
JORNAL SOL

23/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 56

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 5

AVE: € 7455

REACH: 27000

TURISMO AO RUBRO
De norte a sul do país, os valores de 2019 deverão ser ultrapassados já este ano, sendo
que há regiões que já ultrapassaram
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PÚBLICO

25/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • IDÁLIO REVEZ

FAV: 3

AVE: € 16700

REACH: 15000

A água que se perde na rede de distribuição do Algarve dá para
regar 40 campos de golfe
As barragens ainda têm água suficiente para assegurar o Verão turístico, mas o resto do
ano é uma incógnita. O  principal aquífero da região — Querença-Silves — tem nota
“medíocre”
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PÚBLICO

23/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIANA MARQUES

TIAGO

FAV: 3

AVE: € 3800

REACH: 15000

Hóteis do Algarve vão ter água racionada para fazer face à seca
“mais grave deste século”
“Esta situação de seca torna-se a mais grave deste século”, admitiu ontem o ministro do
Ambiente e da Acção Climática
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POSTAL

23/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

É o primeiro campo de golfe do país com relva adaptada à seca e
fica no Algarve [vídeo] - Postal do Algarve
Situação de seca já levou o Governo a anunciar restrições para os empreendimentos
turísticos no AlgarveSituação de seca já levou o Governo a anunciar restrições para os
empreendimentos turísticos no Algarve

Portugal atravessa a pior seca desde que há registos. No final de junho, mais de um quarto do território
nacional estava em seca extrema e mais de metade em seca severa.

Esta sexta-feira, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, anunciou que os empreendimentos turísticos
do Algarve vão ser obrigados a reduzir o consumo de água. A medida faz parte de um pacote preparado
pelo Governo para combater a seca no país.

As restrições não apanharam o Algarve desprevenido. Em Vilamoura, um resort aproveitou o período da
pandemia para adaptar o campo de golfe e colocar relva adaptada à seca. Também os municípios e os
setores do turismo e da agricultura do Algarve têm trabalhado com a Agência Portuguesa do Ambiente
em medidas de combate ao desperdício.

Para além das medidas de poupança de água a implementar nos empreendimentos, o turismo algarvio
vai reforçar as campanhas de sensibilização junto dos turistas.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

25/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ZULAY COSTA

FAV: 3

AVE: € 9000

REACH: 35000

Perigo das arribas nas praias do Algarve não afasta banhistas
Apesar dos avisos, ainda há quem arrisque ficar junto à base.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

25/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUTE SIMÃO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Autarquias encaixaram 19 milhões com taxa turística
Municípios voltaram a tributar as dormidas com o fim da pandemia e retoma do turismo já
se faz sentir nos cofres das 11 câmaras que cobram
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JORNAL DE NOTÍCIAS

23/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Empreendimentos turísticos do Algarve com água racionada
Campos de golfe e jardins podem ser obrigados a reduzir consumo de água
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DN

25/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUTE SIMÃO

FAV: 4

AVE: € 1120

REACH: 4100

Autarquias encaixaram 19 milhões com taxa turística até Julho
Os municípios voltaram a tributar as dormidas com o fim da pandemia

16/41



17/41



SIC

25/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 128088

REACH: -1

Foi um fim de semana de muito calor no Algarve
Foi um fim de semana de muito calor no Algarve

Foi um fim de semana de muito calor no Algarve
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CNN PORTUGAL

25/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CNN MEIA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 174493

REACH: -1

Aposta na dessalinização
Algarve vai ter a primeira central do continente

Aposta na dessalinização
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TVI

24/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 228335

REACH: -1

A festa de Verão da TVI, encheu o Algarve de glamour e caras
conhecidas
A festa de Verão da TVI, encheu o Algarve de glamour e caras conhecidas

A festa de Verão da TVI, encheu o Algarve de glamour e caras conhecidas
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POSTAL

24/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Homem em coma após ser esfaqueado durante despedida de
solteiro em Albufeira - Postal do Algarve
Vítima estava a caminho do hotel quando foi surpreendido por um grupo que o
atacouVítima estava a caminho do hotel quando foi surpreendido por um grupo que o
atacou

Um homem ficou em coma depois de ter sido esfaqueado quatro vezes na rua, em Albufeira, durante
uma despedida de solteiro com amigos, avançou o Correio da Manhã.

