
CORREIO DA MANHÃ

30/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO CARLOS

RODRIGUES

FAV: 3

AVE: € 6670

REACH: 66000

GNR sem meios para patrulhar Algarve
(30 Jun 2022) Comandante territorial deixa aviso a autarcas para problemas com efetivo
realmente disponível
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DINHEIRO VIVO

02/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • RUTE SIMÃO

FAV: 2

AVE: € 8550

REACH: -1

Aeroporto : Turismo envergonhado com governo pede
responsabilização e veredicto urgente
O setor ficou incrédulo com a polémica criada pelo ministro Pedro Nuno Santos
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PÚBLICO

02/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 15000

“Andamos a tirar trabalhadores uns aos outros”
Os empresários do turismo estão com dificuldades em preparar-se para o Verão.
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RTP 1

04/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 99754

REACH: -1

Com início de Julho, muitos portugueses tiram férias a nível
nacional, o Algarve continua a ser o destino preferido
Com início de Julho, muitos portugueses tiram férias a nível nacional, o Algarve continua a
ser o destino preferido

Com início de Julho, muitos portugueses tiram férias a nível nacional, o Algarve continua a ser o destino
preferido
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CNN PORTUGAL

04/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CNN MEIA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

O mês de Julho está a ser encarado com grande otimismo por
parte do Turismo do Algarve
O mês de Julho está a ser encarado com grande otimismo por parte do T urismo do
Algarve

O mês de Julho está a ser encarado com grande otimismo por parte do Turismo do Algarve
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RTP 1

03/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 6010

REACH: -1

Portugueses já gozam férias no Algarve
Com o início de julho, vários portugueses tiram férias. A nível nacional, o Algarve continua
a ser o destino preferido.
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CNN PORTUGAL

03/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLA MARQUES

CORDEIRO

FAV: 5

AVE: € 8040

REACH: -1

Algarve volta a encher no verão. "Este ano até já há demasiada
gente"
Neste início de julho, muitos portugueses rumam até ao Algarve para passar férias.
Adivinham-se meses de enchente na região

Vídeo

Neste início de julho, muitos portugueses rumam até ao Algarve para passar férias. Adivinham-se meses
de enchente na região.  

Este fim de semana há quem tenha acabado de chegar, mas há aqueles que já estão de partida. O sul do
país espera boas ocupações para este verão.
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https://cnnportugal.iol.pt/videos/algarve-volta-a-encher-no-verao-este-ano-ate-ja-ha-demasiada-gente/62c035630cf2ea4f0a52466b


TNEWS

03/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1190

REACH: -1

Algarve tem “sinais de recuperação” mas há “fatores de
incerteza”
O presidente da Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA), Vítor Neto, afirma
que há “sinais de recuperação” económica na região, mas alerta para os “fatores de
incerteza” que aconselham a tomar medidas para precaver o futuro
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O presidente da Associação Empresarial da Região do Algarve
(NERA), Vítor Neto, afirma que há “sinais de recuperação”
económica na região, mas alerta para os “fatores de incerteza”
que aconselham a tomar medidas para precaver o futuro.
“Há sinais de recuperação, mas temos de estar vigilantes e não pensar que está tudo resolvido”, disse à
agência Lusa Vítor Neto, que representa principalmente as empresas que prestam serviços para o setor
do turismo, o mais importante na região sul do país.

O presidente da NERA congratulou-se pela forma como a retoma da atividade nos últimos quatro meses
se está a desenrolar, indicando que há “boas perspetivas” de o nível de atividade económica no Algarve
se aproximar no final do corrente ano aos níveis de 2019, o ano anterior ao do início da pandemia de
covid-19.

“Valeu a pena termos resistido e podemos enfrentar o futuro com mais confiança”, afirmou Vítor Neto,
que também recordou que o Governo central “tomou medidas positivas no período mais difícil” da crise
provocada pela pandemia, como o ‘lay-off’, que apoiou empresas e trabalhadores.

O empresário alertou que, mesmo assim, “ainda há muito para fazer”, havendo “problemas de fundo” e
a necessidade de criar mecanismos para reanimar as empresas a médio prazo.

