
EXPRESSO

14/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CONCEIÇÃO ANTUNES

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Hotéis cheios e viagens esgotadas
Apesar dos preços mais caros, portugueses e estrangeiros desforram-se em miniférias
do Norte ao Algarve
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EXPRESSO

14/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CONCEIÇÃO ANTUNES

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Futuro líder dos hoteleiros quer melhores salários no sector
Bernardo Trindade é candidato à presidência da Associação da Hotelaria de Portugal
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JORNAL SOL

14/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 15670

REACH: 27000

OE: Saiba o que muda para portugueses e empresas
O documento, que vai ser votado na generalidade nos dias 28 e 29 de abril, é finalmente
conhecido. Já a votação final global está marcada para 27 de maio
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POSTAL

14/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Vem aí a operação “Praia Limpa” promovida em 10 praias no
Algarve. Saiba como participar [vídeo] - Postal do Algarve
Iniciativa promovida pelo Zoomarine vai remover lixo e detritos em 10 areais e fundos
marinhos do Algarve.Iniciativa promovida pelo Zoomarine vai remover lixo e detritos em
10 areais e fundos marinhos do Algarve.

A operação “Praia Limpa” vai remover lixo e detritos em 10 areais e fundos marinhos do Algarve no dia
08 de maio, uma iniciativa promovida por um parque oceanográfico da região Zoomarine.

A ação, que conta com a parceria de várias entidades locais, decorre entre as 09:30 e as 12:00 em
praias dos concelhos de Silves, Albufeira, Lagoa, Loulé e Faro.

As inscrições deverão ser feitas ‘online’ até 06 de maio em: https://praialimpa.zoomarine.pt.

Todos os participantes terão direito a um diploma digital de participação.

Iniciada em 2017, em articulação com a operação “Montanha Verde”, a operação “Praia Limpa” faz parte
da iniciativa de responsabilidade ambiental “Together we protect” (em português, “Juntos Protegemos”).

A ALGAR SA, a Universidade do Algarve (V+), a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto de
Conservação da Natureza e das Florestas, a Marinha Portuguesa, a Região de Turismo do Algarve, as
Águas do Algarve SA, a LIPTON, a Vila Vita Parc Resort & Spa, Centro Europe Direct Algarve, e a OLIMAR
Reisen (Viagens), integram esta iniciativa, ajudando a promover e dinamizar um evento ambiental que
une famílias, amigos e colegas de todas as idades, numa ação de entreajuda, diversão, educação para a
sustentabilidade e de respeito pela Natureza.

8/28



EXPRESSO

14/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • PEDRO LIMA

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Aviação - Com prejuízos recorde, TAP aposta na recuperação
Empresa nega falta de pilotos e justifica contratação de tripulantes com aumento
superior ao previsto dos voos
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EXPRESSO

14/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2555

REACH: 58000

UE fecha a 'porta' a 21 companhias aéreas russas
A Comissão Europeia incluiu 21 companhias aéreas certificadas na Rússia na lista de
transportadoras proibidas de operar na União Europeia
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RENASCENÇA ONLINE

14/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Fátima já tem hotéis esgotados para o fim de semana de Páscoa
- Renascença
Santuário espera uma enchente e há hotéis com lotação esgotada, mas os empresários
receiam o impacto da guerra na Ucrânia.

A cidade de Fátima espera uma enchente de peregrinos para assistirem às celebrações da Páscoa. Nas
últimas semanas, têm sido muitos os que têm acorrido ao Santuário para rezar e cumprir promessas.

Sinal da enchente que se antecipa é a lotação dos parques destinados às autocaravanas, com muitas
famílias que ali permanecem até à espera do fim de semana. Entretanto, muitos dos hotéis de Fátima
atingiram já a sua lotação máxima e outros estão muito perto.

O Hotel Fátima tem a “casa praticamente cheia de sábado para domingo e nos dias antecedentes
estamos a 50 ou 60%”, disse à Renascença o subdiretor Luciano Pereira. São, sobretudo, americanos e
espanhóis, mas também portugueses.

Também o Steyler Hotel está perto da sua lotação máxima.

O mesmo panorama apresentam o Cruz Alta e o Estrela de Fátima. Segundo o administrador, Pedro
Marto, “o Cruz Alta, que tem 43 quartos, está com um grupo de estudantes de um colégio espanhol o
que nos garante uma ocupação de 100%.” No Estrela de Fátima, “temos clientes nacionais, temos um
grupo mexicano e estamos a 70%, mas no sábado estaremos a 100%.”

O empresário lembra que “há outros hotéis que se mantêm encerrados, ou seja, não reabriram depois
do alívio das restrições da pandemia”.

E, passado este fim de semana, volta o cenário de preocupação junto dos empresários hoteleiros da
zona.
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Luciano Pereira lembra que “estamos com um conflito em pleno e com uma inflação em cima”, o que
leva a que tudo seja mais caro.

