiamento devido ao aumento dos casos de infeção que se regista no país.

Na altura, o primeiro-ministro justificou estas novas medidas para controlar a pandemia com a
necessidade de "prevenir para não ter de remediar", face à situação pandémica do país devido à rápida
disseminação da variante Ómicron.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19
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JORNAL DE NOTÍCIAS

06/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Soltas
Crianças que contactem com caso positivo na escola não ficam isoladas | Restaurantes
pedem apoios para cobrir prejuízos de 2021 | Empresas cumprem regras de teletrabalho
| Cancelamentos de voos fazem cair receitas | SNS24 bate recorde de chamadas
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JORNAL DO ALGARVE

06/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

PIB algarvio em 2020 fixa-se em 8.706 milhões de euros
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) revelou que
o Produto Interno Bruto (PIB) do distrito de Faro fixou-se em 8.706 milhões de euros no
ano de 2020
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CNN PORTUGAL

06/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CNN FIM DE TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

O setor da restauração e da hotelaria volta a insistir que faz falta
um novo pacote de ajuda
O setor da restauração e da hotelaria volta a insistir que faz falta um novo pacote de
ajuda

O setor da restauração e da hotelaria volta a insistir que faz falta um novo pacote de ajuda
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OPÇÃO TURISMO

06/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

AHRESP/cancelamentos: urgente apoios a fundo perdido
O mais recente inquérito realizado pela AHRESP às empresas de alojamento turístico,
restauração e similares veio confirmar a vaga de cancelamentos de que as empresas
foram alvo desde o final de novembro.

O mais recente inquérito realizado pela AHRESP às empresas de alojamento turístico, restauração e
similares veio confirmar a vaga de cancelamentos de que as empresas foram alvo desde o final de
novembro.

Mais de 80% das empresas registaram cancelamentos de reservas logo após o primeiro anúncio de
medidas restritivas, apresentadas no final do mês de Novembro, e quase 50% das empresas receberam
cancelamentos de mais de metade das reservas que tinham confirmadas.

Nessa sequência, a AHRESP apela a que sejam rapidamente implementadas novas medidas de apoio a
fundo perdido aos nossos setores, que não podem ficar limitadas exclusivamente às empresas
encerradas por decreto.

A imposição de novas restrições está a ter graves prejuízos nos níveis de receita de todas as empresas
de alojamento turístico, restauração e similares, cujas tesourarias ainda estão muito fragilizadas.

Para a associação é muito importante que novos apoios à tesouraria e à manutenção dos postos de
trabalho cheguem às empresas ainda durante o mês de Janeiro, sob risco da recuperação experienciada
desde o Verão ficar gravemente comprometida.
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SIC NOTÍCIAS

06/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 41118

REACH: -1

Vai passar ser mais fácil viajar para Inglaterra, o Governo decidiu
terminar com a obrigatoriedade de apresentar um teste negativo
à chegada
Vai passar ser mais fácil viajar para Inglaterra, o Governo decidiu terminar com a
obrigatoriedade de apresentar um teste negativo à chegada

Vai passar ser mais fácil viajar para Inglaterra, o Governo decidiu terminar com a obrigatoriedade de
apresentar um teste negativo à chegada
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ECONOMIA ONLINE

05/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Irlanda vai acabar com teste negativo obrigatório à chegada de
vacinados
O líder irlandês Micheál Martin anunciou o fim da obrigatoriedade do teste negativo aos
vacinados à chegada ao país, admitindo desconhecer se haverá novas medidas sugeridas
pelas autoridades de saúde.

A Irlanda vai deixar de exigir prova de um teste negativo aos vacinados à chegada ao país, voltando a
impor apenas a prova de vacinação ou infeção recente, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro da
Irlanda Micheál Martin, segundo noticiado pela Reuters (acesso gratuito, e em inglês).

No mês passado (dezembro de 2021) a Irlanda introduziu a medida como parte de um conjunto de
novas normas de combate à Covid-19, juntamente com o encerramento de discotecas, e o fecho de
bares e restaurantes às 20h. O país pretende desacelerar a propagação da variante Ómicron, que está
na origem dos números recorde a assolar o país, nas últimas duas semanas, e a responsável por quase
todas as novas infeções.

O primeiro-ministro irlandês admitiu a confiança na eficácia das atuais restrições e reconheceu
desconhecer se haverá alterações às normas, por sugestão das autoridades de saúde, no final desta
semana. “A próxima semana, ou os próximos dez dias, vai dar-nos provas em termos do impacto desta
variante na gravidade da doença, o que irá permitir decisões informadas num leque de tópicos”
acrescentou Micheál Martin em conferência de imprensa.

