
JORNAL DE NEGÓCIOS

16/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PETRONILHO

FAV: 6

AVE: € 7010

REACH: 3700

Turismo ganha fôlego com poupança da covid
As restrições que se arrastaram durante os dois anos de pandemia resultaram numa
poupança “forçada” das famílias que estavam “ávidas” por viajar.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

16/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 286

REACH: 35000

Menos de 1,2 mil passageiros por dia nos aeroportos em julho
face a 2019
O transporte aéreo está a recuperar desde o início do ano
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EXPRESSO

16/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

TAP: sete a dez vezes maiores, candidatos cobiçam hub e
mercados
Lufthansa, Air France/KLM e IAG veem a TAP como meio para crescer e ocupar espaço
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EXPRESSO

16/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Mapa - Onde fica o aeroporto de Santarém?
Enquanto espera luz verde do primeiro-ministro para fazer parte das possíveis
localizações para o futuro aeroporto, a avaliar no âmbito da Avaliação Ambiental
Estratégica, vai sendo desvendada mais informação sobre o projeto de Santarém.
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EXPRESSO

16/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 58000

Novo aeroporto: depois de 50 anos de espera, é só mais um
No final de 2023, a acreditar na convicção do primeiro-ministro, vamos ter uma
localização para o novo aeroporto.
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PÚBLICO

16/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 15000

Cinco dúvidas e uma história sobre o novo aeroporto de Lisboa
Por: Helena Pereira
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OBSERVADOR

16/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

ANA e municípios vão ter "ações conjuntas" para promover
Aeroporto de Beja
A empresa ANA está disponível para, "num futuro próximo", desenvolver ações em
conjunto com os municípios do Baixo Alentejo "para a promoção e dinamização da
utilização".

A empresa ANA — Aeroportos de Portugal está disponível para, “num futuro próximo”, desenvolver
ações em conjunto com os municípios do Baixo Alentejo “para a promoção e dinamização da utilização”
do Aeroporto de Beja na vertente de passageiros.

Em comunicado, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL) disse que esta garantia foi
deixada aos autarcas do conselho intermunicipal por responsáveis da empresa gestora dos aeroportos
em Portugal, numa reunião mantida em Beja, esta semana.

A reunião decorreu na sequência do convite efetuado, em julho, pela CIMBAL à ANA, para debater “a
situação atual e perspetivas futuras” do Aeroporto Beja.

No comunicado, comunidade intermunicipal destacou “a disponibilidade de colaboração demonstrada
pelos responsáveis da ANA, acolhida com satisfação pelos autarcas do Baixo Alentejo”, sendo que, “num
futuro próximo, ir-se-ão desenvolver ações conjuntas para a promoção e dinamização da utilização do
equipamento” aeroportuário.

“Pareceu-nos que há notoriamente uma vontade” da ANA “de fazer crescer” o Aeroporto de Beja “em
passageiros”, ainda que seja “um mercado mais difícil” e que “não aumenta de um dia para o outro”,
explicou esta quinta-feira à agência Lusa António Bota, presidente do conselho intermunicipal da CIMBAL.

Segundo o também autarca em Almodôvar, “há abertura” da ANA para que, “pouco a pouco, existam
novos contratos, novos operadores e novas rotas a partir de Beja, que estão a ser estudadas e a ser
apresentadas às companhias” aéreas.

“Mas as operadoras não deixam de trabalhar de repente num aeroporto para vir para Beja, portanto vai
ser um mercado de progressão lenta, mas que vai acontecer”, reforçou.

António Bota disse que ficou igualmente “agendada uma visita dos autarcas” ao aeroporto alentejano,
“para ver ‘in loco’ aquilo que são as condições que existem”, assim como “a expansão possível” e “as
necessidades que o equipamento tem”.

Neste último ponto, o eleito reconheceu que “há uma necessidade expressa de melhorar as
infraestruturas de acesso [ao aeroporto], nomeadamente rodoviárias”.

Depois do encontro com os responsáveis da ANA, a CIMBAL pretende igualmente reunir com o ministro
das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

“Vamos esperar que o ministro agende a reunião connosco, ou em Lisboa ou em Beja. A partir daí,
tentaremos colocar na agenda política aquilo que são as necessidades de desenvolvimento e de melhoria
das acessibilidades do aeroporto, para garantir o seu melhor desenvolvimento”, concluiu António Bota.
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JORNAL I

16/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1900

REACH: 14000

SIBS. Consumo no verão aumentou 22%
E foi registado um recorde de operações com cartões estrangeiros
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JORNAL I

16/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Desembarque médio diário de passageiros próximo do nível de
2019
Reino Unido foi o principal pais de origem e destino com crescimentos homólogos
superiores a 580%
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RENASCENÇA ONLINE

15/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

França. Greve dos controladores aéreos cancela mil voos na
sexta-feira - Renascença
A Air France indicou hoje que decidiu cancelar 55% dos seus voos de curta e média
distância e 10% dos voos de longo curso.

As companhias aéreas vão cancelar cerca de mil voos em França na sexta-feira devido a um pré-aviso
de greve dos controladores aéreos, segunda a Direção-Geral de Aviação Civil (DGAC).

A convocação deve-se ao principal sindicato dos controladores aéreos que reclama aumentos salariais
que compensem a inflação, além de novas contratações, tendo sido pedido às companhias aéreas que
reduzam em 50% os seus programas de voos em França e nas regiões ultramarinas francesas.