Segundo o jornal, Joel Collins, de 35 anos, natural de Troedyrhiw, no País de Gales, “estava a caminho
do hotel onde estava hospedado, no passado dia 4 de julho, após ter ido sair à noite, quando foi
surpreendido por um grupo que o atacou. O galês acabou por ser encontrado por um homem que o
transportou ao hospital de Faro, inconsciente. Tinha quatro golpes profundos no abdómen, lacerações no
pâncreas, pulmões, intestinos e estômago”.

O CM avança que Joel está em coma “depois de ter sido já submetido a várias cirurgias”.

Heidi Collins, irmã de Joel, revelou ao Wales Online que o irmão tinha uma memória limitada do que teria
acontecido há três semanas. De acordo com relatos das enfermeiras, o homem deu entrada na unidade
hospitalar sem identificação e telemóvel.

Joel Collins é a segunda vítima galesa de um esfaqueamento na cidade algarvia no espaço de três meses.

Em maio, Alex Evans, de Treherbert, foi esfaqueado três vezes também em Albufeira. Tal como Joel,
Alex estava com um grupo de oito amigos num hotel e, no momento do ataque, tinha-se separado
destes. Acabou por morrer, relembra o CM.
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PÚBLICO

24/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LILIANA BORGES

FAV: 5

AVE: € 7400

REACH: 15000

Reunião de ministros de mais de cinco horas foi “útil e produtiva”
O chefe do executivo partilhou na sua conta de T witter fotografias do encontro, cuja
reflexão foi “enriquecedora”
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DN

24/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1120

REACH: 4100

Breve 4
Pilotos da Ryanair em greve
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DINHEIRO VIVO

24/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Bodas a preços de 2020 arrasam lucros do setor esmagado pela
inflação
O número de casamentos disparou este ano, sobretudo à boleia das festas adiadas na
pandemia. Aumento dos preços preocupa as empresas que se regem por contratos
anteriores à inflação. Noivos não desistem e optam por festas mais pequenas para aliviar
custos.