Em Portugal, desde 1 de dezembro que se mantém obrigatória a apresentação de teste negativo à
Covid-19 para todos os voos que cheguem ao país, incluindo vacinados, existindo ainda uma série de
restrições em vigor, bem como outras específicas até dia 9 de janeiro. Em balanço divulgado
recentemente pelo Ministério da Administração Interna, já foram multados nos aeroportos portugueses
quase 2.000 passageiros e 40 companhias aéreas desde 1 de dezembro a 2 de janeiro.
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VISÃO

06/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 56

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • PAULO M. SANTOS

FAV: 4

AVE: € 5862

REACH: 33100

TAP A ÚLTIMA CRUZADA
Com uma injeção garantida de quase €3,2 mil milhões, a T AP vai manter a operação
quase intacta. Agora, terá três anos para recuperar dos efeitos da pandemia e se
preparar para uma futura privatização, já no final de 2023. Será este o último apoio do
Estado à transportadora aérea nacional?
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PÚBLICO

05/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

AirlineRatings: TAP considerada a companhia mais segura da
Europa (e quinta do mundo)
A Air New Zealand foi colocada no topo da lista das companhias aéreas mais seguras do
mundo para 2022 pela AirlineRatings, que considerou a portuguesa “líder da indústria”
nos protocolos covid-19.

A TAP é a companhia aérea mais seguras da Europa para 2022, segundo o site AirlineRatings, sendo a
quinta da lista a nível mundial. “Esta distinção honra-nos muito. Continuaremos a posicionar
implacavelmente a segurança como prioridade máxima”, reagiu a CEO da TAP, Christine Ourmières-
Widener.

O site Airline Ratings dedica-se a avaliar companhias aéreas de todo o mundo, tendo em consideração
critérios como acidentes nos últimos cinco anos, incidentes sérios ao longo dos últimos dois anos,
auditorias de órgãos governamentais e da indústria da aviação, auditorias governamentais, iniciativas de
segurança, idade da frota e protocolos de segurança covid-19. A lista é publicada desde 2014 e a TAP
estreou-se na lista em 2020 (foi então 13ª da lista).

De acordo com o chefe de redacção da Airline Ratings, Geoffrey Thomas, “a TAP Air Portugal tem um
excelente histórico de segurança e isso não é surpreendente pois manteve a sua frota jovem e sempre
procurou as melhores aeronaves e foi uma das primeiras a adoptar grandes avanços em segurança. O
seu registo de incidentes nos últimos dois anos tem sido um dos melhores e a companhia aérea não
sofreu uma fatalidade na era moderna. A TAP Portugal tornou-se uma referência em segurança aérea e
os seus protocolos covid-19 são líderes da indústria”, conclui.

Por seu lado, Gonçalo Nápoles, safety manager da TAP, destaca o elevado compromisso ao longo de
vários anos de todos os colaboradores que tornou possível alcançar este reconhecimento. A distinção,
sublinha, “representa o nível de compromisso com a segurança ao longo de anos, a excelência
operacional conseguida pelo trabalho de todos e é a prova de que o trabalho de gestão de risco pode ser
feito em consonância com a estratégia e as necessidades de transformação da empresa”.
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Lançado em 2013, o Airline Ratings avalia os padrões de segurança e de produto de mais de 400
companhias aéreas, usando um sistema de estrelas, que atribui de acordo com a idade da frota, o
histórico de acidentes e com parâmetros de segurança definidos pela International Air Transport
Association (IATA) — no que diz respeito à certificação IOSA —, pela International Civil Aviation
Organization (ICAO) e pela norte-americana Federal Aviation Authority.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

06/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8075

REACH: 65586

TAP: Passageiros com viagens canceladas vão receber SMS sobre
novo voo
Caso o bilhete relativo a um voo cancelado tenha sido reservado através de uma agência
de viagem, os passageiros devem contactar a agência para que possa ser reservado de
novo o voo.

Os passageiros da TAP afetados pelo cancelamento de voos vão ser contactados pela companhia aérea,
por mensagem, com informações sobre o novo voo e um 'link' para aqueles que pretendam alterar a
solução encontrada, foi hoje divulgado.

