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Crise nos Aeroportos
“Hé abertura total para conversar com o PSD”
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CORREIO DA MANHÃ

14/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 7071

REACH: 126935

Portugal vai perder nove mil milhões de euros com a falta do
novo aeroporto em Lisboa
As contas são feitas pela consultora EY, num estudo encomendado pela Confederação do
Turismo de Portugal.

Ate 2027, o país vai perder 9 mil milhões de euros com a falta do novo aeroporto em Lisboa. Este
número resulta de 6,8 mil milhões de euros em riqueza que seria gerada com um novo aeroporto em
Lisboa. A somar ficam perdidos, em média, 27,7 mil empregos que seriam criados todos os anos. Há
ainda uma perda de receita fiscal, que ascende a 1,9 mil milhões de euros. Estes são alguns dos cálculos
apresentados pelo estudo que analisa o adiamento do novo aeroporto, realizado pela consultora EY,
para a Confederação do Turismo de Portugal. Contas feitas, as perdas podem ascender a 0,77% do PIB
e a 0,95% no emprego nacional, "neste cenário de decisão adiada e recuperação rápida". Notícia em
atualização Leia também Pandemia agravou desigualdades na repartição da riqueza em Portugal, revela
estudo Cabo Verde espera crescimento económico de até 7,5% este ano e 6% em 2022 Pensões com
superaumentos em 2023. Veja as contas e saiba quanto vai receber
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A VOZ DO @LGARVE

14/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

«Disfrute da praia em segurança! Colabore para sua proteção» é
o tema da campanha de Albufeira
As ações de sensibilização ao tema das Arribas e Segurança na Praia estão de volta com
o programa «Desfrute da praia em segurança! Colabore para sua proteção». Durante os
meses de julho e agosto, entre as 9h30 e as 11h30, a Autoridade Marítima Nacional e a
Polícia Marítima irão percorrer as 25 praias do concelho, em dois dias da semana, para
retomar a habitual campanha de sensibilização sobre o perigo das arribas aos
veraneantes.

Este ano, a segurança dos veraneantes está a cargo do programa “Desfrute da praia em segurança!
Colabore para sua proteção!”. Trata-se de ações de sensibilização relacionadas com a segurança na
praia, que vão decorrer entre as 9h30 e as 11h30, nos meses de julho e agosto, dois dias por semana.

A Autoridade Marítima Nacional e a Polícia Marítima irão distribuir folhetos com os comportamentos
necessários a adotar em situação de perigo, para que todos os banhistas estejam informados sobre os
principais perigos das arribas.

Albufeira encontra-se no ranking nacional em Praias Qualidade Ouro, disponibilizando 25 praias com
Bandeira Azul e 13 com bandeira de Praia Acessível para Todos, pelo que, “é extremamente importante
zelarmos pela segurança de todos os que visitam as nossas praias”, refere o presidente do município,
José Carlos Rolo.

Já as entidades responsáveis pelas praias, aconselham a que todos os banhistas se mantenham
distantes do topo ou da base das arribas e que respeitem a sinalização de perigo existente.

O Programa da Campanha das Arribas deste ano contempla os seguintes dias e praias: neste mês de
julho – dia 5 na praia da Galé; dia 6 na praia do Castelo e Coelha; dia 12 na praia Manuel Lourenço e
Evaristo; dia 14 nos Pescadores e Peneco; dia 19 na Rocha Baixinha; dia 21 na Rocha Baixinha Poente;
dia 26 na Maria Luísa e dia 28 na praia de Santa Eulália. Relativamente ao mês de agosto, dia 5 será na
praia do Inatel; dia 4 na praia dos Alemães; dia 9 nos Salgados; dia 11 nos Arrifes e São Rafael; dia 16
na praia dos Olhos de Água; dia 18 nos Aveiros e Oura; dia 23 nas Belharucas; dia 25 na Rocha Baixinha
Nascente e dia 20 na Falésia.
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RTP 1

14/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 6010

REACH: -1

Pressão nos aeroportos ainda não afeta turismo português, diz
comissário europeu
O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, afirmou hoje que a economia
portuguesa é a que mais cresce na zona euro pela reabertura do turismo internacional,
não prevendo para já que a pressão nos aeroportos europeus afete esta retoma.

