
JORNAL DE NEGÓCIOS

25/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8075

REACH: 65586

Aeroportos nacionais ficam em julho a 1,9% do nível pré-
pandemia
No acumulado dos primeiros sete meses deste ano, os passageiros nos aeroportos
nacionais estão ainda 11% abaixo dos registados no mesmo período de 2019.

Ainda não foi em julho que os aeroportos nacionais recuperaram na totalidade dos efeitos da pandemia.
No mês passado, de acordo com dados divulgados esta quarta-feira pela Vinci Airports, dona da ANA, os
passageiros transportados de e para os aeroportos portugueses ficaram ainda 1,9% abaixo do registado
no mesmo mês de 2019. Já face a julho de 2021 o tráfego aumentou agora 2,2 vezes.

A Vinci faz notar que “a recuperação do tráfego de passageiros continuou em julho em quase todos os
aeroportos da rede”, acrescentando que “a tendência de um tráfego a subir para perto dos níveis de
2019 foi confirmada em vários aeroportos, nomeadamente em Portugal”.

De acordo com o grupo francês, no acumulado dos primeiros sete meses deste ano, os passageiros nos
aeroportos nacionais estão ainda 11% abaixo dos registados no mesmo período de 2019.

Dos 11 países onde a Vinci gere aeroportos, apenas República Dominicana e Costa Rica ultrapassaram no
mês passado o número de passageiros transportados no ano que antecedeu a pandemia, em 11% e
33%, respetivamente.

Em julho, os aeroportos nacionais tiveram um desempenho muito acima do registado pelo conjunto da
rede da Vinci, em que a quebra foi ainda de 22,5 % face aos níveis pré-pandémicos, sendo que países
como o Camboja ou o Japão apresentaram ainda decréscimos de 75% e 57%, respetivamente, face ao
mesmo mês de 2019. Já no acumulado dos primeiros sete meses do ano a quebra registada na rede da
Vinci é ainda de 33,5%.
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Portugal foi assim em julho o terceiro, entre países onde o grupo francês está presente, a registar maior
recuperação no tráfego. Desde o início do ano que os aeroportos nacionais têm vindo a recuperar os
passageiros perdidos com a pandemia todos os meses. Em janeiro, a quebra que apresentavam face ao
mesmo mês de 2019 era de 31%, enquanto em fevereiro o recuo se ficou pelos 24%, diminuindo ainda
mais em março para uma diferença de 16% face aos níveis pré-covid-19. Em abril, a operação ficou a
apenas 6,5% da recuperação e em maio a 3,9%. Em junho os aeroportos nacionais estiveram a 2,9%
de atingir os níveis de 2019 e em julho tiveram já a operação a 98,1% do que tinham antes da crise. 
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JORNAL DO ALGARVE

25/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 840

REACH: -1

‘Welcome to Lagoa’ é a nova campanha de promoção turística do
concelho
No momento em que o turismo se encontra em plena retoma, com níveis de ocupação nos
meses de verão que já superam os registados no período anterior à pandemia, o
município de Lagoa apresentou, no dia 20 de agosto, na FAT ACIL, o lançamento da nova
campanha promocional da região – ‘Welcome to Lagoa’ (em português, bem-vindos a
Lagoa).
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PÚBLICO

25/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PEDRO CRISÓSTOMO

FAV: 3

AVE: € 3800

REACH: 15000

Há 158 mil portugueses com direito a compensações por atrasos
ou voos cancelados
Estimativa refere-se apenas às perturbações em Maio, Junho e Julho, agravadas com a
retoma da actividade aérea e o impacto de greves
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VISÃO

25/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 78

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • MARISA ANTUNES

FAV: 5

AVE: € 3615

REACH: 33100

Um megaprojeto mo Algarve
Condomínios, um hotel, uma residência de luxo para seniores...
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BARLAVENTO

24/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA SIMIRIS

FAV: 4

AVE: € 2100

REACH: -1

João Brion Sanches: «Queremos Vilamoura a ser o melhor local
no Algarve para passar férias, viver e investir»
Desde 2021 que é o novo CEO da Vilamoura World (VW) e já se considera como o
«guardião de um templo». João Brion Sanches falou com o barlavento e revelou várias
novidades para o futuro: a expansão da Marina, projetos sustentáveis para o Centro
Equestre e Parque Ambiental e ainda diversos empreendimentos imobiliários
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SIC

24/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 153705

REACH: -1

Com água nas barragens para assegurar apenas o abastecimento
público durante um ano, os autarcas algarvios mostram-se
preocupados com a demora no avanço do projeto de
dessalinização
Com água nas barragens para assegurar apenas o abastecimento público durante um
ano, os autarcas algarvios mostram-se preocupados com a demora no avanço do projeto
de dessalinização

Com água nas barragens para assegurar apenas o abastecimento público durante um ano, os autarcas
algarvios mostram-se preocupados com a demora no avanço do projeto de dessalinização
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DIÁRIO IMOBILIÁRIO

24/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3785

REACH: -1

Cidades do interior são os hotspots de Verão mais inesperados
em Portugal
Os destinos de Verão não tradicionais do interior mostraram o maior crescimento nas
buscas de hóspedes dispostos a viajar neste verão de 2022, em comparação a 2019.