Segundo as primeiras informações comunicadas pelas companhias, "cerca de 1.000 voos" com chegada
ou partida de território francês "serão cancelados", declarou um porta-voz da DGAC.

Apesar dos serviços mínimos, "estão previstos em todo o território cancelamentos de voos e atrasos
significativos", segundo já tinha sido alertado pela DGAC na terça-feira, que aconselhou "os passageiros,
que possam, a adiar as suas viagens e a procurar informações junto das companhias aéreas sobre os
seus voos".

O protesto dos controladores ocorre dois meses depois de outros do pessoal dos aeroportos, em
particular do aeroporto parisiense de Roissy-Charles-de-Gaulle, que também exigia aumentos salariais e
novas contratações para melhorar as condições de trabalho.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

16/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 44

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ERIKA NUNES

FAV: 3

AVE: € 1230

REACH: 35000

Greve em França cancela três dezenas de voos em Portugal
Ryanair teve de anular seis partidas previstas para hoje do Porto
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PÚBLICO

15/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34600

Turistas americanos já estão em terceiro lugar entre os turistas
no Norte de Portugal
O mercado norte-americano no turismo da região do Porto e Norte do país destronou o
brasileiro.

O mercado norte-americano subiu para terceiro na região Norte de Portugal, destronando o mercado
brasileiro, por causa da aposta da conectividade aérea da companhia United Airlines, explicou nesta
quinta-feira o presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal.

“O mercado norte-americano conseguiu atingir uma posição nunca alcançada no Porto e Norte. É o
terceiro mercado da região. Trocou com o Brasil”, avançou à agência Lusa Luís Pedro Martins.

Em entrevista à Lusa a propósito do balanço do Verão turístico na região Norte de Portugal, o presidente
da TPNP referiu que em primeiro lugar está o mercado espanhol, em segundo o francês, e em terceiro
lugar está agora o mercado norte-americano, remetendo o brasileiro para quinto lugar, com o mercado
alemão em quarto.

A justificação para a alteração no ranking dos mercados turísticos na região do Porto e Norte relaciona-
se com a conectividade aérea através da United Airlines, a terceira maior linha aérea dos EUA e do
mundo, considerou Luís Pedro Martins.

“Tudo aquilo que temos de esforço da United Airlines para trazer estes turistas para o Porto e Norte não
temos tido por parte de quem nos servia o Brasil, e aqui a questão da TAP [companhia aérea de bandeira
portuguesa], é de facto muito notória nessa descida no mercado brasileiro”.

O mercado brasileiro não se desinteressou pela região, mas a falta de conectividade aérea provocou a
quebra da chegada de turistas brasileiros, acrescenta.

“Não por falta de procura, mas sim por falta de conectividade. (...) Temos agora menos voos do que os
que tínhamos no mercado brasileiro, estamos em perda”.
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Luís Pedro Martins destacou também a subida do mercado do Reino Unido, fruto do “bom
comportamento” da British Airways na região Norte.

A British Airways teve uma operação “como nunca tinha tido e reflectiu-se logo nos números da região”.

O presidente da TPNP realçou, contudo que nem tudo está a correr bem.

“Temos alguns perigos. Perigos muito iminentes. Temos a questão da guerra, por todas as razões, mas
também porque nos prejudica directamente alguns mercados. O mercado polaco, o da república Checa,
o alemão, porque está próximo do conflito e é um mercado muito importante para o Porto e Norte”,
declarou.

Outro problema com que a região se está a deparar é a falta de recursos humanos qualificados, um
problema que vem do passado mas que se agravou com a pandemia e a crise no sector do turismo,
levando à fuga de pessoas qualificadas, explicou Luís Pedro Martins.

“Em 2019 o turismo era um sector sexy, mas com a pandemia muitos trabalhadores saíram. Convêm
captar recursos com formação”, alertou, reconhecendo que as repercussões de um baixo grau de
satisfação junto dos turistas são sentidas no ano seguinte.
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NIT

15/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3086

REACH: 72118

Zoomarine está com uma campanha especial de descontos para
os residentes no Algarve
Se vive na região, os bilhetes para o parque aquático estão a preços mais simpáticos. A
promoção é válida até fim de setembro.

Já se contam os dias para o final do verão, mas ainda há tempo para aproveitar as tardes de calor antes
de tirar os casacos de outono do armário. Se vive no Algarve, pode aproveitar a campanha especial de
descontos para visitar o Zoomarine e ainda dar uns mergulhos nas suas piscinas que simulam praias.

O parque mais famoso de Albufeira regressou com a tão esperada promoção para residentes durante o
mês de setembro, que agora podem aproveitar o espaço temático sem a azáfama de agosto — e a
preços especiais.

A partir desta quinta-feira, 15 de setembro, e até ao último dia do mês, as entradas normais para quem
mora no Algarve custam 20€ (11-64 anos) e 15€ para juniores ou seniores. Os ingressos só podem ser
adquirido na bilheteira online do parque, mediante apresentação de comprovativo de morada obrigatório
no dia da visita. A melhor parte é que o desconto é extensível a um acompanhante, residente ou não.

Durante todo o mês de setembro, as atrações aquáticas vão continuar em funcionamento, incluindo o
icónico Rio dos Cocos — o maior rio lento da Europa — e as zonas de diversão infantil, como a Ilha do
Tesouro e a Ilha da Fantasia.

Para quem não vive no Algarve mas ainda está lá a passar férias, os preços dos bilhetes mantêm-se
inalterados: 33,50€ para o público geral e 23,50€ para miúdos até aos 10 anos e seniores.
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