
EXPRESSO

12/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CARLA TOMÁS

FAV: 2

AVE: € 29750

REACH: 58000

Ministérios preparam mais restrições no uso de água
Fecho de piscinas e restrições nas regas são hipóteses. T odo o país está em seca severa
ou extrema
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EXPRESSO

12/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • PAULO BRILHANTE

FAV: 5

AVE: € 2713

REACH: 58000

Em busca de um Algarve (quase) desconhecido
A par das serranias de Monchique e do Caldeirão, o barrocal algarvio é um vasto
território preservado e que guarda alguns segredos

5/37



JORNAL I

12/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2950

REACH: 14000

Balanço Algarve 2022
Por: José Paulo do Carmo
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JORNAL ECONÓMICO

12/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRA MÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 10000

Crise ameaça comércio, mas turistas podem ajudar
O comércio regressou aos níveis pré-pandemia, mas há agora novas pressões: a
escalada dos preços e a energia. O  futuro é incerto e os sinais atuais não geram
otimismo, avisam economistas. T uristas podem, ainda assim, mitigar riscos, desde que
“as coisas corram bem”.
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EXPRESSO

12/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • SÓNIA M. LOURENÇO

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Que sectores estão a 'roubar' trabalhadores ao turismo?
O sector do turismo tem vindo a alertar para a falta de trabalhadores
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EXPRESSO

12/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANA MARIA FONSECA

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Qualidade do serviço: atrair, formar e pagar melhor
Turismo precisa de 50 mil profissionais, mas escolas formam menos de mil por ano.
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EXPRESSO

12/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Aeroporto - Swissport ainda não desistiu da Groundforce
Gigante suíça mantém interesse, apesar de ter retirado oferta. Negociações prosseguem
com a National Aviation Services
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EXPRESSO

12/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 5

AVE: € 2555

REACH: 58000

Aviação - Greve nos aeroportos desconvocada apos reuniões
Após negociações com a ANA e a DGERT , o Sindicato Nacional dos T rabalhadores da
Aviação Civil chegou a acordo com a concessionária
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EXPRESSO

12/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 2

AVE: € 8023

REACH: 58000

Erros obrigam TAP a pagar 50 milhões a pilotos | Greve da
Portway ameaça final de agosto
Erros obrigam T AP a pagar 50 milhões a pilotos | Greve da Portway ameaça final de
agosto
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VIDA ECONÓMICA

12/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: 1800

Preços dos imóveis continuam a subir
Estrangeiros e turistas sustentam procura
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JORNAL DE NEGÓCIOS

12/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • SALDO POSITIVO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 900

REACH: 3700

Turismo em alta
O Algarve vai ter o melhor ano de sempre em receitas turísticas.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

12/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 3700

Groundforce embalada para a nova líder mundial
A Groudforce está a caminho de integrar o maior operador mundial de “handling”.
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JORNAL ECONÓMICO

12/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ECONÓMICO

MADEIRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

Madeira obteve um dos melhores desempenhos nacionais na
faturação dos negócios
A região autónoma registou segunda melhor evolução no país, em termos de faturação.
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JORNAL ECONÓMICO

12/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

TAP teme impacto do risco de recessão nas suas receitas em
2023
Companhia aérea nacional diz que a capacidade este ano está a 90% dos níveis
prépandemia. Aumento dos custos do jetfuel já está a afetar fortemente as operações
da companhia. Acordos coletivos estarão “no topo da lista de prioridades” da T AP em
2023.
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JORNAL ECONÓMICO

12/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PROTAGONISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

“Se não houver TAP há outra qualquer. É irrelevante”
Novo aeroporto de Lisboa, T AP e T urismo. T odas estas matérias são ou foram alvo de
análise por parte da Roland Berger. Em entrevista ao JE, o country manager da
consultora alemã diz exatamente o que pensa sobre cada um destes temas, sem fugir às
polémicas do momento.
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DN

12/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 81591

Depois do carvão e do petróleo, pode a UE travar os turistas
russos?
Finlândia e Estónia querem deixar de emitir vistos, apelando aos outros países do espaço
Schengen para que façam o mesmo. Mas nem todos estão de acordo.

