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Costa Silva Ministro em Contramão
O Ministro António Costa Silva entrou em contramão com o discurso sobre política fiscal
do Governo e do PS
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IRC e recessão. Alta tensão entre Costa Silva e Fernando Medina
Primeiro anunciou que seria desejável uma redução do IRC, depois falou que a economia
irá abrandar no quarto trimestre, acenando com um cenário de recessão, mas
remetendo dados para Fernando Medina. Ministro das Finanças não gostou. Pediu
contenção e não quer ver questões debatidas 'na praça pública'.

A tensão aumenta junto do Governo. Costa Silva tem vindo a multiplicar-se em anúncios. Ainda na
segunda-feira acenou que quer uma descida do IRC no Orçamento do Estado para 2023, mas que seja
“transversal”. Esta medida ainda está sujeita a negociação, tanto em sede do Orçamento que será
conhecido no próximo dia 10 de outubro como no acordo de rendimentos e competitividade, mas
recordou o discurso da tomada de posse do Governo, em que foi “claramente” manifestada a intenção
de reduzir o IRC, uma vez que “o Programa do Governo fala numa redução seletiva do IRC”. E agora
voltou a mostrar essa intenção: “A minha esperança é que essa redução [de IRC] não seja só seletiva,
mas seja global”, lembrando que “era um sinal muito grande que se poderia dar a todo o nosso tecido
produtivo”, fazendo assim pressão sobre o ministro das Finanças que tem vindo a alertar para as
restrições orçamentais e para os riscos e incerteza em 2023.

Uma posição que já levou Fernando Medina a afastar o cenário de o Governo estar a falar a duas vozes.
“Não seria próprio nesta fase trazermos para fora da mesa da negociação aquilo que está a ser tratado
na mesa de uma negociação complexa que envolve muitos parceiros. Na matéria do IRC, como em toda
a matéria do acordo, o Governo tem uma voz. A voz que é definida coletivamente, a voz do primeiro-
ministro e dos ministros que participam na negociação. Pelo menos, irei aguardar pelo final da negociação
para falar sobre o assunto”, afirmou.

O responsável pela pasta das Finanças considera que não é adequado antecipar posições nesta fase,
admitindo, contudo, que estão a ser discutidas várias medidas, nomeadamente em matéria fiscal e que
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não quer ver estas questões debatidas em praça pública. “Estão a ser discutidas várias matérias que se
prendem com a competitividade das empresas que estão em muitas áreas: o sistema científico e
tecnológico, recursos humanos, acesso a novos mercados, na forma como podemos aproveitar este
processo de deslocalização de atividades económicas da Ásia de novo para a Europa e para o nosso país
de forma mais intensa e também, naturalmente, as questões de natureza fiscal. Tenho, aliás, expressado
a opinião de que o país tem de fazer uso de todas as ferramentas que tenha para a melhoria da sua
competitividade. Mas não me parece adequado, nesta fase em que decorrem negociações com os
parceiros sociais, estar a antecipar esta ou aquela decisão sobre esta ou aquela matéria em concreto. É
meu entendimento, como participante ativo desse processo negocial, que esta é a fase de uma
negociação que tem de envolver estas negociações todas”, acrescentou.

Já ontem Costa Silva voltou a falar, mas desta vez sobre o crescimento económico ao garantir que os
sinais estão aí e não dão grande esperança em relação ao futuro. “Provavelmente, no último trimestre
deste ano já vamos ter um abrandamento da economia”. E acrescentou: “Vamos entrar no inverno. Se
chegarmos ao inverno e a Rússia pura e simplesmente cortar o abastecimento de gás à Alemanha
vamos ter uma convulsão em termos desmarcados. Temos de nos preparar para isso”. No entanto,
remete os números do próximo ano para Fernando Medina. Mais uma vez, passando “a bola” ao
responsável pelas “contas certas”.