"A fim de facilitar o processo e evitar tanto quanto possível os incómodos causados por estes
cancelamentos (...) os passageiros de quem a TAP tem contactos receberão uma mensagem da
companhia aérea informando do novo voo e, se desejarem fazer quaisquer alterações à solução
encontrada pela TAP, podem simplesmente seguir o 'link' na mesma mensagem para o fazer, online",
pode ler-se numa resposta enviada à agência Lusa.

A transportadora aérea portuguesa referiu ainda que caso o bilhete relativo a um voo cancelado tenha
sido reservado através de uma agência de viagem, os passageiros devem contactar a agência para que
possa ser reservado de novo o voo.

A TAP tem registado dezenas de cancelamentos de voos devido a falta de pessoal, em isolamento
devido à covid-19, uma situação que se repete um pouco por todo o mundo no setor da aviação.

Na resposta à Lusa, a companhia aérea frisou ainda que a nova variante da covid-19 Ómicron obriga a
empresa a "ajustar a sua operação para fazer face a um pico de absentismo das tripulações" que tem
"levado ao cancelamento de alguns voos, sendo os passageiros acomodados noutros voos da TAP ou
de companhias parceiras".

"A TAP tenta cancelar os voos que possam ser afetados pela falta de disponibilidade de tripulações o
mais cedo possível e protege imediatamente os passageiros em outros voos", acrescentou.
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A TAP pediu aos chefes de cabine que ocupem, de forma voluntária, funções menos graduadas, de
comissários de bordo, para fazer face aos problemas gerados pela covid-19, que colocou muitos
profissionais em isolamento, segundo um documento interno divulgado na segunda-feira.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) criticou o apelo da TAP aos tripulantes
para que ocupem funções menos graduadas e sugeriu a reposição do período normal de trabalho para
colmatar as dificuldades de pessoal.

Numa mensagem interna, a que a Lusa teve acesso, o SNPVAC disse que alertou a companhia para "que
existem outras medidas para fazer face às dificuldades de operação, nomeadamente a reposição do
período normal de trabalho para 100%, aumentando assim também o rendimento dos tripulantes".

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) disse hoje que "vê com apreensão o cancelamento de
inúmeros voos da TAP nas últimas semanas" e diz que isso reflete um "desajuste" do quadro de pessoal
face às necessidades.

Na informação, hoje divulgada, na sequência de uma reunião, promovida pelo ministro das
Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, com representantes dos sindicatos do universo TAP, o
SPAC sublinhou "que a retoma da procura no setor faz antever uma época alta em 2022 comparável a
anos pré-pandemia".
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SIC

06/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 128088

REACH: -1

No aeroporto de Lisboa, os casos de covid nas tripulações
continuam a provocar muitos cancelamentos de voos
No aeroporto de Lisboa, os casos de covid nas tripulações continuam a provocar muitos
cancelamentos de voos

No aeroporto de Lisboa, os casos de covid nas tripulações continuam a provocar muitos cancelamentos
de voos, Sofia, como é que a TAP está a tentar resolver os problemas. E depois de várias tentativas,
conseguimos finalmente obter uma reação da parte da companhia aérea e fez saber esta tarde que está
a ajustar a operação de maneira a dar resposta a todas as pessoas que ficaram sem voo devido a estes
cancelamentos e que vai enviar uma mensagem para as pessoas que tiveram um voo cancelado com a
hora e a data do novo nessa mesma mensagem vai estar também um link que é que as pessoas devem
aceder, caso queiram fazer alguma alteração a esse novo parque isto aplica-se apenas a quem deixou
um contacto telefónico no momento em que fez a reserva para marcar o voo o que é que acaba por
acontecer, é que muitas pessoas só se apercebem que os voos são cancelados no momento em que
chegam aqui ao aeroporto de Lisboa e acabam por se dirigir logo a este posto de atendimento da TAP
para tentar perceber por que motivo é que o voo foi cancelado e como é que podem encontrar uma
solução para a viajar e é isso que tem justificado estas longas filas que temos verificado ao longo dos
últimos dias, neste momento, a situação está mais calma, mas os durante o dia ainda se verificaram
longas filas com muitas pessoas a tentar resolver uma série de problemas que estão relacionados com
os voos da TAP entre eles estes voos acabaram por ser cancelados ainda esta manhã quando a equipa
de reportagem da SIC chegou aqui. Ainda aqui estava a Isis que entrevistámos ontem no Jornal da noite
e que esperava aqui para tentar ser entendida de modo a encontrar uma solução para marcar um voo
de regresso ao Brasil. A situação neste momento é mais tranquila, mas durante o dia acabou por se
intensificar até, porque foram cancelados 17 voos que deveriam partir aqui do aeroporto de Lisboa,
sobretudo para outras cidades europeias foram também cancelados 17 voos que deveriam chegar ao
aeroporto Humberto Delgado, portanto, no total 34 voos cancelados a manhã já foram cancelados 5
voos.
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NEWSAVIA

