
PÚBLICO

30/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Governo avança para o Montijo e depois para Alcochete
Maioria absoluta acelera a substituição da Portela. Avaliação Ambiental Estratégica em
curso é abandonada. Pista complementar do Montijo já em 2026
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JORNAL DE NEGÓCIOS

30/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CELSO FILIPE

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Aeroporto em Alcochete volta a ser opção definitiva
O Governo redefiniu a sua estratégia aeroportuária para Lisboa. O  Montijo vai ser mesmo
construído e estará pronto em quatro anos, mas será uma solução transitória que
coabitará com a Portela. No longo prazo, a aposta passa por ter um único aeroporto em
A
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JORNAL DE NOTÍCIAS

30/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ROSÁLIA AMORIM

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Governo quer Montijo e Alcochete para resolver o agora e o
depois
Há seis mil milhões para aeroportos. Alcochete será o principal da capital em 2035. Até lá,
Montijo avança como complementar e começa a receber aviões em quatro anos. Portela
vai fechar portas mas, para já, recebe investimento de 300 milhões.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

30/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 35000

Aeroporto em Alcochete avança e Portela fecha
Infraestutura vai ombrear com Madrid e estará pronta em 2035. Montijo será solução
transitória a partir de 2026, em conjunto com o Humberto Delgado
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CORREIO DA MANHÃ

30/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

Portela dará lugar a Montijo e Alcochete
Alcochete será o aeroporto com capacidade para 60 milhões de passageiros
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RENASCENÇA ONLINE

29/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Associação de Hotelaria "satisfeita" com tomada de decisão do
Governo para novo aeroporto - Renascença
Bernardo T rindade referiu que esta solução "tem um horizonte temporal alargado" e é
preciso ver se os prazos são cumpridos.

O presidente da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) diz estar satisfeito com a solução Montijo-
Alcochete para o novo aeroporto de Lisboa, sobretudo, porque o governo tomou uma decisão

Em declarações à Renascença, Bernardo Trindade frisou que os agentes económicos do turismo
precisavam de uma resposta.

"Tudo o que passe por não recusar clientes por incapacidade aeroportuária é bom", apontou.

O presidente referiu que esta solução "tem um horizonte temporal alargado" e é preciso ver se os
prazos são cumpridos.

Ainda serão precisos pelos menos quatro anos para o aeroporto do Montijo ficar operacional e até lá,
são necessárias soluções porque a capacidade da Portela está a esgotar-se, ainda mais com a boa
retoma do turismo que se faz sentir.

Sobre isso nada foi dito, indicou Bernardo Trindade, que aponta para a necessidade do governo autorizar
a ANA a avançar com o alargamento da capacidade do aeroporto de Lisboa.

"O projeto passa por intervir em terra e aumentar o número de estacionamentos do aeroporto de
Portela e monotorizar isso com a navegação aérea de acesso ao aeroporto de Lisboa. Por aí possamos
ter algumas soluções", considerou.

Mesmo esse alargamento precisa de tempo para ser concretizado e, no imediato, o presidente da AHP
defendeu que deve haver uma articulação com as companhias aéreas, de forma a preencher os fusos
horários com menos procura, aliviando os que têm mais.
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DINHEIRO VIVO

29/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Confederação do Turismo diz que solução aeroportuária é ″ótima
notícia″
"É uma ótima noticia, a construção de um aeroporto em Alcochete, e é uma longuíssima
ambição do setor do turismo, que não pode crescer mais com o aeroporto de Lisboa",
considera Francisco Calheiros, presidente da CTP.

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, congratulou-se hoje
com a solução aeroportuária anunciada para a capital, que passa pelo Montijo e Alcochete, considerando
que o atual aeroporto de Lisboa limita o crescimento do turismo.

"É uma ótima noticia, a construção de um aeroporto em Alcochete, e é uma longuíssima ambição do
setor do turismo, que não pode crescer mais com o aeroporto de Lisboa", disse Francisco Calheiros aos
jornalistas, no final de uma reunião de Concertação Social.

O Governo anunciou uma nova solução aeroportuária para Lisboa, que passa por avançar com o Montijo
para estar em atividade no final de 2026 e Alcochete e, quando este estiver operacional, fechar o
aeroporto Humberto Delgado.

Segundo o Ministério das Infraestruturas, o plano passa por acelerar a construção do aeroporto do
Montijo, uma solução para responder ao aumento da procura em Lisboa, complementar ao aeroporto
Humberto Delgado, até à concretização do aeroporto em Alcochete, que aponta para 2035.

O presidente da CTP manifestou satisfação face à decisão do Governo e lembrou que o aeroporto de
Lisboa serve uma grande zona do país, desde a zona centro ao Alentejo, e já não serve as necessidades
do setor do turismo e de outros setores económicos.

Posteriormente a CTP divulgou uma nota de imprensa no qual afirma que a decisão do Governo
"responde às exigências feitas pela CTP ao longo dos últimos anos e que só peca por tardia".

A CTP pede "que o processo seja célere, que se passe das palavras aos atos e que Portugal não esteja
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mais meio século a falar sobre uma solução de um novo aeroporto".

À saída da mesma reunião de Concertação Social, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, Ana Mendes Godinho, salientou a importância da nova solução aeroportuária.