O empresário aponta o caso da energia. Luciano Pereira conta que “a última fatura de eletricidade que
recebi do mês de março está com um aumento de 40%”. Custos que os empresários “não podem
transportar para os clientes devido à concorrência existente em Fátima”. Por outro lado, “as pessoas já
não têm o mesmo poder de compra que tinham em 2019”.

Este fim de semana de Páscoa vai, assim, ser uma brisa de ar fresco para os hoteleiros de Fátima. A
partir de segunda-feira volta o sufoco de quem vive à espera das grandes celebrações religiosas da Cova
da Iria para sustentar a sua família e as dos funcionários.
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JORNAL SOL

14/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 59

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 7455

REACH: 27000

Viagens: Páscoa é "primeira lufada de ar fresco a sério"
Muitos foram os portugueses que aproveitaram a paragem da Páscoa para viajar para
fora do país. E, apesar de as agências de viagens ainda não terem atingido os valores de
2019, o caminho está a ser feito nessa direção
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JORNAL SOL

14/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 59

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 1960

REACH: 27000

‘TAP voltará a dar lucro’, promete ministro
Pedro Nuno Santos diz que ‘o plano de reestruturação da T AP está a ser cumprido e os
resultados estão a ser melhores até do que estava previsto’. Companhia voltou a registar
prejuízos.
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JORNAL ECONÓMICO

14/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • ECONOMIA E

POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • NUNO VINHA

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

4.000 milhões para TAP, CP e empresa gestora da ferrovia
T AP recebe 990 milhões de euros. CP com injeção de 1.815 milhões e Infraestruturas de
Portugal pode receber outros 1.152 milhões. T udo junto, é mais num ano do que todas as
injeções no Novobanco.
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JORNAL ECONÓMICO

14/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • EMPRESAS E

MERCADOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO PALMA FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

Tripulantes duvidam que a TAP atinja em breve os “90% do
desempenho de 2019”
Apesar do prejuízo de 1.600 milhões de euros em 2021, a CEO da T AP, Christine
Ourmiéres-Widener, diz que no próximo verão o desempenho da companhia chegará a
90% de 2019. O sindicato dos tripulantes não percebe como.
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DN

14/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PAULA SOFIA LUZ

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Turismo. Estudo revela que portugueses redescobriram o mundo
rural com a pandemia
Análise da Universidade de Coimbra validou cientificamente o que já se intuia:
portugueses voltaram a fazer férias “cá dentro”, privilegiando o interior do país
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DN

14/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • EM FOCO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUTE SIMÃO

FAV: 4

AVE: € 822.50

REACH: 4100

Breves
T AP leva nova injeção de 990 M€ neste ano | Com “menos pressão”, o aeroporto é
reanalisado
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RTP 1

13/04/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 149631

REACH: -1

Faltam pessoas para trabalhar nos hotéis e nos restaurantes do
Algarve
Faltam pessoas para trabalhar nos hotéis e nos restaurantes do Algarve

Faltam pessoas para trabalhar nos hotéis e nos restaurantes do Algarve
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DN

13/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 81591

Medina diz que dados apontam para ano turístico ″robusto″ e
″possivelmente″ acima de 2019
O titular da pasta das Finanças e ex-presidente da Câmara de Lisboa acrescentou que o
Governo irá acompanhar a evolução do setor turístico nos próximos meses e apoiará as
empresas, para que a recuperação do turismo "possa acontecer de forma bem
sucedida".

O ministro das Finanças, Fernando Medina, disse esta quarta-feira (13) que os dados apontam para que
2022 seja um "ano turístico robusto", "possivelmente" acima dos níveis de 2019, o melhor ano para o
setor até ao momento.

"[Os dados] apontam para que este ano possamos ter a confiança que seja um ano turístico robusto,
possivelmente já acima dos níveis de 2019", afirmou Fernando Medina, na conferência de imprensa após
a entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2022.

O titular da pasta das Finanças e ex-presidente da Câmara de Lisboa acrescentou que o Governo irá
acompanhar a evolução do setor turístico nos próximos meses e apoiará as empresas, para que a
recuperação do turismo "possa acontecer de forma bem sucedida".

"Por favor, não me fale este ano em turistas a mais, nós queremos que este ano seja bom para o setor
turístico, será muito boa notícia para as nossas empresas, para o país", respondeu desta forma o
governante a uma questão dos jornalistas.

O ministro das Finanças entregou esta quarta-feira, no parlamento, às 13:10, a proposta de OE2022, a
primeira do terceiro executivo liderado por António Costa e que é suportado por uma maioria absoluta
do PS na Assembleia da República.

O OE2022 vai ser votado na generalidade dia 28 e 29 de abril, num processo que culminará na votação
final global em 27 de maio, decidiu a conferência de líderes.
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