Os fatos saíram do armário ao fim de dois anos. Sem máscaras e com as restrições fora da lista de
convidados, os noivos voltam a querer dar o nó este ano e celebrar o sonho adiado. Sem mãos a medir,
as empresas do setor desdobram-se para dar resposta à elevada procura e recuperar as tesourarias
depauperadas pela covid-19. Mas, ainda que a pandemia tenha saído da equação, há novas nuvens no
horizonte. O brutal aumento dos preços da energia e das matérias-primas está a travar as contas das
empresas que veem as margens de lucro esmagadas nos contratos assinados em 2020 e 2021. A
recente realidade fez disparar os custos do setor entre 20% e 40%, dizem os empresários, mas as
matérias-primas são pagas sob a inflação de 2022, ainda que os preços contratuais das bodas aludam
aos dois últimos anos. "Os valores para este tipo de eventos são fechados, muitas vezes, com um ou
dois anos de antecedência, pelo que todo este aumento de preços está a ir diretamente à margem das
empresas. Apesar de a inflação estar prevista em qualquer contrato, nunca é equacionada uma inflação
tão elevada, o que leva a que a margem operacional reduza drasticamente", explica o presidente da
Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (Apecate), António
Marques Vidal. Os dois anos de interregno que a pandemia colocou aos casamentos deram gás à
celebração de bodas neste ano. Até maio, foram celebrados 9909 casamentos em Portugal, de acordo
os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor corresponde já a um aumento de 12% face a
igual período de 2019, mas foi em junho que as celebrações dispararam. Só no último mês somaram-se
4546 uniões, revelou o Ministério da Justiça ao DN/Dinheiro Vivo, ou seja, o equivalente a quase metade
dos casamentos registados nos primeiros cinco meses de 2022. Os empresários do setor admitem que
a agenda está praticamente esgotada para este ano e os novos pedidos estão já a ser alocados a 2023.
A pandemia meteu travão às festas e a maioria dos casamentos celebrados este ano respeitam ainda a
eventos adiados. "Este ano, perspetiva-se um número de casamentos em linha com 2019. Se
pensarmos que durante dois anos não foram possíveis estes eventos, facilmente se entende que haja
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agora um pico de procura neste mercado", justifica o representante das empresas de eventos. Os
espaços para estas festas estão lotados e sobram apenas datas para os meses de inverno. O Convento
do Espinheiro, Historic Hotel & Spa assinala o recorde de 42 casamentos agendados neste ano, o dobro
de 2019. "Este será o ano em que o segmento de casamentos terá maior reflexo na operação, uma vez
que é o ano em que teremos o maior volume de casamentos, até hoje, registados no hotel", revela o
diretor de vendas da unidade hoteleira em Évora, Ricardo Barreto. Já o Pestana Hotel Group soma 350
casamentos agendados até ao final do ano, entre hotéis e Pousadas, e admite que "o ano de 2022 tem
sido atípico neste segmento, no sentido em que existe uma grande procura de espaços para a realização
destes eventos". O maior grupo hoteleiro nacional confirma que estão ainda "a decorrer os eventos que
foram reservados em 2020 e 2021 e que foram adiados devido à pandemia". Preços sobem à boleia da
inflação Celebrar um casamento com pompa e circunstância não é barato. A fatura pesada pode
ascender, facilmente, às dezenas de milhares de euros. Os cálculos agravam-se à luz da inflação que
atingiu em junho o recorde de 8,7%, ou seja, o valor mais alto registado em 30 anos no país, diz o INE.
Os preços subiram por arrasto, o que se reflete nos principais fornecedores do setor dos casamentos.
Uma análise realizada pela Fixando para o DN/Dinheiro Vivo deslinda que os preços dos serviços de
decoração de festas e eventos dispararam 99% face a fevereiro. A plataforma online de contratação de
serviços adianta que a subida dos valores no aluguer de equipamentos para festas se fixou em 79% e a
mão-de-obra para eventos encareceu 60%, em comparação com o segundo mês de 2022. Já os
serviços relativos à organização de eventos estão 13% mais caros. As contas de somar são já o dia-a-
dia de Ana Batalha, proprietária da Quinta do Roseiral, na Ericeira. A responsável pelo espaço de eventos
assume a ginástica contabilística para conseguir realizar as celebrações e sublinha a subida de preços em
todos os itens da festa, do catering à decoração. "Um pacote de cem velas custava quatro euros e
agora custa 6,75 euros. Estamos a falar de milhares de velas que compramos. Um quilo de salmão, por
exemplo, custa agora 24 euros, o dobro do preço. Os balões de hélio, que comprávamos por um euro e
pouco, custam agora mais de três euros cada um. Um ramo de rosas era-nos vendido a 12 euros e
agora subiu para 20 euros. De semana para semana recebemos aumentos de preços", enumera. A
Quinta do Roseiral tem 72 casamentos contratualizados para este ano, valor que supera já as
celebrações de 2019. Uma parte desses eventos diz respeito aos casamentos adiados na pandemia e é