Depois de colocarem um travão às importações de carvão e petróleo russos, há países europeus que
defendem que a próxima ronda de sanções deve passar por deixar de emitir vistos de turismo para os
cidadãos da Rússia. "Visitar a Europa é um privilégio, não é um direito humano", disse Kaja Kallas, a
primeira-ministra da Estónia, que já está a tomar medidas nesse sentido, junto com a Finlândia e a
Letónia. Mas nem todos estão de acordo com esta medida de represália pela invasão da Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, indicou ao The Washington Post, que a próxima ronda de
sanções ocidentais devia passar por proibir a entrada dos turistas russos. "As sanções mais importantes
são fechar as fronteiras - porque os russos estão a roubar a terra de outras pessoas", afirmou, alegando
que os russos deviam "viver no seu próprio mundo até mudarem a sua filosofia".

A ideia foi prontamente criticada pelo Kremlin: "A irracionalidade de pensamento ultrapassa os limites",
disse o porta-voz, Dmitry Peskov. "Isto só pode ser visto como extremamente negativo", acrescentou,
criticando "qualquer tentativa de isolar os russos ou a Rússia".

A Finlândia anunciou na semana passada que estava a preparar-se para limitar o número de vistos de
turismo que emitia para os cidadãos russos, depois de se ter tornado num país de trânsito para aqueles
que querem seguir para outros países europeus - todos os voos entre a Rússia e a União Europeia foram
cancelados depois da invasão da Ucrânia. Contudo, Helsínquia quer que haja uma decisão a nível europeu
sobre este tema, já que qualquer outro país do espaço Schengen pode emitir vistos.

Já depois da entrevista de Zelensky, a primeira-ministra da Estónia apoiou no Twitter a ideia. "Visitar a
Europa é um privilégio, não é um direito humano. Os voos desde a Rússia estão parados. Isso significa
que, enquanto os países do espaço Schengen emitem os vistos, são os vizinhos da Rússia que carregam
o fardo (Finlândia, Estónia e Letónia - os únicos pontos de acesso). É hora de acabar com o turismo da
Rússia", acrescentou. Ontem, o chefe da diplomacia, Urmas Reinsalu, confirmou a proibição de entrada
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no país de russos com visto Schengen emitido pela Estónia.

Também ontem o Parlamento da Letónia declarou a Rússia como "país patrocinador do terrorismo" -
como a Ucrânia tem vindo a pedir - considerando que as suas ações constituem "genocídio contra o
povo ucraniano". Além disso, os deputados apelam à União Europeia para deixar de emitir os vistos de
turismo, não só aos russos mas também aos bielorrussos, e cortar na emissão de vistos em geral. A
República Checa, que está na presidência rotativa da União Europeia, apoia a medida, lembrando que a
defende desde o início da guerra e que assim se enviaria um "sinal claro" aos russos que têm apoiado a
"operação especial" de Vladimir Putin na Ucrânia.

O tema poderá ser discutido na próxima reunião de chefes da diplomacia dos 27, prevista para 30 de
agosto, na República Checa. Mas não é consensual entre todos: o chanceler alemão, Olaf Scholz,
mostrou-se contra. "Esta guerra é a guerra de Putin ", disse numa conferência de imprensa, explicando
que foram adotadas "sanções concretas" contra oficiais russos e oligarcas. "Mas se agora estendermos
estas medidas a todos, incluindo pessoas completamente inocentes, então isso seria reduzir a eficácia
dessas sanções", afirmou.

Já os EUA são contra uma proibição total de emissão de vistos, com um responsável a dizer ao The
Washington Post, sob anonimato, que isso significaria impedir a entrada de dissidentes e críticos da
guerra. E iria contra a retórica de que o problema é Putin, não são os russos.

Moscovo e Kiev continuam a acusar-se mutuamente de ataques à central nuclear de Zaporíjia, nas mãos
dos russos desde março. Só ontem cinco rockets ou mísseis terão caído próximo de um local de
armazenamento. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, antes de uma reunião
extraordinária do Conselho de Segurança sobre o tema, falou em "incidentes muito preocupantes que, se
continuarem, podem levar a um desastre", apelando a um acordo para proteger o perímetro da central -
a maior da Europa.

Ambos os lados alegam que os níveis de radiação em Zaporíjia estão normais, mas a Energoatom
(operadora ucraniana), avisou que os ataques causaram danos em "vários sensores da radiação".

