
EXPRESSO

05/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • SÓNIA M. LOURENÇO

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

Turismo afasta cenário de recessão | Portugal distancia-se da
zona de risco
Turismo afasta cenário de recessão | Portugal distancia-se da zona de risco
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JORNAL ECONÓMICO

05/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • PRIMEIRA MÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • RITA ATALAIA

FAV: 5

AVE: € 5030

REACH: 10000

“Estamos a crescer bastante mais do que Espanha e Grécia”
Executivo está otimista sobre o desempenho do turismo este ano, mas está a
acompanhar de perto os efeitos da inflação no sector
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JORNAL ECONÓMICO

05/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRA MÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • RITA ATALAIA

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

Receitas do Turismo previstas para 2024 já este ano, mas há
riscos
O sector do turismo está a viver um ano de forte recuperação, prevendo-se receitas
acima do período pré-pandemia
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JORNAL ECONÓMICO

05/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • ECONOMIA &

POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ISABEL PATRÍCIO

FAV: 5

AVE: € 5030

REACH: 10000

Empresas pagam voos e casa para recrutar estrangeiros
Com o talento a escassear em Portugal, as empresas viram-se para o estrangeiro para
atrair trabalhadores, aos quais oferecem uma série de benefícios para facilitar a
realocação
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EXPRESSO

05/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • MARGARIDA CARDOSO

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

O que pedem as empresas contra a crise
Indústria, comércio, agricultura e turismo apresentam as suas prioridades para o “pacote
de setembro”. É “urgente agir”, dizem
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EXPRESSO

05/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

“Portugal tornou-se magnético para os turistas americanos” |
“Estamos a par da situação da TAP”
“Portugal tornou-se magnético para os turistas americanos” | “Estamos a par da situação
da TAP”
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EXPRESSO

05/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • AMADEU ARAÚJO

FAV: 4

AVE: € 6075

REACH: 58000

Procura aumenta nas cidades secundárias e no interior
Os elevados níveis de procura de casa e a falta de oferta de soluções de habitação nas
áreas metropolitanas estão a levar famílias e investidores a procurar alternativas em
cidades de média dimensão
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CORREIO DA MANHÃ

05/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

3,5 milhões fiscalizados em 2 meses
Aeroportos Nacionais
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PÚBLICO

05/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 7400

REACH: 15000

Mês de Julho traz sinais de reanimação da economia portuguesa
Indicador de actividade económica do BdP dá sinais de retoma, atenuando cenário de
recessão técnica no terceiro trimestre
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PÚBLICO

05/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 15000

Lufthansa contrata 5000 pessoas face à recuperação do mercado
A Lufthansa anunciou ontem que vai recrutar 5000 trabalhadores até ao final do ano, de
modo a conseguir responder à rápida recuperação do sector depois dos efeitos adversos
da pandemia de covid-19
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DINHEIRO VIVO

04/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Protetores solares em vending machines
Luís T eles criou a máquina de venda automática de protetores solares, a sun care box,
para prevenir escaldões. Presente em unidades hoteleiras no Alentejo e Algarve, quer
chegar a bares de praia, parques temáticos e festivais

Existem as vending machines de snacks ou bebidas, mas estas têm protetores solares, a preços
reduzidos, e estão alocadas em cabines telefónicas amarelas que replicam as típicas cabines britânicas. A
ideia da "sun care box" veio do empresário Luís Teles e surgiu no ano passado. Por enquanto, é possível
encontrar as máquinas automáticas em unidades hoteleiras no Alentejo e Algarve.

O responsável relata que nas viagens de férias não encontrava, no trajeto do aeroporto até ao hotel,
protetores solares: "Fiz viagens em que me esqueci de comprar protetor [solar] e depois, com a ânsia
de saborear as férias, fui direto do aeroporto para o hotel [e] não vi nenhum local onde pudesse
comprar uma marca credível. [Por isso] acabei com um escaldão enorme. Foi para acabar com [os
escaldões e preços elevados dos protetores solares] que criei a sun care box".

A ideia do empresário, formado em turismo e eventos, acabou por ser selecionada pelo programa de
aceleração Push4Tourism como um dos projetos de inovação setorial apoiado pelo Turismo de Portugal.

Com a criação das novas cabines, a multinacional Beiersdorf, detentora da marca de cremes Nívea,
decidiu associar-se ao projeto do empresário português. "A sun care box é inovadora pela simplicidade, é
diferente na abordagem de um produto tradicional", atesta o diretor comercial da marca de cremes,
Gonçalo Sousa Tavares, em Portugal.

Passado um ano, Gonçalo Sousa Tavares diz "que as máquinas automáticas para acesso mais fácil e
cómodo a protetores solares são uma estratégia decisiva para incentivar comportamentos mais
responsáveis nos consumidores [que frequentam] zonas balneares e outros locais sujeitos a exposição
solar, sem os preços estarem inflacionados".