aqui que as contas se complicam. Os contratos assinados há dois anos, com preços fixados nos 115
euros por convidado, não podem ser alterados e a proprietária admite que já teve "situações de
prejuízo" e exemplifica. "Numa fatura de fogo de artifício, por exemplo, o fornecedor cobrou este ano
mais 450 euros além do valor contratualizado com os clientes e esse aumento teve de ser suportado
pela Quinta do Roseiral. Num outro contrato de 2020, o preço do disc jockey (DJ) era 300 euros inferior
e, mais uma vez, pagámos nós a diferença", explica, justificando que os "contratos assinados têm de ser
honrados" e que os clientes se recusam a pagar mais além do acordado no passado. "Não podemos
aumentar preços e isso implica entrar na nossa margem de lucro. Viemos de uma pandemia e tivemos
quase dois anos sem trabalhar e agora com um aumento de preços terrível acabamos por não ter lucro
que compense o prejuízo que existiu", lamenta a empresária. Os pacotes de casamento vendidos este
ano foram já atualizados para os 125 euros por convidado e, em 2023, serão vendidos a 145 euros por
pessoa, de forma a refletir o aumento dos custos. Ana Batalha adianta que os novos contratos
celebrados com futuros noivos irão ainda incluir uma cláusula de proteção relativamente à inflação. O
objetivo é salvaguardar a empresa da subida de custos, acordando com os clientes que os preços
possam ser atualizados face à data de assinatura. Também a empresa Taste, Catering & Events, que
organiza casamentos com serviço de catering em venues próprios, admite subir as tarifas no próximo
ano em 20%. Ou seja, o preço base será de 115 euros por convidado e não 96 euros, como vigora
atualmente. "A maioria dos contratos que estamos a concluir foram fechados há bastante tempo. Esta
subida de preços súbita fez com que não pudéssemos alterar o que estava contratado. Inclusive, ainda
não atualizamos os preços e estamos a sofrer nas margens de lucro por causa disso", admite o diretor
de desenvolvimento de negócios da empresa, Manuel di Pietro, que assume que o impacto dos custos
anda na ordem dos 19%. "A alimentação, como a carne e o peixe, aumentou imenso. Um quilo de
novilho custa 30 euros, antes custava 16 euros. Tudo refletido na execução do menu traduz-se em
redução de margem", confirma. Aumentos não afastam procura Para os noivos que assinem contratos
este ano, os aumentos são inevitáveis e não respeitam apenas aos serviços do espaço do copo de água.
Também as alianças, elemento indispensável na cerimónia, pesam mais na carteira. "O único fator que
impactou os preços foi o aumento dos valores da matéria-prima. O ouro, com a pandemia e com a
guerra, valorizou e, como tal, o aumento das joias subiu", atesta Fátima Santos, secretária-geral da
Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP). A porta-voz admite que a procura de joias de
casamento aumentou e que as vendas são já superiores a 2019. "Tal como a paragem destas e outras
celebrações, como batizados, contribuiu para as dificuldades vividas no setor em contexto pandémico, a
sua retoma trouxe, automaticamente, um maior volume de vendas das joias que lhes são, por norma,
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destinadas, sabendo-se, claro, que as alianças são as mais procuradas pelos noivos", diz. Apesar de o
orçamento dos casamentos estar a ficar mais caro, o aumento dos preços não preocupa o setor que
acredita que os custos mais elevados não impactarão as futuras cerimónias. "Os preços não afastam a
procura, mas será exigido maior racionalismo e cuidado nas opções. Hoje exige maior criatividade para
manter orçamentos, como seja optar, por exemplo, por convites digitais em vez de papel, entre outras
soluções. A vontade de contrair matrimónio e partilhar essa felicidade com a família e os amigos é mais
importante do que as dificuldades que possam surgir do ponto de vista da necessidade do investimento",
acredita António Brito, responsável pela Exponoivos. A opinião é partilhada pelo empresário Manuel di
Pietro, da Taste, Catering & Events. "O lado sentimental sobrepõe-se à questão financeira. Não é que
não haja alguma influência, mas não deixam de se fazer casamentos por causa do preço. O casamento
é uma festa importante que custa o que custar, as pessoas sabem que não é por haver um
agravamento de preços que vão deixar de o fazer. Os noivos podem começar a ter outros requisitos na
festa, mas vão fazê-la na mesma", acrescenta. Casar fora da época alta, ou seja, entre novembro e
abril, ou em dias de semana, são já algumas estratégias que os noivos estão a adotar para tentar
minimizar os custos da boda. E com os preços nas quintas e hotéis a subir, a lista de convidados está
também a ficar mais curta. "Há cada vez mais a tendência de se optar por casamentos com menor
número pessoas. Na procura para o próximo ano, registamos muitos casamentos com menos de cem
convidados", indica a proprietária da Quinta do Roseiral.