No curto prazo, Vítor Neto mostrou-se preocupado com as implicações de alguns “fatores de incerteza”,
a maior parte deles ligados à evolução da guerra na Ucrânia, como a inflação cada vez mais elevada e o
seu impacto nos preços da energia (eletricidade e combustíveis). Segundo o presidente da associação, o
setor também tem de “vigiar” os fluxos de turismo que podem evoluir no futuro de forma desfavorável,
dependendo da situação de conflito na Europa oriental.

“Temos de insistir junto das autoridades e Governo para tomarem medidas de uma forma imediata e,
sobretudo, preparar o futuro, nomeadamente com um investimento em energias renováveis”, disse o
presidente da NERA. Vítor Neto defendeu que as empresas têm de ser mais sustentáveis e passarem a
utilizar energias mais amigas do ambiente: “Não é só sobrevivência, também temos de ganhar forças
para enfrentarmos o futuro”, disse.

Numa perspetiva de médio/longo prazo também alertou para a necessidade de resolução de problemas
como a da falta de mão-de-obra, que é nacional e intersetorial.
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(Link)
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https://tnews.pt/algarve-tem-sinais-de-recuperacao-mas-ha-fatores-de-incerteza/


SIC

03/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 102470

REACH: -1

Esta crise aeroportuária está a ter impactos limitados no Porto e
em Faro registam-se atrasos em boa parte dos voos
Esta crise aeroportuária está a ter impactos limitados no Porto e em Faro registam-se
atrasos em boa parte dos voos

Esta crise aeroportuária está a ter impactos limitados no Porto e em Faro registam-se atrasos em boa
parte dos voos
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JORNAL I

04/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 2950

REACH: 14000

Aeroporto. Caos regressou este fim de semana a Lisboa
Cancelamentos de voos aliados ao aumento da procura geraram longas filas de espera.
Cenário repetiu-se nos aeroportos europeus e americanos
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JORNAL DE NOTÍCIAS

04/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ERIKA NUNES

FAV: 2

AVE: € 9000

REACH: 35000

Três em cada quatro voos cancelados são da TAP
Proporção de viagens afetadas é superior à das outras companhias que usam a Portela
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HR PORTUGAL

03/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Em Julho vai de férias para o Algarve? Veja aqui os vários
eventos que vão decorrer, da música às motas, passando pela
gastronomia
A edição de Julho do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões que
convidam ao convívio e boa disposição por toda a região. Muitos dos eventos que já não
se realizavam há dois anos devido à pandemia regressam agora com muito entusiasmo.

A edição de Julho do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões que convidam ao
convívio e boa disposição por toda a região. Muitos dos eventos que já não se realizavam há dois anos
devido à pandemia regressam agora com muito entusiasmo.

Em destaque está a Concentração Internacional de Motos, em Faro, de 14 a 17 de Julho. A 40.ª edição
conta com as actuações dos britânicos Sisters of Mercy, dos dinamarqueses D-A-D e dos portugueses
Xutos e Pontapés e irá reunir motards de todo o país, mas também dos quatro cantos do mundo.

Para os amantes de veículos automóveis há também uma sugestão, o Hankook 24h Portimão, de 8 a
10 de Julho, no Autódromo Internacional do Algarve. Em 24 horas, este campeonato internacional de
resistência com carros das categorias GT3, GT4 e TRC irá puxar tanto pelas máquinas, como pelos
pilotos, equipas e pelo público entusiasta.

A gastronomia regional volta a adoçar as bocas dos algarvios e visitantes com a 33.ª Feira Concurso
Arte Doce, de 27 a 31 de Julho, em Lagos. Este ano volta a surpreender os visitantes com concertos de
Rui Veloso, Gabriel O Pensador, Dillaz, Bárbara Bandeira e Mariza, animação, artesanato, tasquinhas e,
claro, muitos doces regionais de fazer crescer água na boca.

Outro evento é a Feira da Serra, que regressa em formato presencial a São Brás de Alportel. De 28 a 31
de Julho, há artesanato, gastronomia, tradições serranas e concertos dos D.A.M.A., Queen Tribute Show,
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Carlão e Bonga.

Também a Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza, de 8 a 10 de Julho, em Albufeira, apresenta uma
oferta diversificada de atividades, desde exposições de cães e matilhas, demostrações de cães de parar,
concursos do mel e da ovelha churra, atividades equestres, demonstrações cinotécnica, sem esquecer a
animação, o artesanato e a gastronomia.