Luís Teles teve de estudar a melhor forma de acondicionar os produtos nas cabines. Assim, a sun care
box exige vários requisitos: refrigeração interna para garantia da qualidade do protetor solar; capacidade
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para disponibilizar 250 artigos em cada máquina; funcionamento apenas com cartão bancário para maior
segurança sanitária; gestão telemétrica para controlo remoto de stocks; e baixo consumo energético
para a sustentabilidade económica e ambiental. Este último critério foi um dos que convenceu o júri do
programa Push4Tourism.

O responsável do projeto quer alargar a oferta em Portugal, instalando mais máquinas em hotéis, bares
de praia, parques temáticos e festivais. "Mais do que um mecanismo de vendas e negócio, a sun care
box é também uma expressão de responsabilidade social por parte dos agentes económicos
preocupados com a saúde e o bem-estar dos clientes", conclui Luís Teles.
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OBSERVADOR

04/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

SEF. Plano de contingência para aeroportos com "resultados
satisfatórios"
SEF refere ter controlado cerca de 3.500.000 passageiros e 9.500 voos desde a entrada
do plano para "reforçar a capacidade do controlo na fronteira aérea externa da UE,
garantido a segurança do país.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras indicou esta quinta-feira que foram alcançados “resultados
satisfatórios” no processamento de passageiros nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Ponta
Delgada nos dois meses de aplicação do Plano de Contingência Verão IATA 2022.

Num comunicado de balanço daquele plano de contingência, o SEF referiu ter controlado cerca de
3.500.000 passageiros e 9.500 voos desde a sua entrada em vigor a 4 de junho, com o objetivo de
“reforçar a capacidade do controlo na fronteira aérea externa da União Europeia, garantindo a segurança
de Portugal e do restante Espaço Schengen”, e promover “a desejada fluidez no processamento dos
passageiros que entram e saem do país através das (…) fronteiras aéreas”.

Segundo o serviço de segurança, alcançaram-se no período em causa “resultados de processamento de
passageiros satisfatórios, com a quase inexistência de constrangimentos assinaláveis no controlo de
fronteira à entrada e à saída do país (…) que se traduziram numa redução muito significativa do tempo
máximo de espera por passageiro”, apesar do “grande número de voos e o volume de passageiros”.

O plano de contingência – assente no reforço de recursos humanos afetos aos aeroportos e em novas
soluções tecnológicas e operacionais — “possibilitou o alargamento do controlo eletrónico de fronteira
(E-gates) a nacionais de países terceiros com uma forte expressão em termos de fluxo turístico e que
não representam um risco migratório ou de segurança (Estados Unidos da América e Canadá),
permitindo o processamento de cerca de 106.000 passageiros destas nacionalidades nos cinco
aeroportos nacionais, nos últimos 60 dias”.

O comunicado assinala os resultados operacionais obtidos e que não se circunscrevem ao normal
processamento de passageiros no controlo de fronteiras, indicando que nos últimos dois meses, no
âmbito das competências do SEF, foram detetados nas fronteiras aéreas “mais de 110 documentos
falsificados e efetuadas mais de 100 detenções e cerca de 500 recusas de entrada, a maioria por falta de
visto adequado e/ou por não comprovação do objetivo e condições da estada”, além de terem sido
apresentados “mais de 100 pedidos de asilo e detetadas mais de 1.300 medidas cautelares”.

O ministro da Administração Interna, que tutela o SEF, já tinha dito a 19 de julho que a aplicação do
Plano de Contingência Verão IATA 2022 permitira “uma descida significativa” dos tempos de espera nos
aeroportos em junho e na primeira quinzena de julho, passando de cerca de duas horas para menos de
60 minutos.

José Luís Carneiro precisou na altura, no parlamento, que o tempo médio de espera em todo o mês de
julho foi de 49 minutos, em comparação com os 111 minutos em maio.
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RÁDIO COMERCIAL

04/08/2022

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • HORA DAS NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1110

REACH: -1

O setor do alojamento local ainda não está a sofrer as
consequências da inflação
O setor do alojamento local ainda não está a sofrer as consequências da inflação

O setor do alojamento local ainda não está a sofrer as consequências da inflação
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SIC

04/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 768525

REACH: -1

Olhá Festa em Portimão
Olhá Festa em Portimão

Olhá Festa em Portimão
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SIC

04/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 230558

REACH: -1

A SIC na cidade de Olhão
A SIC na cidade de Olhão

A SIC na cidade de Olhão
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RTP 1

04/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PORTUGAL EM

DIRETO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 199508

REACH: -1

Assuntos em destaque na região do Algarve
Assuntos em destaque na região do Algarve

Assuntos em destaque na região do Algarve
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RTP 1

04/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 124693

REACH: -1

Está de volta o Festival da Sardinha em Portimão
Está de volta o Festival da Sardinha em Portimão

Está de volta o Festival da Sardinha em Portimão
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TVI

04/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

Decorre até domingo, o Festival da Sardinha em Portimão
Decorre até domingo, o Festival da Sardinha em Portimão

Decorre até domingo, o Festival da Sardinha em Portimão
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CMTV

04/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL HORA DE

ALMOÇO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 7068

REACH: -1

O turismo no Algarve volta a estar em alta
O turismo no Algarve volta a estar em alta

O turismo no Algarve volta a estar em alta
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