A Bielorrússia, aliada da Rússia, alega que as explosões ouvidas na noite de quarta para quinta-feira numa
das suas bases aéreas, a apenas 30 km da fronteira com a Ucrânia, se deveram a um "acidente
técnico". Pelo menos oito explosões terão sido ouvidas perto do aeroporto militar de Zyabrovka. O
Ministério da Defesa disse que "o motor de um veículo incendiou-se depois de ser substituído" e que "não
houve feridos". O incidente ocorreu após as explosões na base aérea russa em Saky, na província da
Crimeia (ocupada desde 2014), que Moscovo também disse terem sido um acidente, causado pela
"detonação de munições". Apesar de se suspeitar que terá havido um ataque ucraniano, com as imagens
de satélite a revelarem vários aviões destruídos, Kiev não admitiu oficialmente a responsabilidade.

susana.f.salvador@dn.pt
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TSF ONLINE

11/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

Estónia barra turistas russos e pede para resto da União Europeia
fazer o mesmo
″A Estónia decidiu não aceitar mais pessoas da Rússia, que são titulares do Visto
Schengen concedido pela Estónia, para entrar no país″, anunciou o Governo estoniano.

A Estónia anunciou esta quinta-feira que vai proibir a entrada no país de cidadãos russos com visto
Schengen, normalmente usado para turismo, instando os outros Estados-membros da União Europeia
(UE) a fazerem o mesmo, como exigido pela Ucrânia.

"A Estónia decidiu não aceitar mais pessoas da Rússia, que são titulares do Visto Schengen concedido
pela Estónia, para entrar no país", anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros estónio, Urmas
Reinsalu, numa publicação na sua conta oficial da rede social Twitter.

"Apelo a outros governos [da UE] para que sigam tais passos", adiantou Urmas Reinsalu, naquela que é
a primeira decisão no espaço comunitário nesta matéria.

O visto Schengen é uma autorização emitida por um Estado-membro da UE para uma estadia de curta
duração, até 90 dias, que permite ao seu portador passar as fronteiras internas no espaço europeu para
efeitos de turismo, visita familiar, negócios, trabalho sazonal, trânsito, entre outros.

A Estónia, a Letónia e a Finlândia defenderam esta semana a suspensão da emissão de vistos a turistas
russos, alegando que "viajar para a Europa é um privilégio, não um direito humano", como declarou a
primeira-ministra estónia, Kaja Kallas.

O país do Báltico planeia ainda propor formalmente a proibição de vistos russos na UE este mês.

Antes, na segunda-feira, numa entrevista divulgada pelo jornal norte-americano The Washington Post, o
Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sugeriu que a medida contra os turistas russos deveria ser
adotada por todos os países ocidentais.
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A Rússia criticou estes apelos, considerando-os irracionais.

Hoje mesmo, questionada sobre tais apelos na reunião diária da Comissão Europeia, em Bruxelas, a
porta-voz comunitária para os Assuntos Internos, Anitta Hipper, lembrou que "apenas os Estados-
membros podem restringir a emissão de vistos", como solicitado por Volodymyr Zelensky, adiantando
que tal avaliação deve ser feita de forma individual e que existe a possibilidade de rejeição perante
ameaça à segurança pública.

Ainda assim, Anitta Hipper lembrou que "os Estados-membros devem respeitar as suas obrigações
internacionais e assegurar que há sempre vistos que são concedidos, tais como vistos humanitários,
vistos para membros da família, jornalistas ou dissidentes".

Devido à invasão russa da Ucrânia, Bruxelas já suspendeu parcialmente o seu acordo de facilitação de
vistos com a Rússia, uma alteração que afetou os vistos para diplomatas, empresários e outros oligarcas
próximos do regime russo, mas não cidadãos comuns.

Em maio passado, o executivo comunitário publicou diretrizes para os Estados-membros e respetivos
consulados sobre como implementar as novas recomendações em matéria de vistos, estando
atualmente em contacto com os países da UE para ver como estas estão a ser implementadas.

A decisão da Estónia surge depois de, na quarta-feira, o parlamento da Letónia ter declarado a Rússia
como um Estado patrocinador do terrorismo pela sua violência na Ucrânia e apelou para que a UE
restrinja os vistos turísticos a cidadãos russos e bielorrussos.

Os países ocidentais têm decretado sucessivos pacotes de sanções económicas contra a Rússia por ter
invadido a Ucrânia.

Vários países também têm fornecido armas à Ucrânia para combater as forças russas.
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