Sinal de imaturidade Para Paula Espírito Santo, especialista em ciência política, estes dois episódios
mostram que não estamos a assistir a uma articulação entre duas pastas que têm algumas
convergências e proximidades. “Até pelo contrário, o que verificamos é que estamos a existir a uma
incapacidade de comunicação pública que seja coerente e que faça sentido, pois tudo mostra uma
verdadeira contradição”, diz ao i. E vai mais longe ao considerar que são duas personalidades políticas
que não estão em conjugação e, no seu entender, “aparentemente a economia está a querer fazer a
dianteira sobre as finanças mas depois publicamente também dá má imagem do Governo”.

De acordo com a especialista não há margem para dúvidas: “Publicamente, Fernando Medina tem muito
mais bases para vingar as suas posições, já foi autarca e tem mais notoriedade pública e provavelmente
a sua palavra será sempre muito mais respeitada nas decisões que serão tomadas, até pela proximidade
que tem com António Costa”, apesar de reconhecer que os dois têm uma grande proximidade com o
primeiro-ministro.

Já em relação ao comportamento de Costa Silva garante que dá sinal “de alguma imaturidade política,
porque poderá sair diminuído ou colocado em xeque”, daí considerar que tem menos capacidade de
conseguir resolver aquilo que é uma contradição anunciada.

Paula Espírito Santo acredita que até ao Orçamento do Estado, o primeiro-ministro não irá fazer nenhum
tipo de clarificação em relação a este caso, uma vez que entende que isso seria desautorizar ou diminuir
uma das duas pastas que são fundamentais para o país. E até lembra o episódio que se verificou com
Pedro Nuno Santos em relação ao novo aeroporto. “Estamos perante pastas e situações diferentes e
continuamos sem saber em que circunstâncias é que isso aconteceu e que pressões houve na altura”. Já
em relação a este caso acredita que não haverá necessidade de António Costa intervir, até porque, se “o
fizer dá a entender que não há capacidade de diálogo dentro do Governo e quando as duas pastas
devem estar muito próximas do que aquilo que aparentam estar”.

E deixa um alerta: “O que vai ser decisivo vai ser a discussão do OE e algumas destas medidas que têm
de ser concretizadas com o Governo provavelmente vão ser muito mais discutidas e mais descortinadas
publicamente, mas acho que nas próximas três semanas vai haver uma mensagem menos pública sobre
as decisões a tomar depois do OE. E também aí saberemos se há boa ou má articulação entre os dois”.

Quando questionada se algum terá de abandonar as suas funções diz apenas: “A decisão política é
sempre do primeiro-ministro e provavelmente já perceberam que não podem ter este tipo de
desentendimentos públicos porque não é boa altura para existirem”, lembrando que o “Governo é feito
de personagens políticas, algumas com maior capacidade de articulação e de comunicação e outras
menos. Aqui Costa Silva aparentemente é um ministro menos eficaz na comunicação, pelo menos, em
relação com o seu colega das Finanças”.

Mas vem aí um cenário de recessão? Os dados não são animadores. O Bundesbank prevê uma recessão
na economia alemã no inverno devido à escassez de fornecimento de energia causada pela guerra da
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Rússia contra a Ucrânia. No boletim de setembro, publicado no início da semana, os economistas veem
sinais crescentes de que a economia alemã entrará em recessão, o que consideram ser “um declínio
acentuado, grande e duradouro da produção económica”.

Os alarmes também já soaram em relação à maior economia mundial, mas aí as contas são diferentes.
No segundo trimestre, a economia norte-americana contraiu 0,6%, ou seja caiu dois trimestres
consecutivos e, como tal, o país encontra-se, por definição, em recessão técnica. No entanto, os EUA
não utilizam o conceito de dois trimestres consecutivos de contração para declarar uma recessão, ao
contrário da maioria das principais economias mundiais. Para oficialmente existir recessão nos Estados
Unidos é necessário que o National Bureau of Economic Research (NBER), um grupo independente de
oito economistas, declare que a maior economia mundial se encontra em recessão.

Instabilidades a que a economia portuguesa não ficará alheia. Mira Amaral diz que as projeções de
crescimento em cadeia já estão a revelar uma desaceleração e que as estimativas para 2023 já
mostram um crescimento do aumento do défice na ordem dos 2%. “O que tivemos este ano foi uma
coisa espetacular, mas derivada do turismo. Em 2023 voltamos à cepa torta. As projeções do FMI já
mostram que em 2023 vai-se esgotar este efeito”.

