
JORNAL DO ALGARVE

24/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Um Carnaval tímido e alternativo acena aos foliões
Pelo segundo ano consecutivo, a região algarvia não vai ser palco dos tradicionais desfiles
de carnaval devido à pandemia de covid-19, mas vários concelhos vão assinalar a data
com programações alternativas
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VISÃO

24/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 72

PROGRAMA • IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • MARISA ANTUNES

FAV: 4

AVE: € 5862

REACH: 33100

"O aumento das taxas de juro pode favorecer a descida dos
preços, mas..."
Com mais encargos no crédito, as famílias irão oferecer menos dinheiro pela casa.
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ALGARVE RESIDENT

24/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

CCDR boss highlights challenges facing agriculture and tourism
amidst drought crisis
José Apolinário, president of the Algarve’s regional coordination and development
commission (CCDR Algarve), pictured third from right at the Silves Orange Festival last
weekend
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JORNAL DO ALGARVE

24/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Aumento significativo de reservas para o final do mês
O presidente do T urismo do Algarve afirmou que há um “aumento significativo” de
reservas para o final de fevereiro e Páscoa, antevendo que a ocupação turística no verão
possa estar próxima de um ano normal
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JORNAL DO ALGARVE

24/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

"Os hotéis de cinco estrelas podem ser Turismo de natureza!"
Numa conversa franca sobre o seu mandato e o concelho que dirige desde maio de 2021
- altura em que substituiu o eleito Adelino Soares, poucos meses antes das autárquicas
em que seria sufragada como presidente - a socialista Rute Silva, 46 anos, discorre sobre
a sua posição minoritária no executivo municipal
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ALGARVE RESIDENT

24/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

“2019-like summer” round the corner?
Algarve tourism chief João Fernandes has announced a "significant increase" in bookings
for the end of February and Easter which could pave the way for a normal summer
season.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

24/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8075

REACH: 65586

Não podemos ter uma manta de retalhos de aeroportos, diz
Fernando de Almeida Santos
Almeida Santos pede ao Governo planeamento e critério para o novo ciclo de
investimento. O  país, diz, deve ter um grande aeroporto estratégico e a alta velocidade
Lisboa-Porto “já devia ter sido feita há imenso tempo”.

Fernando de Almeida Santos prevê que a litigância nos concursos públicos aumente, razão pela qual a
Ordem dos Engenheiros vai propor a criação de "dispute centres" técnicos ao abrigo do caderno de
encargos para que as soluções sejam rápidas e o país não perca fundos estruturais.

No passado, vários projetos decididos por governos mereceram críticas da Ordem. Foi o caso do
aeroporto do Montijo ou da linha circular do Metro de Lisboa. Tendo em conta o prazo de
execução do PRR, há tempo para críticas?
Isso depende da personalidade de quem lidera a Ordem. Não há nenhuma crítica a anteriores
bastonários, depende das circunstâncias do tempo. A posição da Ordem deve ser de apoiar, sempre que
solicitada a decisão política, mas não podemos estar 20 anos para a tomar. E toda a gente em Portugal,
depois de tanto debate, já percebeu que, para o país ser competitivo, tem de ter um grande aeroporto
estratégico, com uma plataforma de interação entre África, Europa e América Latina, e para isso, não
podemos ter uma manta de retalhos de aeroportos. Temos ter um aeroporto que alavanque a economia
e que dê a resposta às necessidades. Não queremos ser oposição, longe disso. Queremos ser parte da
solução, mas se for preciso apontar o dedo, cá estaremos, mas sempre de forma construtiva.