"Do ponto de vista estratégico, este investimento é fundamental para o país, é determinante para o
nosso crescimento", afirmou.
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RENASCENÇA ONLINE

29/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo sustentável. “Não é suficiente” mudar a garrafa de
plástico para vidro - Renascença
Presidente do T urismo de Portugal defende maior ação por parte, por exemplo, das
grandes cadeias de hotéis e mudanças na atitude dos turistas.

O presidente do Turismo de Portugal considera que os gigantes do turismo ainda não estão a fazer a sua
parte para tornar o setor mais amigo do ambiente.

Num evento sobre turismo, na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que decorre em Lisboa,
Luis Araújo rejeita que o setor tenha de ser um dos vilões do ambiente, garantiu que Portugal está a
fazer a sua parte e critica os parceiros de maior dimensão.

“Países pequenos, empresas pequenas estão a fazer muito mais do que os grandes. Vemos um grande
hotel ou uma grande cadeia de hotéis que pensam que apenas porque mudaram a garrafa de água de
plástico para vidro é o suficiente. Não é o suficiente, têm uma responsabilidade maior”, diz o
responsável.

Nesta intervenção, Luis Araújo considerou ainda necessário “mudar a atitude de qualquer pessoa que
viaja”.

“Isso é fundamental para qualquer atividade, mas sobretudo para o turismo. Estamos comprometidos
com isso e se queremos um planeta melhor, temos que ter um turismo melhor, temos de estabelecer
princípios e antes de mais assumir a responsabilidade”, defendeu também.

Luis Araújo participava num painel no qual também participou o ministro da Economia, António Costa e
Silva. O ministro explicou a importância do setor para a economia portuguesa e garantiu estar em linha
com a necessidade de uma crescente sustentabilidade.
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BARLAVENTO

29/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • BRUNO FILIPE PIRES

FAV: 3

AVE: € 2100

REACH: -1

Livro vermelho faz retrato «pouco animador» do artesanato
algarvio
Estudo elaborado no primeiro semestre de 2021 mostra que de um universo de 174
artesãos, a média de idades ronda os 64 anos
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DIÁRIO ONLINE

29/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 280

REACH: -1

Em agosto o Algarve no copo em Portimão
Este verão, o centro de Portimão receberá vinhos, licores, cervejas artesanais e sumos,
para uma mostra do que se produz na região. O  mote é justamente "Prove o Algarve no
copo".

Este verão, o centro de Portimão receberá vinhos, licores, cervejas artesanais e sumos, para uma
mostra do que se produz na região. O mote é justamente "Prove o Algarve no copo".

O Algarve no Copo ocorrerá entre 25 e 28 de Agosto, das 18h00 à 01h00, no Jardim 1.º de Dezembro.

A proposta da Teia D’Impulsos, associação organizadora do evento, é que este seja «um festival de
promoção dos produtos regionais do Algarve, nomeadamente, das suas bebidas, além de contribuir para
a animação da cidade durante o verão, atraindo mais visitantes ao centro histórico».

Esta é a 2.ª edição do Algarve no Copo, cuja estreia ocorreu em 2018, numa versão itinerante
pelos estabelecimentos comerciais aderentes. Este ano, a organização decidiu reinventar o conceito para
reunir produtores e consumidores num só espaço.

O evento conta com a parceria do Município de Portimão e o apoio dos Vinhos do Algarve e da Região de
Turismo do Algarve (RTA).

(Link)
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https://regiao-sul.pt/2022/06/28/sociedade/deco-proteste-recebeu-mais-de-144-mil-reclamacoes-no-primeiro-semestre-do-ano/586609?swcfpc=1
https://pt-pt.facebook.com/diariOnlineAlgarve/
https://regiao-sul.pt/2022/06/29/sociedade/em-agosto-o-algarve-vai-a-copo-em-portimao/586667


JORNAL DE NEGÓCIOS

29/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PETRONILHO

FAV: 3

AVE: € 7010

REACH: 3700

TAP cancela e atrasa 122 voos em junho por manutenção
Falta de técnicos de manutenção levou ao cancelamento de 46 voos e a 76 atrasos,
desde o início deste mês. Ao Negócios, sindicato alerta para cenário “nunca antes visto” e
que pode piorar em julho e agosto.

23/28



24/28



25/28



JORNAL DO ALGARVE

29/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

MAI reforça segurança durante o verão algarvio
O ministro da Administração Interna assegurou esta semana, em Faro, que PSP e GNR
têm os “meios adequados” e estão prontos para garantir a segurança e a tranquilidade a
residentes e veraneantes durante as férias do verão no Algarve.
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SIC

28/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 102470

REACH: -1

Os autarcas do Algarve dizem que o reforço de meios das forças
de segurança anunciado para o Verão não chega
Os autarcas do Algarve dizem que o reforço de meios das forças de segurança anunciado
para o Verão não chega

Os autarcas do Algarve dizem que o reforço de meios das forças de segurança anunciado para o Verão
não chega

27/28



TVI

28/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 101482

REACH: -1

O programa Algarve seguro 2022 prevê o reforço do dispositivo
de segurança para a região durante os meses de Verão
O programa Algarve seguro 2022 prevê o reforço do dispositivo de segurança para a
região durante os meses de Verão

O programa Algarve seguro 2022 prevê o reforço do dispositivo de segurança para a região durante os
meses de Verão

28/28