"Temos o crescimento mais forte do que o esperado para Portugal e isto é substancialmente baseado
nos resultados do primeiro trimestre, [...] e, claro, o que vemos, além disso, é a reabertura do turismo
internacional", afirmou Paolo Gentiloni, falando em conferência de imprensa, em Bruxelas.

Questionado sobre as previsões económicas do executivo comunitário para Portugal, que apontam para
um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 6,5% este ano, o maior da zona euro e da União
Europeia (UE), o responsável assinalou que "o turismo é muito importante para vários Estados-membros
europeus, mas para alguns deles e para Portugal em particular, o turismo internacional é
extraordinariamente importante".

Numa altura em que muitos aeroportos, inclusive o de Lisboa, registam dificuldades operacionais,
adiamentos, cancelamentos e filas, devido à falta de pessoal e de equipamentos, Paolo Gentiloni
reconheceu que a Comissão Europeia está ciente das "dificuldades nos setores da aviação, que estão
sinalizados em alguns países e em alguns grandes aeroportos".

Ainda assim, "de momento, os dados que temos sobre alojamentos e voos internacionais para Portugal
não são motivo de preocupação", garantiu o comissário europeu da tutela.

Contudo, no documento divulgado hoje, a Comissão Europeia assinala que os riscos para as perspetivas
de crescimento permanecem descendentes, como resultado da guerra na Ucrânia "e, mais
recentemente, no contexto das crescentes preocupações com a falta de pessoal no setor da aviação,
que poderá ter repercussões nas visitas de turistas estrangeiros a Portugal".
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A Comissão Europeia reviu em alta de 0,7 pontos percentuais o crescimento do PIB português para este
ano, para 6,5%, colocando o país como o que regista a maior expansão, segundo as previsões
macroeconómicas hoje divulgadas.

Bruxelas prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal cresça 6,5% em 2022, quando em maio
esperava uma expansão de 5,8%.

Esta previsão é mais otimista do que a do Governo, que espera uma expansão de 4,9%, e coloca
Portugal não só a crescer acima da zona euro (2,6%) e da média da União Europeia (2,7%), como o
país com a maior expansão.

Por outro lado, Bruxelas está mais pessimista para 2023 e cortou as perspetivas de crescimento do PIB
português para 1,9%, quando em maio esperava 2,7%.

A Comissão Europeia torna-se, entre as principais instituições nacionais e internacionais, a mais otimista
para este ano relativamente ao crescimento português.

O Banco de Portugal prevê uma expansão de 6,3%, o Fundo Monetário Internacional de 5,8%, a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico de 5,4% e o Conselho das Finanças
Públicas de 4,8%.
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EXECUTIVE DIGEST

14/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 3530

REACH: -1

easyJet anuncia novas rotas e reforço na Madeira para o Inverno
A companhia aérea easyJet anunciou hoje novas rotas entre Funchal e Milão-Malpensa,
Funchal e Paris Charles de Gaulle, Funchal e Lyon, e de Londres Gatwick para o Porto
Santo, e o reforço de presença na Madeira para o inverno.

A capacidade de lugares no Funchal vai passar para 460.000, traduzindo um aumento de 46% em
relação ao inverno do ano passado, estimando a companhia que todos os trajetos sejam garantidos
duas vezes por semana

“Desde o início da operação em 2007, mais de seis milhões de passageiros foram transportados com a
companhia aérea de e para o aeroporto do Funchal”, adianta em comunicado, lembrando que em maio
deste ano começou a realizar voos diretos para Porto Santo, estabelecendo ligações com o Aeroporto
Humberto Delgado (Lisboa) e o aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto).
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VISÃO

14/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • MARTA MARQUES SILVA

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 33100

Quanto vai a inflação roubar à sua carteira?
A subida de preços fará os portugueses perder um salário em dois anos. Para os mais
pobres, pode ser ainda pior. A criação de riqueza irá conviver com múltiplas crises,
formando um nevoeiro que dificulta qualquer previsão. O  Governo tem sido conservador
na resposta
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VISÃO

14/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 61

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • MIGUEL CARVALHO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 33100