Pedidos de crédito para casar aumentam Recorrer ao crédito ao consumo tem sido cada vez mais uma
estratégia adotada pelos noivos para fazer face às despesas do casamento. A Younited Credit,
plataforma digital para a concessão de crédito a particulares, concedeu 21,3 milhões de euros a
portugueses até junho para casar, revela a empresa ao DV/DN. No total, foram solicitados 2853 créditos
à fintech francesa este ano, um valor acima dos 2377 créditos pedidos em 2019. Também o valor
concedido superou os 17,7 milhões de euros emprestados antes da pandemia.

"Durante a pandemia, devido ao medo e restrições, muitas pessoas tiveram de adiar o seu casamento.
Não só estamos a recuperar de um período pandémico devastador, mais do que duplicando o número de
pedidos, mas vemos mesmo um aumento de 20% em relação ao período pré-pandémico, o que
provavelmente significa que as pessoas que tiveram de cancelar o seu casamento conseguiram
finalmente tornar realidade o seu projeto", explica Pablo Ripol, diretor de marketing da Younited Iberia.
Maio foi o mês com maior procura, com 514 pedidos, mas foi em março que se registou o maior valor
solicitado: 3,9 milhões de euros.

Os números revelam aumentos de 107% no número de pedidos e de 110% no valor solicitado face a
2021. No primeiro semestre do ano passado, foram solicitados à Younited Credit Portugal, na mesma
categoria, 1374 créditos, num valor total de 10 milhões de euros. Já valor médio por pedido registou
poucas flutuações entre 2019 e 2022, fixando-se nos 7500 euros.
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VISÃO

23/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 27000

Quatro grandes incêndios florestais na Grécia obrigam à
evacuação de hóteis e casas
Os bombeiros gregos estavam hoje a combater quatro grandes incêndios em todo o país,
incluindo um em que tiveram que evacuar um 'resort', no qual estavam mais de 450
pessoas de férias, e dezenas de habitações

Um incêndio que começou esta manhã em Lesbos propagou-se em duas frentes, uma que se dirigiu para
a vila de Vrisa e outra para o interior da instância turística de Vatera, no sul da ilha.

O presidente da câmara, Taxiarchis Verros, ordenou a evacuação, por precaução, do ‘resort’, seguindo
conselhos dos bombeiros.

O fogo chegou muito perto do ‘resort’ e, pelo menos, uma casa foi engolida pelas chamas.

Mais de cinco horas após ter sido enviada uma mensagem de emergência por telefone, a retirada das
pessoas ainda estava “a decorrer”, disse o porta-voz do corpo de bombeiros Yannis Artopoios aos
jornalistas.

Segundo o porta-voz, o fogo está a ser combatido por 50 operacionais, apoiados por 17 carros, nove
aviões e um helicóptero.

A polícia local precisou que foram retiradas 450 turistas do ‘resort’ e evacuadas 92 casas, estando no
terreno 60 agentes para verificar se algum habitante resistia a deslocar-se.

O maior incêndio de hoje ocorreu no nordeste da Grécia, perto da fronteira com a Turquia, pelo terceiro
dia consecutivo, dentro da floresta nacional de Dadia que abriga espécies raras, especialmente abutres, e
é principalmente composta por pinheiros altamente inflamáveis.

Segundo fontes das forças de segurança, estavam no combate ao incêndio 320 operacionais, apoiados
por 68 carros, seis aviões, nove helicópteros e numerosos voluntários.

Mais dois grandes incêndios ocorreram hoje, um numa área montanhosa na região da Macedónia
Ocidental e outro no sudeste do Peloponeso, disse Artopoios.

A União Europeia deu ao serviço florestal da Grécia 72 milhões de euros este ano para ajudar a manter e
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limpar as florestas para evitar que os incêndios se espalhem.

A Grécia, ao contrário de outras regiões da Europa, evitou até agora uma onda de calor, mas as
temperaturas estão a subir.

Os verões quentes e secos do país e os ventos fortes juntaram-se aos efeitos de longo prazo das
alterações climáticas, aumentando o risco geral de incêndios florestais.

AAT // MCL
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POSTAL

23/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Os Prejuízos da TAP, o Algarve e o Turismo: “Voar não é
perigoso. Perigoso é cair” | Por Elidérico Viegas - Postal do
Algarve
Análise e perspetivas turísticas | A opinião de Elidérico Viegas, empresário/gestor
hoteleiro: "Não se compreende como é que se pode reestruturar uma empresa
mantendo o mesmo modelo de gestão e de negócio - os primeiros e principais
responsáveis pelo seu fracasso"Análise e perspetivas turísticas | A opinião de Elidérico
Viegas, empresário/gestor hoteleiro: "Não se compreende como é que se pode
reestruturar uma empresa mantendo o mesmo modelo de gestão e de negócio - os
primeiros e principais responsáveis pelo seu fracasso"

A TAP nunca teve, não tem e, segundo tudo indica, nunca terá uma política de transporte aéreo
vocacionada para o turismo do Algarve.

As principais companhias aéreas de bandeira europeias, cuja importância e dimensão são muito
superiores à TAP, mantêm com bastante sucesso, ao longo do ano, voos directos ponto a ponto de e
para a região.

A TAP concentra as suas operações em Lisboa, ignorando, propositadamente, as potencialidades dos
restantes aeroportos, esquecendo o facto destes gerarem um movimento significativo de passageiros
altamente rentável, como é o caso de Faro.