06/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 650

REACH: -1

Cancelamento de voos reflete-se nas receitas da Groundforce
A Groundforce Portugal estima perder cerca de 300 mil euros por mês em receitas com os
cancelamentos de voos em dezembro e já projetados para janeiro, de acordo com o
Sindicato dos Trabalhadores da…

A Groundforce Portugal estima perder cerca de 300 mil euros por mês em receitas com os
cancelamentos de voos em dezembro e já projetados para janeiro, de acordo com o Sindicato dos
Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava).

Em comunicado, a estrutura sindical deu conta de uma reunião com “os administradores de insolvência
da SPdH/Groundforce” para “fazer o ponto da situação em que a empresa se encontra”. De acordo com
o Sitava, “a situação de tesouraria está estabilizada, tendo entrado (ou estando prestes a entrar) em
caixa cerca de seis milhões de euros em receita extraordinária”.

Esta receita inclui 2,8 milhões de euros de “excedente do Fundo de Pensões”, depois de autorização por
parte do regulador, 1,6 milhões de euros de “acerto de IVA decorrente do regresso da titularidade dos
equipamentos à SPdH” e 1,5 milhões de euros, referentes ao “novo modelo de apoio a que a empresa
aderiu no ano passado (Novo Incentivo à Normalização da Atividade Empresarial)”.

“Ainda assim, com os cancelamentos de dezembro e os já projetados para janeiro relacionados com o
impacto da covid, a empresa estima perder cerca de 300 mil euros, por mês, em receita”, lê-se na
mesma nota, em que o Sitava garantiu que “não obstante a situação pandémica complicada que ainda
vivemos, as perspetivas de tesouraria para os próximos meses são positivas”.

O sindicato revelou ainda que “devido ao recurso que ainda decorre sobre a sentença da insolvência, o
plano de recuperação não pode ser elaborado nem votado, sendo previsível que esta situação se arraste
mais alguns meses”.
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De acordo com o Sitava, continuam, ainda assim, “a decorrer negociações/auscultações a interessados
na SPdH/Groundforce, podendo haver uma definição no primeiro trimestre de 2022”.

“Recordamos que a Comissão de Credores aprovou por unanimidade um acordo entre a
SPdH/Groundforce e a TAP com vista ao abandono mútuo da litigância que havia entre as partes e
simultaneamente a recuperação da titularidade imediata dos equipamentos por parte da SPdH, sendo que
a TAP ficará com um crédito correspondente ao valor da venda e uma percentagem das rendas
vencidas”.

O Sitava sublinhou que “esse crédito será qualificado como crédito de natureza comum, não se
sobrepondo assim aos créditos dos trabalhadores”.

No dia 22 de setembro, os credores da Groundforce, reunidos em assembleia de credores, no tribunal de
Monsanto, Lisboa, aprovaram a recuperação da empresa, tal como sugeriam os administradores de
insolvência, disse fonte sindical à agência de notícias ‘Lusa’.

A maioria dos credores representada na assembleia tem créditos laborais, ou seja, são trabalhadores.
Estão ainda representados os maiores credores do grupo de ‘handling’ (assistência nos aeroportos em
terra).

A lista de credores da Groundforce, compilada durante o processo de insolvência da empresa, conta com
2.791 entidades, num total de mais de 154 milhões de euros, sendo que a TAP viu reconhecidos créditos
de quase 19,7 milhões de euros.
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JORNAL DO ALGARVE

06/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Percurso da Volta ao Algarve deste ano traz novidades
Uma dupla escalada ao alto do Malhão vai coroar o vencedor da 48.ª Volta ao Algarve em
bicicleta, que arranca no dia 16 de fevereiro em Portimão para um percurso renovado e
com um contrarrelógio mais longo
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JORNAL DO ALGARVE

06/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Cineteatro de Loulé promete trazer grandes eventos em 2022
O primeiro trimestre de 2022 promete trazer a Loulé grande eventos nas áreas da
música, teatro, cinema, dança e performance
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PÚBLICO

06/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3715

REACH: 15000

Dentro de três meses, visitar a ilha da Berlenga passará a custar
três euros por dia
A taxa é paga no momento do registo para acesso à ilha, através de plataforma
electrónica de controlo dos acessos, a ser criada
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