A hipótese de recessão em relação à economia portuguesa não surpreende o analista da XTB. “Há vários
meses que já tínhamos alertado para essa possibilidade. Embora Portugal seja o país da Zona Euro que
mais deve crescer este ano, continua muito vulnerável aos eventos externos que afetam também a
economia nacional”, diz ao i Henrique Tomé, lembrando que “em Portugal os elevados níveis de dívida e
a fraca atividade económica, que se refletem nos números do PIB, são sem dúvida um ponto importante
de se acompanhar. Além disso, a inflação em Portugal permanece elevada e o aumento generalizado dos
preços tende a prejudicar o desempenho da atividade económica, uma vez que as perspetivas de
consumo começam a ser revistas em baixa”.

E face a este cenário admite que “é muito provável que sejam revistas em baixa durante os próximos
meses, sobretudo no primeiro trimestre do próximo ano”. Ainda assim, para este ano, afasta um cenário
de recessão, mas reconhece que “durante o próximo ano ou dois anos existem sérios riscos de
assistirmos a um abrandamento significativo da economia”, daí defender que “não se pode descartar
esse cenário neste momento”.

Já em relação ao comportamento da economia alemã, o analista garante que irá influenciar no sentido
em que o Banco Central Europeu deverá ajustar as políticas monetárias de acordo com as necessidades
das maiores economias europeias, “sendo que os restantes países como Portugal deverão ser afetados
por essas mudanças em matéria de políticas monetárias”.

Incerteza em relação à contração Também para Mário Martins, analista da ActivTrades, “é expectável um
arrefecimento da economia, que levará quase inevitavelmente a uma recessão, sendo a única incógnita a
dimensão da contração”. E lembra que o “pior cenário para a economia da zona euro está a concretizar-
se, nomeadamente na redução da atividade económica industrial, devido ao preço do gás natural, ao que
se junta a redução do consumo privado decorrente do aumento dos juros, que irá condicionar
significativamente a disponibilidade financeira das famílias e empresas”.

Quanto à instabilidade da economia alemã garante que, apesar de estarmos mais expostos à espanhola,
“é evidente que uma contração na maior economia da zona euro terá um efeito nefasto na economia
nacional, seja de forma direta, como indireta”, refere ao nosso jornal.

Uma opinião partilhada por Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa. “A Alemanha é a seguir
à Espanha o maior destino das exportações portuguesas. Além disso, a Alemanha é o maior contribuinte
líquido da União Europeia, logo uma recessão económica germânica é sinónimo de dificuldades financeiras
acrescidas nos outros países membros. Ainda na semana passada, o Instituto Ifo alemão de Pesquisa
Económica reduziu as suas previsões para o crescimento alemão, declarando que a Alemanha está a
entrar numa recessão de inverno. O Ifo antecipa também que a maior economia da Europa encolherá
0,3% em 2023”, diz ao i.

E o cenário de entrarmos em recessão é considerado como “uma probabilidade cada vez mais exequível
à medida que o inverno se aproxima e as perspetivas de uma recessão da maior economia europeia é
uma certeza para muitos analistas”. E explica a razão: “Uma contração do motor económico europeu
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poder-se-á alastrar facilmente às restantes economias da zona euro, nomeadamente as mais
vulneráveis como a portuguesa. A aceleração das subida dos juros pelo BCE também terão um impacto
significativamente negativo na economia nacional. Todavia, o rácio da dívida pública germânica inferior a
70% do PIB poderá oferecer alguma margem de manobra a incentivos enérgicos pelo governo alemão
quer à sua economia, quer às economias dos membros mais fragilizados da zona euro”.

Paulo Rosa lembra ainda que a economia portuguesa tem sido beneficiada, nomeadamente no primeiro
semestre deste ano, pela reabertura da atividade e pelo aumento da procura depois de dois anos de
pandemia. “Além do consumo privado, o setor do turismo foi uma das principais variáveis que justificou o
bom desempenho da economia na primeira metade do ano. Certo é que à medida que o verão termina,
e com ele os impulsos do turismo e do consumo privado, e o inverno se aproxima, e com ele todas as
dificuldades que se avizinham devido à crise energética, a probabilidade de uma acentuada desaceleração
da atividade e contração económica ganham relevância”.

