
TVI

11/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 177594

REACH: -1

No Algarve estão a aumentar os casos de venda de droga a
turistas na rua
No Algarve estão a aumentar os casos de venda de droga a turistas na rua

No Algarve estão a aumentar os casos de venda de droga a turistas na rua
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SIC

12/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 153705

REACH: -1

A situação de contingência decretado pelo Governo devido ao
risco de incêndio coloca em causa a realização do festival Super
Bock Super Rock e da concentração de motards em Faro
A situação de contingência decretado pelo Governo devido ao risco de incêndio coloca em
causa a realização do festival Super Bock Super Rock e da concentração de motards em
Faro

A situação de contingência decretado pelo Governo devido ao risco de incêndio coloca em causa a
realização do festival Super Bock Super Rock e da concentração de motards em Faro
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CORREIO DA MANHÃ

12/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

Levante aquece água no Algarve
Praia de Faro, ontem, com vários banhistas no areal a aproveitar o calor
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JORNAL DE NEGÓCIOS

12/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PETRONILHO

FAV: 3

AVE: € 4800

REACH: 3700

“Faltam ao turismo 50 mil trabalhadores”
A falta de trabalhadores é um dos problemas graves do setor e é necessária uma
resposta “urgente” que deve passar pela “captação e retenção de talento” e pela
“criação de novas formas de trabalho”, defende a secretária de Estado do Turismo.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

12/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PETRONILHO

FAV: 3

AVE: € 7010

REACH: 3700

Caos nos aeroportos castigam estadias no verão
Os largos milhares de voos que estão a ser cancelados na Europa estão já a provocar um
aumento de cancelamentos de última hora e um abrandamento das reservas para agosto
e setembro, sobretudo de grupos, apontam ao Negócios a AHP e a AHRESP.
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MARKETEER

12/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 4790

REACH: -1

8 em 10 portugueses vão “para fora cá dentro” nas férias de
Verão
De acordo com um estudo da Multidados, 78,2% dos inquiridos planeiam passar as férias
dentro do País.

À semelhança do que aconteceu sobretudo nos últimos dois anos de pandemia, os portugueses parecem
estar mais inclinados para passar estas férias de Verão em território nacional. De acordo com um estudo
da Multidados, 78,2% dos inquiridos planeiam passar as férias dentro do País.

Algarve (40,2%), Norte (15,4%) e Alentejo (9%) são os destinos preferidos dos inquiridos, que
apontam ainda opções como a Costa Vicentina, a região do interior, Gerês, Madeira e Açores. Quanto ao
meio de transporte preferencial, a grande maioria (85,4%) vai optar pelo automóvel, por razões de
conveniência (45,7%) e comodidade (23,5%).

 

Já quem vai viajar para fora do País, escolheu destinos como Espanha (30%) França (10%) e Itália
(9%), que compõem o top 3, mas também Brasil, Grécia, Inglaterra e Cabo Verde. A grande maioria
(82,2%) vai viajar de avião, sendo a TAP (40,4%), Ryanair (23,9%), EasyJet (14,6%) e SATA (8,5%)
as companhias aéreas mais escolhidas.

O estudo da Multidados, que decorreu entre 10 de Maio e 10 de Junho, mostra ainda outras conclusões
sobre os hábitos de viagens dos portugueses, como, por exemplo, o facto de a maioria pretender viajar
com a mulher ou o marido (70,2%) e realizar actividades como ir à praia ou piscina (88,6%) e a
restaurantes (71,4%). A ida a parques aquáticos (32,7%), museus (31,7%) ou teatros/ concertos
(17,7%) são outras das actividades que ponderam realizar. Quanto ao valor médio que pretendem
gastar durante as férias situa-se entre os 751 e 1000 euros.

Por outro lado, 8,1% dos inquiridos revelam que não pretendem passar as férias de Verão fora de casa,
principalmente pela falta de dinheiro (72,8%).
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JORNAL DE NOTÍCIAS

12/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 9000

REACH: 35000

"Cancelamentos vão continuar até meados de agosto"
Christine Ourmières-Widener Presidente executiva da TAP
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JORNAL DE NEGÓCIOS

12/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

ANA devolve 13 milhões às companhias aéreas
Devido ao excesso de receita cobrada nos aeroportos do grupo de Lisboa e de Faro em
2021, a ANA assumiu a devolução de mais de 13 milhões de euros aos utilizadores. Ao
contrário dos dois últimos anos, a ANAC não pôs o valor em causa.
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PÚBLICO

12/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

PSD empurra para o Governo decisão sobre novo aeroporto de
Lisboa
Decisão sobre avaliação ambiental estratégica fica nas mãos do Governo. Reunião entre
Montenegro e Costa ainda por marcar
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JORNAL I

12/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 2950

REACH: 14000

Aeroporto. Caos mantém-se, reclamações disparam e TAP lidera
Das mais de 100 reclamações que chegaram a Deco na primeira semana de julho, a T AP
surge como a empresa mais mencionada.
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DN

12/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUTE SIMÃO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Região de Leiria defende novo aeroporto em Alverca ou na Ota
O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Leiria acredita que uma
solução a norte do Tejo permite sinergias com a Portela.
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RENASCENÇA ONLINE

12/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Câmara de Faro garante que há condições de segurança para
realizar concentração motard - Renascença
António Costa disse que não iria admitir exceções para a realização de eventos em zonas
florestais. Câmara de Faro pede ao Governo que transfira a decisão para a esfera
regional.

A Câmara de Faro garante que estão reunidas as condições para a realização da Concentração Motard
do próximo fim de semana.

Num ofício enviado ao Gabinete do Primeiro-ministro, ao Ministério da Administração Interna e à
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o município lembra que o recinto destinado ao
evento “tem uma área aproximada de 34 hectares estando inseridos em área florestal de baixa e muito
baixa perigosidade apenas 15 hectares, (ou seja 44%)” que se destinam a áreas de acampamento,
“pelo que se considera que a concentração de pessoas será diminuta e maioritariamente para descanso
e pernoita”.

“Esta mancha florestal é uma mancha de pinheiro manso com resinosas que é bastante acompanhada e
monitorizada, uma vez que a mesma é confinante ao Aeroporto de Faro e que, em virtude disso, se
encontra devidamente limpa”, acrescenta o ofício.

A Câmara de Faro assegura, também, que “a zona a ser utilizada no âmbito dos espetáculos e
expositores (onde ocorrerá a maior concentração de pessoas durante o evento) encontra-se localizada
fora da área florestal” e que “o recinto foi alvo de gestão de combustível, bem como todo o seu
perímetro”.

Do lado da organização, o município algarvio diz ter garantidas todas as condições por parte do
Motoclube de Faro, designadamente um Plano de Emergência Interno.

Finalmente, a Câmara de Faro lembra que “toda a estrutura da organização se encontra concluída,
nomeadamente a montagem de palcos e tendas” e que já foram vendidos “cerca de 5 mil ingressos dos
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25 mil previstos para a lotação máxima”.

Nesse quadro, a autarquia, adverte que a não realização da Concentração Motard põe em causa um
investimento do Motoclube de Faro “que ascende a mais de 2 milhões de euros”, bem como o
investimento de empresários da restauração e da hotelaria na região, “o que pode pôr em causa a frágil
situação económica dos setores que acabam de sair de uma pandemia”.

Fonte do município, contactada pela Renascença, adianta que já pediu ao Governo que transfira para as
autoridades regionais o poder de decisão sobre a realização da Concetração Motard de Faro.
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