A Airbnb revela hoje os destinos em Portugal que romperam as listas de destinos tradicionais e surgiram
como cenários inesperados para o Verão, ajudando os anfitriões a beneficiar da dispersão turística e a
suportar o aumento do custo de vida.  Sul, no distrito de Viseu, emergiu como um dos destinos mais
desejados depois de mostrar o maior crescimento nas buscas feitas pelos hóspedes portugueses no
primeiro semestre de 2022. Outros locais não tradicionais de Verão, no interior, como a Lousã
(Coimbra), Alqueva (Évora) e Grândola (Setúbal), mostraram um crescimento exponencial.  Nas
reservas efetivas, as pequenas cidades costeiras e do interior conseguiram chegar ao topo. Reguengos
de Monsaraz (Évora), Esposende (Braga) e Moncarapacho (Faro) registaram um aumento significativo
de reservas para o mesmo período.  Novas áreas em destaque e listagens únicas, novas oportunidades
económicas  A Airbnb indica que tem contribuído para o aparecimento destes destinos menos conhecidos
como novos hotspots inesperados, ajudando a redistribuir o turismo e criar novas oportunidades
económicas para os anfitriões, numa altura em que a inflação crescente tem causado impacto nas
finanças pessoais.  A Airbnb partilhou recentemente um novo relatório que destacou uma forte
correlação entre o aumento da inflação e a adesão de novos anfitriões à Airbnb, à medida que as famílias
procuram aumentar os seus rendimentos para poderem suportar o aumento do custo de vida.  Em
Portugal, dados recentes revelaram também que os viajantes estão à procura de recantos que
combinem uma grande localização com uma arquitectura peculiar ou espaços pouco usuais. Os ganhos
para estadias únicas eram mais elevados do que para estadias regulares, com o típico anfitrião de uma
listagem única em Portugal a ganhar 4800 euros em 2021.  O típico anfitrião português ganhou pouco
mais de 4.100 euros em 2021 ao arrendar o seu espaço na Airbnb. A grande maioria dos anfitriões são
pessoas regulares, e 71% dos anfitriões portugueses partilham apenas um anúncio na plataforma. Quase
70% dizem também que o alojamento não é a sua ocupação principal.  De Portugal para Espanha e vice-
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versa  Ao viajar para fora, os portugueses estão a optar por destinos banhados pelo mar. Espanha é
definitivamente o país mais desejado para viajar para os portugueses, com oito localidades entre os 10
destinos mais procurados: Ibiza, Palma, Santa Cruz de Tenerife ou Isla Cristina. Outros lugares que
mostraram mais crescimento nas buscas por portugueses versus 2019 foram a Grécia (Corfu) e Itália
(Bari), surgindo como alguns dos mais recentes 10 destinos mais procurados no estrangeiro por
portugueses.  E vice-versa, os destinos portugueses também reinaram no ranking espanhol, com
Cascais, Portimão, Aveiro ou Nazaré a mostrarem o maior crescimento nas buscas entre os espanhóis
que queriam viajar para o estrangeiro.
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TNEWS

24/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1190

REACH: -1

Jogadores internacionais de footgolf vêm ao Algarve em
setembro para o Open de Portugal 2022 - TNEWS
Em Castro Marim estarão mais de 170 jogadores, a nata mundial do Footgolf, na quarta
edição da prova organizada pela Federação Portuguesa de FootGolf (FPFG) com a
chancela da Federação Internacional (FIFG).

“É natural que o nome possa remeter para o golfe e futebol, mas o footgolf é um desporto que vale por
si, contando com mais de 600 praticantes em Portugal e 35.000 em todo o mundo, com regras próprias
e com um espírito que assenta na disciplina e cortesia, independentemente da ocasião. É um jogo de
perícia e paciência, no qual se pretende acertar no Ghole (buraco) no menor número de tentativas
possível.” afirma César Piedade, Presidente da Federação Portuguesa de FootGolf. “Voltar a receber esta
competição em Portugal, é uma grande honra, uma vez que é uma forma de premiar a dedicação dos
praticantes portugueses e mais um passo rumo à evolução do desporto no nosso país”, conclui.

Em Castro Marim estarão mais de 170 jogadores, a nata mundial do Footgolf, na quarta edição da prova
organizada pela Federação Portuguesa de FootGolf (FPFG) com a chancela da Federação Internacional
(FIFG).

Os favoritos, na categoria geral, são Ben Clarke do Reino Unido, Josef Nemec da República Checa, e os
argentinos Nico Garcia (vencedor da edição de 2018) e Matias Perrone. Pedro Brito, português, quatro
vezes campeão nacional consecutivo, tentará dificultar a vida aos favoritos, de acordo com comunicado
de imprensa. Na categoria de veteranos, o principal candidato a vencer é o holandês Mickael Wilkes,
enquanto que na categoria feminina, a eleita é a jogadora do Reino Unido, Claire Williams, recentemente
consagrada vice-campeã europeia da modalidade.
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