E os alertas não ficam por aqui. “A crise energética, mais acentuada na Europa, e a subida dos juros pelo
BCE para travar a inflação mais alta das últimas décadas, e diminuir o diferencial das taxas de juro do
euro relativamente ao dólar americano, elevam cada vez mais as incertezas quanto ao futuro. E a
incerteza é uma das principais variáveis que retraem os agentes económicos, culminando muitas vezes
em recessão. Diante das perspetivas de diminuição dos gastos pelas famílias e redução dos
investimentos pelas empresas, é bem possível uma revisão em baixa pelo Executivo português das
anteriores metas económicas mais otimistas”, salienta.

2023 mais pessimista Se para o último trimestre do ano, os dados não são animadores para 2023
pioram. Os especialistas da Allianz Trade*, acionista da COSEC, mantêm a estimativa de um crescimento
de 6,3% do produto interno bruto (PIB) de Portugal neste ano de 2022. Mas para o próximo ano
antecipam agora uma contração de 0,3%, quando, em julho, acreditavam que a economia nacional
poderia expandir 1,7% em 2023.

Quanto à inflação foram revistas em alta as suas previsões, devendo situar-se nos 7% neste ano e nos
4,3% em 2023. Anteriormente, a estimativa era de uma inflação de 5,6% em 2022 e de 3% no próximo
ano. “A guerra na Ucrânia, a escalada dos preços da energia e a quebra de confiança das empresas e
famílias continuam a penalizar a evolução das economias”, daí estimarem que “a zona euro irá entrar em
recessão no próximo ano” e, como tal, a médio prazo, as perspetivas económicas não são muito
animadoras. “Os preços da energia devem continuar elevados, a limitação no fornecimento de gás
natural, conjugada com a incerteza geopolítica persistente e com as limitações ao nível das políticas,
fazem aumentar os receios de um prolongamento da recessão em 2024. A Alemanha, que tem uma
economia assente numa indústria fortemente exportadora, será uma das geografias que vai enfrentar
um contexto económico desafiante”, afirma Ludovic Subran, economista-chefe da Allianz.

Também a taxa de inflação não parece dar tréguas. Entre as quatro principais economias do euro, a
Alemanha deverá ser uma das que estará a braços com uma das taxa de inflação mais elevadas: 8,5%
neste ano e 6,2% em 2023. No caso da economia francesa, este indicador deverá atingir os 5,5% em
2022 e 4,3% em 2023. Já a Espanha deverá fechar este ano com uma taxa de inflação de 9% e no
próximo ano atingir os 5,7%.

À escala mundial, de acordo com o mesmo estudo, as previsões apontam para que a taxa de inflação
neste ano seja de 7,9% e de 5,3% em 2023. Os Estados Unidos da América, a maior economia do
mundo, deverá registar uma inflação de 7,8% em 2022 e de 2,9% no próximo ano. Já a China, a
segunda maior economia do mundo, deverá terminar o ano com uma subida dos preços na ordem dos
2,1% e de 2,2% no próximo ano.
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Índice de transmissibilidade da covid-19 sobe para 1,07 no
Algarve - Postal do Algarve
O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 ultrapassou o limiar de 1
em Portugal, estando nos 1,03, e a média de infeções subiu ligeiramente para os 2.642
casos diários, indicou hoje o Instituto Ricardo JorgeO índice de transmissibilidade (Rt) do
coronavírus SARS-CoV-2 ultrapassou o limiar de 1 em Portugal, estando nos 1,03, e a
média de infeções subiu ligeiramente para os 2.642 casos diários, indicou hoje o Instituto
Ricardo Jorge

Segundo o relatório semanal do INSA sobre a evolução da covid-19, o valor médio do Rt – que estima o
número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus – aumentou dos
0,98 para os 1,02 a nível nacional, chegando aos 1,03 na última sexta-feira.