Dos projetos previstos no PRR e no PNI 2030 encontra racionalidade em todos?
É difícil, porque os do PNI 2030 ainda não estão todos expostos. Se me perguntar se concordo com a
alta velocidade no eixo litoral, nomeadamente no eixo estruturante Porto-Lisboa, claro que sim, já devia
ter sido feita há imenso tempo. Investir na mobilidade urbana também parece extremamente
importante, embora não o devamos fazer por fazer. Temos de ter critério, não vamos fazer linhas
ultraperiféricas que não se justificam só porque temos dinheiro disponível. Se calhar estamos a criar um
problema a nós próprios. Agora, se a linha deve ser um laço ou circular, penso que o que é importante é
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fazer a linha. Vai haver sempre gente que defende um lado e quem defenda o outro. Com a falta de
mão de obra e o aumento dos custos das matérias-primas, energia e logística, que expectativas
tem para a execução atempada do PRR? O que é que o Governo pode fazer?
O Governo tem de fazer uma coisa que em Portugal fazemos mal há mais de 20 anos, que é planear
adequadamente. Nós não temos planeamento, nem planeamento transversal às legislaturas. Esta
vontade de fazer a linha de alta velocidade Porto-Lisboa ou Porto-Valença surgiu do nada há nove ou 10
meses. Ou seja, não vem de um pensamento estruturado e planeado há longo tempo. Andamos um
pouco voláteis nestas matérias e isso prejudica as respostas, porque não sabemos como é que vamos
fazer as coisas a curto-médio prazo, quanto mais a longo prazo. Isso tem implicações no que são os
critérios de seletividade dos nossos investimentos.

Temos de ser seletivos por causa deste aumento dos custos de construção?
Nós dependemos de importações de muita matéria-prima e como houve produção que ficou parada,
neste momento há uma procura mundial muito superior à oferta disponível e os preços aumentam.
Temos de adequar os preços de compra e de investimento e, em função disso, se não pudermos fazer
10 projetos, temos de fazer cinco, com o dinheiro que temos disponível. Face à verba disponível,
façamos o que é prioritário para Portugal.

A litigância que tem existido nos concursos para as grandes obras vai continuar a ser um
problema neste novo ciclo de investimentos?
Cada vez mais há litigiosidade na construção e se deixarmos verter essa litigância para os tribunais,
vamos esperar anos para essas resoluções e perder fundos estruturais irrecuperáveis. Até nisto temos
de ser diligentes. Vamos propor para esta área que sejam criados "dispute centres" técnicos ao abrigo
do caderno de encargos para que as soluções sejam rápidas e técnicas, e o país não perca fundos
estruturais por litigâncias.

Esses centros serão uma espécie de tribunal arbitral dedicado?
No fundo, sim, mas tem de estar consagrado no caderno de encargos e no Código da Contratação
Pública. Até para que haja salvaguarda do interesse nacional. A tendência da litigância é para aumentar.

Há riscos, com o PRR, de as obras em Portugal continuarem a favorecer a engenharia e
economia espanholas?
Os espanhóis vão ter o seu PRR e eu desconfio de que, se começarem ao mesmo tempo que nós, vão
estar centrados na economia deles, e não na nossa. Eles também têm falta de engenheiros, só estão
aqui porque até agora não tinham trabalho suficiente dentro de portas e surgiu a oportunidade de virem
para Portugal porque nós somos demasiado abertos.

Devíamos ser mais fechados?
Tem de existir um misto de duas coisas: não podemos ser tão abertos, doa a quem doer, e temos de
ter critérios rigorosos de seleção de empresas. Estamos na União Europeia e temos de ter economia
aberta, mas os outros que a tenham também. Está aqui a minha crítica. A questão é se nós, mesmo não
vindo empresas de outros países, temos capacidade suficiente para os nossos desígnios internos. Espero
que sim e que, com isso, consigamos criar riqueza para fazer crescer Portugal e consolidar a capacidade
de internacionalização das empresas portuguesas.

A vontade de fazer a linha de alta velocidade Porto-Lisboa surgiu do nada há nove ou 10
meses.Fernando de Almeida Santos, novo Bastonário da Ordem dos Engenheiros
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CNN PORTUGAL

24/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8040

REACH: -1

Voos civis já não sobrevoam a Ucrânia. Este era o cenário esta
manhã
Espaço aéreo ucraniano já se encontra fechado para todos os voos comerciais

Primeiro foram a Austria Airlines e a Lufthansa a cancelar voos para algumas partes da Ucrânia, ainda
durante o fim de semana. Esta quinta-feira, no espaço aéreo ucraniano já não se vê qualquer aeronave
pertencente a uma companhia civil.

Por volta das 8:00 desta quinta-feira, o desenho feito pelas voos na plataforma Flight Radar era atípico.
Em cima do território ucraniano, nem um ícone amarelo.