Na música o destaque vai para John Pizzarelli, que irá prestar uma homenagem a Nat “King” Cole, dia 18
de Julho, em Faro. Já em Loulé, e até dia 3, o 18.º Festival MED traz de volta a multiculturalidade
artística, assente sobretudo nas músicas do mundo, mas com a presença de outras manifestações
culturais como cinema, teatro, artes plásticas, gastronomia ou artesanato.

A comédia é o eixo central de uma programação do evento ESTAR – Encontros de Teatro e Animações
de Rua, de 20 a 23 de Julho, no Burgau, Salema e Barão de São João, em Vila do Bispo. As áreas das
marionetas, conta contos, clown, teatro de objetos, teatro cómico e café-concerto são as eleitas para o
evento, que promete animar as ruas algarvias.

A programação do mês de Julho oferece estas e outras sugestões em terras algarvias, disponíveis para
consulta no «Guia Algarve», uma publicação bilingue (português e inglês) dirigida a residentes e turistas.
Tem uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de
turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

03/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ERIKA NUNES

FAV: 3

AVE: € 9000

REACH: 35000

Viagens esgotadas com menor oferta de lugares e destinos
Preços subiram graças à inflação e aos custos dos combustíveis, mas não afastam retoma
das grandes viagens para destinos longínquos e mais caros
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JORNAL DE NOTÍCIAS

03/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SOFIA CRISTINO

FAV: 2

AVE: € 2475

REACH: 35000

Dezenas de voos cancelados e filas intermináveis no Aeroporto
de Lisboa
Maioria das viagens adiadas era da companhia aérea portuguesa
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CORREIO DA MANHÃ

03/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • BERNARDO ESTEVES

FAV: 2

AVE: € 6670

REACH: 66000

Cancelados 65 voos em dia de caos no aeroporto
Centenas de passageiros cujos voos foram ontem cancelados tiveram de esperar horas
em filas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa
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JORNAL ECONÓMICO

02/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 30000

Presidente da Ryanair antecipa subida de preços nas 'low-cost'
Michael O 'Leary diz que o preço médio por bilhete deverá subir entre 10 a 20 euros nas
viagens low-cost, que estão a tornar-se, segundo o mesmo, "demasiado baratas".

O preço das viagens na Ryanair deverá subir ao longo dos próximos cinco anos, confirma o presidente
executivo da companhia áerea irlandesa, Michael O’Leary, numa entrevista dada ao Financial Times.
O’Leary, que tem sido fonte frequente de críticas a companhias como a TAP, explica que o aumento será
um fenómeno natural, porque os preços praticados até então estão “demasiado baratos”.

Segundo o responsável máximo da Ryanair, o atual panorama do pricing está a impossibilitar a Ryanair e
outras companhias áereas low-cost de obter lucros, sobretudo num contexto em que os custos de
operação continuam a aumentar.

O fenómeno que o executivo prevê para os próximos cinco anos tem já um precendente. Os preços dos
bilhetes para voos da Ryanair começaram a aumentar este verão, após o levantamento da maioria das
restrições de viagem criadas pela pandemia. “Tornou-se demasiado barato para o que é”, classifica
O’Leary. “Parece-me absurdo sempre que voo para Stansted [Londres] , que a viagem de comobio até
ao centro de Londres seja mais cara que o preço do voo”, explica.

“Não creio que as viagens sejam sustentáveis a médio-prazo com um custo médio de 40 euros, isso é
demasiado barato”, reforça o CEO da Ryanair, não sem antes sublinhar que confia que as viagens low-
cost continuarão a ser “muito baratas”, mesmo que custem entre 50 e 60 euros.

Os custos de operações para as companhias áereas tem aumentado em virtude do aumento do preço
dos combustíveis e das taxas compensatórias de impacto ambiental. Pelo menos, são estes os motivos
apontados por O’Leary para justificar a mudança de paradigma da Ryanair, que é tida como a companhia
áerea mais barata da Europa.
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O CEO é uma voz assídua nas críticas disparadas às companhias áereas nacionais, entre elas (e
sobretudo) a TAP, acusando-as de açambarcar espaço nos aeroportos e de operar em condições
injustas para com as low-cost.
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A VOZ DO @LGARVE

02/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1360

REACH: -1

Certificado digital e teste negativo deixam de ser obrigatórios nos
voos para Portugal
As companhias aéreas deixam de estar obrigadas a exigir aos passageiros, aquando do
embarque de voos com destino ou escala em Portugal continental, à apresentação de
comprovativo de realização de teste, Certificado Digital COVID UE ou de certificados de
vacinação ou recuperação emitidos por países terceiros, aceites ou reconhecidos em
Portugal.