O INSA refere ainda que o número médio de casos diários a cinco dias passou dos 2.468 para os 2.642
a nível nacional (2.477 no continente), apesar de continuar a ser um dos valores mais baixos de
contágios registados ao longo deste ano.

A média de contágios diários mais elevada ocorreu no final de janeiro, altura em que chegaram a ser
notificados 49.795 casos na média a cinco dias.

A nível regional, os dados agora divulgados indicam que o Rt é de 0,98 no Centro, enquanto as restantes
seis regiões estão com este indicador acima do limiar de 1, mais duas do que na semana anterior.

O Norte apresenta um Rt de 1,03, Lisboa e Vale do Tejo de 1,03, o Alentejo de 1,04, o Algarve de 1,07,
os Açores de 1,18 e a Madeira de 1,33.
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Na quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou a orientação sobre as medidas de saúde
pública, recomendando o uso de máscara nas farmácias, nos transportes públicos e nos aeroportos,
terminais marítimos e redes de metro e de comboio, tendo em conta a “atual situação epidemiológica e
a melhor evidência científica”.

Esta recomendação surgiu cerca de três semanas após o Governo ter decretado o fim da
obrigatoriedade do uso de máscara nos transportes públicos de passageiros, em táxis e TVDE e aviões.

Segundo a orientação, mantém-se o uso obrigatório de máscara em estabelecimentos de serviços de
saúde, em estruturas residenciais ou de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações
vulneráveis, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem como unidades em unidades Rede Nacional
de Cuidados.

O INSA estima que, desde 02 de março de 2020, quando foram notificados os primeiros casos, até 16
de setembro, Portugal tenha registado um total de 5.464.168 infeções pelo vírus que provoca a covid-
19.
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Covid-19. Rt ultrapassa o limiar de 1 em Portugal - Renascença
À exceção do Centro, todas as outras regiões portuguesas estão com índice de
transmissão do vírus acima do limiar de 1.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 ultrapassou o limiar de 1 em Portugal,
estando nos 1,03, e a média de infeções subiu ligeiramente para os 2.642 casos diários, indicou esta
quarta-feira o Instituto Ricardo Jorge (INSA).

Segundo o relatório semanal do INSA sobre a evolução da covid-19, o valor médio do Rt, que estima o
número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus, aumentou dos
0,98 para os 1,02 a nível nacional, chegando aos 1,03 na última sexta-feira.

O INSA refere ainda que o número médio de casos diários a cinco dias passou dos 2.468 para os 2.642
a nível nacional (2.477 no continente), apesar de continuar a ser um dos valores mais baixos de
contágios registados ao longo deste ano.

A média de contágios diários mais elevada ocorreu no final de janeiro, altura em que chegaram a ser
notificados 49.795 casos na média a cinco dias.

A nível regional, os dados agora divulgados indicam que o Rt é de 0,98 no Centro, enquanto as restantes
seis regiões estão com este indicador acima do limiar de 1, mais duas do que na semana anterior.

O Norte apresenta um Rt de 1,03, Lisboa e Vale do Tejo de 1,03, o Alentejo de 1,04, o Algarve de 1,07,
os Açores de 1,18 e a Madeira de 1,33.

Na quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou a orientação sobre as medidas de saúde
pública, recomendando o uso de máscara nas farmácias, nos transportes públicos e nos aeroportos,
terminais marítimos e redes de metro e de comboio, tendo em conta a “atual situação epidemiológica e
a melhor evidência científica”.
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Esta recomendação surgiu cerca de três semanas após o Governo ter decretado o fim da
obrigatoriedade do uso de máscara nos transportes públicos de passageiros, em táxis e TVDE e aviões.

Segundo a orientação, mantém-se o uso obrigatório de máscara em estabelecimentos de serviços de
saúde, em estruturas residenciais ou de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações
vulneráveis, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem como unidades em unidades Rede Nacional
de Cuidados.