A TAP representa pouco mais de três por cento do tráfego aéreo no aeroporto de Faro,
maioritariamente doméstico e, por conseguinte, com pouco valor acrescentado para a economia
portuguesa.

Não se compreende como é que se pode reestruturar uma empresa mantendo o mesmo modelo de
gestão e de negócio – os primeiros e principais responsáveis pelo seu fracasso

Esta realidade é tão ou mais importante quando os turistas que nos visitam são, sobretudo, oriundos de
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países do centro e norte da Europa, o turismo é um sector estratégico e prioritário da economia nacional
e o Algarve a maior e mais importante região turística do País.

Assim, os milhares de milhões de euros de prejuízos acumulados pela TAP ao longo de décadas não
podem ser imputados nem à região, nem aos algarvios e, muito menos, à actividade turística regional,
apesar de, em nome do interesse público, termos sido, sucessivamente, chamados a suportar os
enormes prejuízos da companhia aérea portuguesa.

A anunciada reestruturação da TAP só pode estar condenada ao fracasso, na medida em que para além
de alguns ajustes para satisfazer clientelas específicas, o modelo de negócio e a estratégia comercial
mantêm-se inalterados, sendo mais que previsível o agravar dos prejuízos que, mais tarde ou mais cedo,
todos teremos que voltar a pagar.

Não se compreende como é que se pode reestruturar uma empresa mantendo o mesmo modelo de
gestão e de negócio – os primeiros e principais responsáveis pelo seu fracasso. A TAP acha que sim.
Congéneres europeias da TAP, confrontadas com problemas semelhantes, realizaram com êxito
reestruturações profundas. A TAP recusou seguir estes exemplos de sucesso.

Acresce que, já agora, o transporte aéreo não pode existir em Portugal como um sector autónomo,
devendo passar a ser entendido ao serviço do turismo.

O que é estratégico para o nosso País é a acessibilidade aérea e não a TAP, como nos pretendem
vender, através da interacção e desenvolvimento da conectividade entre os aeroportos existentes,
situação que a TAP menospreza, mas que as companhias aéreas estrangeiras têm, felizmente, vindo a
assegurar cada vez mais.

Por outro lado, as infra-estruturas aeroportuárias e a sua integração num programa de
competitividade/sustentabilidade do turismo português implicam, necessariamente, a clarificação do
papel e dos apoios tangíveis e intangíveis que a transportadora aérea nacional beneficia para dar
prioridade ao transporte intercontinental de portugueses para o exterior, em parte para concorrer com a
oferta turística do nosso País, através de “charters” organizados pelos Operadores Turísticos e Agentes
de Viagens Nacionais.

A TAP deve divulgar quantos voos “charter” organiza, anualmente, para transportar portugueses para o
estrangeiro, assim como as respectivas receitas e despesas. Por outro lado, era importante saber quem
são os administradores não executivos da TAP e os seus vencimentos.

O futuro da TAP depende do mercado e de uma reestruturação profunda ao nível da sua organização. A
viabilidade da TAP só será possível através de um aumento significativo do seu tráfego intercontinental,
mas que precisa ser alimentado por rotas europeias desenvolvidas em concorrência com as companhias
aéreas Low Cost e “Full Service Carriers” para todos os aeroportos nacionais, designadamente Faro,
uma lacuna que a TAP deve saber ultrapassar rapidamente.

A TAP tem que conseguir ultrapassar os graves problemas financeiros em que se encontra mergulhada,
melhor forma de evitar que todos paguem os benefícios de alguns.

* O autor não escreve segundo o acordo ortográfico
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JORNAL SOL

23/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOSÉ MIGUEL PIRES

FAV: 5

AVE: € 7455

REACH: 27000

ALLGARVE, PARA NÃO VARIAR
Durante o ano, os políticos de esquerda à direita tendem a discordar nas ideias para
governar o país, mas, no verão, há um consenso: férias é, principalmente, no Algarve
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CORREIO DA MANHÃ

23/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ESPECIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 66000

Produção hidroelétrica caiu dois terços
Energia. Falta de água nas albufeiras afeta produção hidroelétrica, que caiu 66,3 por
cento nos primeiros seis meses do ano em comparação com o período homólogo de 2021
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JORNAL DE NOTÍCIAS

23/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2475

REACH: 35000

Solução sobre aeroporto é crucial e não se pode adiar
Conversa “produtiva” e “agradável” estabeleceu pontos de contacto entre Governo e a
nova liderança do PSD
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POSTAL

22/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Autocarros da FlixBus já chegam a Odeceixe e Aljezur e em
agosto estendem-se a Quarteira, Olhão e Tavira - Postal do
Algarve
Novas linhas vêm dar resposta à elevada procura que a FlixBus tem tido.Novas linhas vêm
dar resposta à elevada procura que a FlixBus tem tido.