Os passageiros de voos com destino ou escala em Portugal deixam de ter de apresentar o certificado
digital ou teste negativo à COVID, informou hoje a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

Em comunicado, a ANAC refere que, na sequência da entrada em vigor do despacho conjunto n.º 8022-
D/2022, de 30 de junho, “as transportadoras aéreas deixam de estar obrigadas a exigir aos passageiros,
aquando do embarque de voos com destino ou escala em Portugal continental”, a apresentação de
comprovativo de realização de teste para despiste da infeção por Sars-CoV-2 com resultado negativo,
de certificado digital covid UE ou de certificados de vacinação ou recuperação emitidos por países
terceiros, aceites ou reconhecidos em Portugal.

“Com a entrada em vigor deste novo regime as transportadoras áreas e os passageiros deixam de estar
sujeitos às medidas restritivas, aplicáveis em matéria de tráfego aéreo, no âmbito do combate à
pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2, que duraram até 30 de junho de 2022”, refere.

O despacho n.º 8022-D/2022, publicado na quinta-feira, 30 de junho, em Diário da República, revoga o
despacho n.º 4829-A/2022, de 22 de abril, que determinava “as medidas aplicáveis em matéria de
tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras marítimas e fluviais e define os termos e requisitos do respetivo
sistema de verificação, bem como a supervisão do seu funcionamento”.

Segundo se lê no diploma que entrou em vigor, “a situação epidemiológica vivida em Portugal na
sequência da pandemia da doença COVID-19 tem-se mantido relativamente estável, resultado da
elevada cobertura vacinal, da emergência de novos fármacos para a doença grave e de um maior
conhecimento sobre a infeção”.

Adicionalmente, “também no contexto internacional, nomeadamente no quadro da União Europeia, a
evolução da situação epidemiológica deixou de justificar a adoção de medidas excecionais em matéria de
tráfego aéreo, aeroportos e fronteiras marítimas e fluviais”.
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A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, tinha anunciado na conferência de imprensa realizada
após o último Conselho de Ministros, que o período de isolamento por COVID-19 iria passar de sete para
cinco dias e que deixaria de ser exigido o certificado digital para entrar no país.

“Fora estas duas alterações, a passagem de sete para cinco dias e deixar de ser exigido certificado em
viagens, as regras permanecem as mesmas, com a indicação de uso de máscara nos transportes
públicos e com a recomendação de utilização de máscara quando estamos em contacto com pessoas
mais vulneráveis, quando temos sintomas ou quando sabemos que tivemos um contacto de maior
risco”, precisou.

Por: Publituris
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JORNAL SOL

02/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOANA BAROSA

FAV: 5

AVE: € 7455

REACH: 27000

O futuro do mar português
A propósito da Conferência dos Oceanos da ONU, que esta semana fez desaguar
ambições e preocupações em Lisboa, um olhar sobre o presente e futuro do nosso mar,
da crise de mão de obra para a pesca ao papel da ciência e ao esforço de proteção de
áreas marinhas
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JORNAL SOL

02/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 60

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 6

AVE: € 7455

REACH: 27000

Juntos para lembrar o papel do Surf
O T urismo de Portugal, a World Surf League (WSL), o MEO e a EDP juntaram-se para
destacarem o papel do surf na proteção dos oceanos no Let’s Sea: the waves for the
future
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CORREIO DA MANHÃ

02/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 66000

Aeroportos dão 1,1 mil milhões de Iucro à Vinci
CONCESSÃO Prazo termina em 2067 e franceses estão prontos a negociar
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TVI

01/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Vamos olhar para os números do turismo que já estão próximos
dos níveis pré-pandemia
Vamos olhar para os números do turismo que já estão próximos dos níveis pré-pandemia

Vamos olhar para os números do turismo que já estão próximos dos níveis pré-pandemia
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