O INSA estima que, desde 2 de março de 2020, quando foram notificados os primeiros casos, até 16 de
setembro, Portugal tenha registado um total de 5.464.168 infeções pelo vírus que provoca a covid-19.
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Noruegueses estiveram no Algarve para partilhar conhecimento
sobre alterações climáticas
Igualmente, no âmbito do projeto 'AwK - Adaptation with Knowledge, C limate Change',
continua a decorrer a campanha “A Natureza não tira férias. Algarve, tempo de cuidar”,
da responsabilidade da RTA - Região de Turismo do Algarve

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) promoveu, recentemente, um workshop e
uma visita a Lagos que envolveu técnicos municipais e os parceiros noruegueses do projeto
‘AwK – Adaptation with Knowledge, Climate Change’, centrado na adaptação dos territórios às
alterações climáticas. 

Estas iniciativas, segundo a Comunidade Intermunicipal, integram as vertentes de comunicação,
sensibilização e intercâmbio do ‘AwK’, um projeto da AMAL através do qual estão a ser criadas as bases
para implementar o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PIAAC-AMAL), que
pretende preparar a região do Algarve para as mudanças do clima.

O workshop foi uma oportunidade de partilha de conhecimentos para entender melhor a realidade de
adaptação às alterações climáticas na Noruega. Já a visita de estudo, teve lugar no dia seguinte, em
Lagos, com o objetivo de dar a conhecer os impactos das alterações climáticas e boas práticas de
adaptação que estão a ser desenvolvidas naquele município, nomeadamente nos seus espaços verdes,
na Ponta da Piedade e Meia Praia. O programa incluiu também uma visita à Barragem da Bravura. As
iniciativas decorreram nos dias 14 e 15 de setembro.

- Publicidade -

Igualmente, no âmbito do projeto ‘AwK – Adaptation with Knowledge, Climate Change’, continua a
decorrer a campanha “A Natureza não tira férias. Algarve, tempo de cuidar”, da responsabilidade da RTA
– Região de Turismo do Algarve (parceira do projeto). Atualmente, está em construção (mas já
disponível para consulta) o site www.algarveadapta.pt, uma ferramenta para dar a conhecer todas as
vertentes do processo: as razões que levaram à elaboração do PIAAC-AMAL, as ações que estão
previstas, factos explicativos sobre a problemática das alterações climáticas, entre várias outras
informações relacionadas com esta temática. 
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Para além da campanha da RTA, que pretende sensibilizar para um turismo sustentável e para as
consequências das alterações climáticas, será lançada uma outra, destinada aos residentes da região e
que estará a cargo da AMAL, entidade que juntamente com The Norwegian Association of Local and
Regional Authorities (KS) e a RTA formam o grupo de parceiros deste projeto, financiado pelo EEA
Grants, através do Programa Ambiente.

O ‘AwK – Adaptation with Knowledge, Climate Change’ surge na sequência de uma candidatura
apresentada pela AMAL ao *EEA Grants, na qualidade de entidade promotora do Plano de Adaptação às
Alterações Climáticas. O concurso “Small Grants Scheme #3 – projetos para reforçar a adaptação às
alterações climáticas a nível local – do programa Ambiente dos EEA Grants”, permitiu a apresentação de
candidaturas para “operacionalização de estratégias e planos de adaptação às alterações climáticas à
escala local”. 

No global, o projeto procura melhorar a capacidade de resposta do Algarve às alterações climáticas,
criando as bases para uma adequada implementação do PIAAC- AMAL, através da dotação de
ferramentas, sensibilização e envolvimento de diferentes intervenientes no processo de adaptação que
coordena a operacionalização a nível regional (AMAL); Conselho de Acompanhamento do PIAAC-AMAL;
equipas de técnicos municipais, responsáveis por traduzir, no terreno, medidas a nível local, e da
população residente e flutuante.

Saiba mais sobre o projeto aqui.