Não ficou a ver passar os comboios
De operário a presidente da CP, sempre teve a vida ligada aos comboios. Lá atrás,
indignou-se com o desinvestimento, as linhas encerradas e o País esquecido, fora dos
trilhos.
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PORTUGAL RESIDENT

14/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PORTUGAL RESIDENT

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 2

AVE: € 0

REACH: -1

All 10 Portuguese airports “at risk of stopping”
Summer flight chaos just got even more complicated
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PORTUGAL RESIDENT

14/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 56

PROGRAMA • PORTUGAL RESIDENT

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Hotel bookings continue to recover in Algarve
T he Algarve’s hotel industry continued in June its recovery from its pandemic-induced
crisis, regional hotelier association AHETA has announced.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

14/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 2

AVE: € 8075

REACH: 65586

Aeroporto de Lisboa é dos piores da Europa em voos com atraso
e cancelados
Ranking da agência de viagens Hopper diz que entre os dias 1 e 9 de julho o aeroporto de
Lisboa teve 65% dos voos com atraso e 4.8% foram cancelados. Entre a lista dos
aeroportos europeus com o maior número de atrasos o Humberto Delgado ocupa a 6ª
posição. Nos cancelamentos ocupa a 3ª posição.

O aeroporto de Lisboa voltou a ser considerado um dos piores, desta vez da Europa, por causa do
número de voos com atraso e cancelados.

De acordo com o ‘ranking’ da agência de viagens online canadiana, a Hopper Inc., o Humberto Delgado
ocupa, este mês, a 6ª posição da tabela dos dez piores aeroportos da Europa, escreve a Bloomberg,
com 65% dos voos com atraso e 4.8% cancelados em julho.

E se olharmos apenas para o número de cancelamentos, nesta tabela, o aeroporto de Lisboa é o
terceiro com a maior percentagem de voos não realizados, sendo ultrapassado pelo aeroporto de
Schiphol, em Amesterdão, onde a taxa de cancelamentos está, este mês, em 5,2% e pelo aeroporto de
Frankfurt onde há neste momento 7,8% de voos cancelados, segundo os dados da Hopper Inc, que tem
como um dos principais investidores a Goldman Sachs.

No ‘ranking’ dos atrasos é o aeroporto de Bruxelas que apresenta o pior cenário a nível europeu, com
72% dos voos a sofrerem atrasos e 2,5% são cancelados. O aeroporto internacional de Frankfurt ocupa
a segunda posição com 68%.

No reverso, a lista dos dez aeroportos com menos voos atrasados é liderada pelo  Orio al Serio em
Bergamo, onde há 3% de voos com atraso e 1% cancelados. (ver listas abaixo)

A Bloomberg explica que o ‘ranking’ da Hopper Inc têm em conta o tráfego aéreo entre 1 e 9 de julho e
têm como base os dados da Official Aviation Guide.
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Seguem abaixo as listas dos dez aeroportos europeus com o maior número de atraso e a lista dos dez
aeroportos com a menor percentagem de atrasos, de acordo com o ‘ranking’ da Hopper Inc.

Dez piores aeroportos da Europa com voos atrasados em julho

1 - Aeroporto de Bruxelas (BRU)

72% com atraso, 2.5% cancelados

2 - Aeroporto internacional de Frankfurt (FRA)

68% com atraso, 7.8% cancelados

3 - Aeroporto de Eindhoven (EIN)

67% com atraso, 1.8% cancelados

4 - Aeroporto de Luton (LTN)

66% com atraso, 2.7% cancelados

5 - Aeroporto internacional Liszt Ferenc  (BUD)

65% com atraso, 2.1% cancelados

6 – Aeroporto de Lisboa (LIS)

65% com atraso, 4.8% cancelados

7 – Aeroporto Charles De Gaulle (CDG)

62% com atraso, 3.1% cancelados

8 – Aeroporto Schiphol (AMS)

61% com atraso, 5.2% cancelados

9 – Aeroporto Cote D'Azur (NCE)

60% com atraso, 3.4% cancelados
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10 – Aeroporto de Gatwick (LGW)

59% com atraso, 1.4% cancelados

Dez aeroportos da Europa com menos voos atrasados em julho

1 – Aeroporto de Bergamo/Orio al Serio (BGY)

3% com atraso, 1% cancelados

2 – Aeroporto Gran Canaria (LPA)