A decisão de fechar o espaço aéreo ucraniano a voos civis foi tomada pelo governo de Volodymyr
Zelensky durante a madrugada desta quinta-feira. O regulador europeu alerta ainda para o perigo de
sobrevoar a fronteiras da Rússia e da Bielorrússia, devido às atividades militares.

No site dos serviços de controlo de tráfego aéreo da Ucrânia, o espaço aéreo foi fechado às 00:45 (hora
portuguesa), 2:45 em Kiev, desta quinta-feira.

“A prestação de serviços de tráfego aéreo de voos civis no espaço aéreo da Ucrânia está suspensa”,
pode ler-se.

O estado ucraniano justifica esta decisão perante o “alto risco de segurança à aviação” que se vive neste
momento, após o presidente russo Vladimir Putin ter autorizado uma operação militar no leste da
Ucrânia, no que aparenta ser o início da guerra na Europa.

Airspace over and around Ukraine at 06:00 UTC time, today and 7 days ago.
pic.twitter.com/0U6MYguZdO — Flightradar24 (@flightradar24) February 24, 2022
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CORREIO DA MANHÃ

24/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • BOLSA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Mais & Menos
Vila Galé | 120 milhões
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JORNAL DO ALGARVE

24/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Movimento cresceu 48% mas está distante dos valores de 2019
O movimento de passageiros no aeroporto de Faro cresceu 48,0%, atingindo 3,3 milhões
de passageiros, um “número ainda muito distante do registado em 2019” (9,0 milhões de
passageiros; -63,7%), segundo estatísticas rápidas do transporte aéreo divulgadas pelo
INE
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DN

24/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ROSÁLIA AMORIM

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Vila Galé pede decisões ao governo sobre a TAP e o novo
aeroporto
Em 2022-23 vão nascer quatro hotéis Vila Galé em Portugal e um no Brasil. No ano
passado, grupo teve receitas de 59 milhões de euros, ainda 50% abaixo do período pré
pandemia.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

24/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PETRONILHO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Vila Galé vai lançar primeiro hotel para crianças em Portugal
Depois de uma forte quebra nas receitas, o grupo português anuncia a construção de
quatro unidades hoteleiras com um investimento de 35 milhões de euros
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JORNAL DE NEGÓCIOS

24/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

“Foi um erro adjudicar 70% de obras públicas a espanhóis” |
“Não podemos ter uma manta de retalhos de aeroportos”
Entrevista a Fernando de Almeida Santos, Bastonário da Ordem dos Engenheiros

24/29



 

25/29



 

26/29



 

27/29



 

28/29



RTP 3

24/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 24 HORAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 2

AVE: € 35322

REACH: -1

O estado do tempo continua a impedir o normal funcionamento
do aeroporto da Madeira
3 voos foram cancelados esta quarta-feira e outros 21 sofreram atrasos

O estado do tempo continua a impedir o normal funcionamento do aeroporto da Madeira, 3 voos foram
cancelados esta quarta-feira e outros 21 sofreram atrasos instabilidade meteorológica mantém-se, de
resto, pelo menos até domingo. Depois de uma manhã em que foi possível 2 dezenas de aviões descolar
e aterrar em o vento voltou a impedir o normal funcionamento do aeroporto da Madeira. O avô era no
domingo da easyjet só que depois mudar para a TAP na terça-feira e ontem não consegui sair, queria
estar a trabalhar já desde segunda-feira não conseguiu comparecer. O voo foi cancelado ontem ontem
deveria regressar a Londres e de Londres a fazer a escala para onde reside pequena enganos e nas ilhas
do canal da Mancha. 3 voos foram cancelados e 21 estão atrasados. Desde sábado, as condições
meteorológicas estão a reter mais de 25.000 passageiros na Madeira. A TAP tem reforçado a sua
operação, mas a companhia Jet 2 tem voos por regularizar desde sábado e mais de 1000 turistas estão
retidos na ilha só esta quarta-feira ficaram afetados 3.200 passageiros. Foi um bocado complicado,
porque temos horas e horas à espera. Quando, finalmente, pensávamos que queria que ele descansar,
temos 2 horas à espera de um autocarro nota 5 a desorganização. O estado do tempo vai continuar a
complicar a operação dos aviões no aeroporto da Madeira. Instabilidade vai prolongar-se até domingo.

29/29