A empresa alemã FlixBus, operador europeu de transporte expresso de passageiros, acaba de expandir a
sua rede doméstica em Portugal, com o lançamento de uma nova linha para a Costa Vicentina. Os
autocarros verdes da FlixBus chegam agora ao Litoral Alentejano, que passa a ter uma ligação diária a
partir de Lisboa para Vila Nova de Milfontes, Zambujeira do Mar, Odeceixe, Aljezur.

“Esta linha vem dar resposta à elevada procura que a FlixBus tem tido para esta região do Litoral
Alentejano, uma região que é, naturalmente, um destino de férias para muitos portugueses e também
turistas, e também local de eleição para muitos jovens que se deslocam para a região para assistir aos
festivais e outros eventos que a região acolhe nesta altura do ano”, afirma Pablo Pastega, diretor-geral
da FlixBus para Portugal e Espanha.

“Os preços para estas ligações começam nos 2,99 euros para uma ligação entre Lisboa e Sines, 3,99
euros para a ligação Lisboa a Vila Nova de Milfontes, e 4,99 para Zambujeira do Mar, Odeceixe e
Aljezur”, informa a FlixBus em comunicado.

Esta será, para já, uma linha sazonal que fica disponível até ao final do verão. “Vamos avaliar, e se se a
procura se justificar, a linha manter-se-á ao longo de todo o ano. É nosso objetivo continuar a servir
toda a população do País”, defende Pablo Pastega.

Quarteira, Olhão e Tavira a partir da primeira quinzena de agosto

A região do Sotavento Algarvio é a próxima aposta da FlixBus, que irá lançar, durante o mês de agosto,
uma nova rota que irá fazer a ligação entre Lisboa e Olhão, Quarteira e Tavira.

A nova linha já se encontra em pré-venda no site e na App da FlixBus. Os preços para esta linha
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começam nos 4,99 euros, para as ligações de Lisboa a Olhão, Quarteira e Tavira. Nas viagens entre
Tavira e Quarteira, por exemplo, os preços começam nos 1,99 euros.

Ligações do Porto e Lisboa e Madrid reforçadas

As cinco linhas internacionais que ligam Lisboa e Porto à cidade de Madrid e ao Terminal 4 do aeroporto
internacional de Madrid-Barajas foram também reforçadas, devido à elevada procura nestas ligações
internacionais. “Nestas últimas semanas, verificámos um aumento de cerca de 50% na procura destas
ligações entre Lisboa e Porto a Madrid, o que levou a que a FlixBus reforçasse a operação nestas linhas”,
afirma Pablo Pastega. “Foram disponibilizados mais autocarros nestas rotas de forma a dar resposta a
todos os passageiros que procuram uma forma alternativa de viajar para Madrid e também uma
alternativa às viagens de avião para esta cidade de Espanha”, conclui.

Ainda de acordo com este responsável, “a FlixBus é cada vez mais uma alternativa na hora de viajar,
seja cá dentro ou para fora. E a prova disso é este aumento de cerca de 50% na procura nas linhas que
ligam o país a Madrid e a outras cidades de Espanha”.

Viajar cada vez mais verde

Os dados oficiais mais recentes vêm confirmar a crescente importância deste meio de transporte em
Portugal. Em 2019, viajaram nos chamados expressos cerca de 6,6 milhões de passageiros,
praticamente o mesmo número de passageiros transportados pelos comboios de longo curso (6,7
milhões).

“O transporte expresso de passageiros começa a ser uma alternativa na hora de viajar, já que é
sustentável, complementar ao comboio, e que faz parte da solução global de mobilidade do país”,
justifica Pablo Pastega.

O transporte de passageiros em autocarros de longo curso é, atualmente, um dos mais sustentáveis e
amigos do ambiente, devendo ser visto por todos como um dos meios de transporte para o futuro,
sendo também um dos mais seguros.
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