8% com atraso, 0.3% cancelados

3 – Aeroporto internacional Otopeni (OTP)

10% com atraso, 1.7% cancelados

4 – Aeroporto internacional de Dublin (DUB)

15% com atraso, 1.6% cancelados

5 – Aeroporto Fontanarossa (CTA)

16% com atraso, 1.1% cancelados

6 – Aeroporto Adolfo Suarez-Barajas (MAD)

19% com atraso, 0.4% cancelados

7 – Aeroporto Alicante (ALC)

20% com atraso, 3.4% cancelados

8 – Aeroporto de Marselha (MRS)

20% com atraso, 2% cancelados
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9 - Orly Field (ORY)

21% com atraso, 1.2% cancelados

10 – Aeroporto de Málaga (AGP)

24% com atraso, 3.3% cancelados
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JORNAL DO ALGARVE

14/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Junho ajudou a recuperar níveis de ocupação
A ocupação hoteleira no Algarve em junho atingiu valores próximos dos registados no
mesmo mês de 2019, ano de referência para o setor, antes do início da pandemia de
covid-19, segundo associação de hoteleiros da região
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DN

14/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO PEDRO HENRIQUES

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Aeroporto. Governo insiste em ter o PSD a partilhar ”espinhas”
da solução
Ministro Pedro Nuno Santos tenta encerrar polémica que quase lhe ia custando lugar no
Governo
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JORNAL DE NEGÓCIOS

14/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 2960

REACH: 3700

Pedro Nuno Santos nega preferência por solução de Alcochete
O ministro assume “o erro” de o despacho publicado, e revogado um dia depois, incluir a
solução Alcochete, mas garante que nunca defendeu o aeroporto no campo de tiro como
a melhor opção.
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JORNAL I

14/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Ministro fala em "consenso" e que não há solução "sem
espinhas"
Quanto aos cancelamentos da T AP diz que a sua presença "no aeroporto não tem
paralelo com outra companhia".

35/42



36/42



PÚBLICO

14/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Ministro encheu-se de diplomacia para expor indecisão do PSD
no aeroporto
PSD chamou Pedro Nuno à AR para falar sobre problemas do aeroporto. Ministro admitiu
“erro” no anúncio de Montijo/Alcochete e puxou da diplomacia para comprometer o
partido com solução “consensualizada”
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JORNAL DE NOTÍCIAS

14/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Ministro diz que TAP não está a funcionar pior que congéneres
“Hub” de Lisboa é estratégico para o país, defendeu Pedro Nuno Santos
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RTP 1

13/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 6010

REACH: -1

Lufthansa cancela mais 2.000 voos durante o verão
O grupo aéreo alemão Lufthansa anunciou hoje o cancelamento de mais 2.000 voos
durante o verão, nos aeroportos de Frankfurt e Munique, devido à falta de pessoal.

A companhia "cancela 2.000 voos" com partida e chegada aos "hubs" de Frankfurt e Munique, previstos
a partir de agora e até finais de agosto, declarou um porta-voz da empresa, questionado pela AFP.

Esta é a quarta vaga de cancelamentos que o grupo anuncia, o que leva a uma anulação de 7% do plano
inicial de 80.000 voos nos dois aeroportos durante o verão, de acordo com cálculos da agência
noticiosa.

O objetivo é "aliviar o sistema", indicou o porta-voz, numa altura em que o grupo se vê confrontado
com falta de pessoal, um problema que afeta o conjunto do setor aéreo.

O grupo explicou que "tenta excluir as ligações para destinos habituais de férias" e que propõe
alternativas para as viagens em causa.

Desde o levantamento das restrições aéreas no início do ano, companhias aéreas e aeroportos têm
dificuldade em responder ao aumento da procura, após dois anos de crise durante a pandemia que
levaram a uma diminuição do número de trabalhadores.

A falta de pessoal afeta sobretudo "aeroportos, serviços de terra, segurança aérea e, por conseguinte,
também as companhias", segundo uma declaração da Lufthansa divulgada no final de junho.
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BARLAVENTO

13/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 610

REACH: -1

Olhão vai ter novo hotel
Olhão vai ter, até ao início da primavera do próximo ano, uma nova unidade hoteleira de
três estrelas
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