 

(Link)
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https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/ambiente/projetos/projetos/awk-adaptation-with-knowledge-climate-change/
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JORNAL DO ALGARVE

22/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 840

REACH: -1

Keanu Reeves almoça em Monte Gordo
O reconhecido ator Keanu Reeves esteve no passado sábado, dia 17 de setembro, a
usufruir de um almoço no restaurante T he Pr1me Beach Clube, na praia de Monte Gordo,
no concelho de Vila Real de Santo António.
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SIC NOTÍCIAS

21/09/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 41118

REACH: -1

Noa Café na Quinta do Lago no Algarve
Noa Café na Quinta do Lago no Algarve

Noa Café na Quinta do Lago no Algarve
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OBSERVADOR

22/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 5985

REACH: -1

Viagens de avião vão ficar mais caras. Companhias aéreas "não
estão a ganhar dinheiro", diz IATA
Guerra e preços dos combustíveis devem fazer subir os preços. IAT A diz que as
companhias "estão apenas a passar para o consumidor um custo que não podem
absorver sozinhas".

A crise que assola o setor da aviação vai fazer com que os preços das viagens de avião continuem a
aumentar. Quem o diz é o diretor-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), William
Walsh, que garante que a queda da capacidade de refinação, registada durante a pandemia, e o aumento
dos custos dos combustíveis são sinais “preocupantes” para o setor.

Em entrevista à CNBC, Walsh diz que só porque os passageiros estão a pagar preços mais elevados
pelos bilhetes de avião, isso não significa que as “companhias aéreas estejam a ganhar dinheiro”.
Segundo um estudo do norte-americano Bureau of Labor Statistics, os bilhetes nos EUA aumentaram
25% em 2021, registando-se um crescimento de 18,6% só em abril.

Devido à situação financeira de muitas companhias aéreas, elas estão apenas a repercutir nos
consumidores um custo que não podem absorver sozinhas e que não podem evitar”, afirma William
Walsh.

Também em entrevista à CNBC, Akbar Al Baker, CEO da Qatar Airways, disse que a maior preocupação
das companhias aéreas é a guerra na Ucrânia, desvalorizando as políticas contra a Covid-19 impostas na
China. No entanto, a empresa do Médio Oriente não se coíbe de continuar a voar para a Rússia, por
tratar-se de “uma indústria que serve as pessoas comuns”.

Para mim, a maior preocupação é a propagação do conflito, que vai alimentar a inflação, colocando uma
maior pressão nas cadeias de valor”, que se irá traduzir em “menos passageiros no meu avião”, disse Al
Baker. “Também me preocupa a instabilidade do preço do petróleo, que não quero passar para os
passageiros, Isso fará com que eles não queiram viajar”.

De forma a solucionar o problema associado aos preços dos combustíveis, Al Baker considera que se
deve investir mais em energias sustentáveis, medida na qual a Qatar Airways está “pronta a investir”
desde que se pratiquem “preços razoáveis”. Caso isso não aconteça, os passageiros “pagarão por isso”.

Também a IATA partilha desta opinião, já que, em 2021, estabeleceu uma meta para a indústria dos
transportes aéreos chegar às emissões zero de carbono até 2050. “Combustíveis de aviação
sustentáveis ??representam a melhor opção que a indústria tem para atingir a nossa meta até 2050”,
afirmou Walsh.

Recentemente, a Ryanair defendeu que o negócio vai continuar a crescer, embora mais devagar: “as
pessoas vão continuar a querer viajar”. O presidente da companhia confirmou que a pressão do custo
dos combustíveis e taxas de carbono vão fazer subir preços dos bilhetes.

Viagens de avião a 9,99 euros vão acabar? Não, mas vão ficar um pouco mais caras, diz presidente da
Ryanair
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ECONOMIA ONLINE

22/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4732

REACH: 23000

Aeroporto privado em Santarém ficaria pronto em três anos
Aeroporto regional que o grupo Barraqueiro estuda na região de Santarém teria um
custo de mil milhões e poderia ficar concluído num prazo entre três e seis anos.

O aeroporto que a empresa de transportes Barraqueiro projeta para a região de Santarém poderia ficar
concluído num prazo entre três e seis anos, avança o jornal Público (acesso condicionado).

Esta infraestrutura teria uma pista e capacidade para dez milhões de passageiros por ano, representando
um custo de cerca de mil milhões de euros, sendo financiado por taxas aeroportuárias. Seria um
aeroporto regional que serviria também a região Centro.

Há outro cenário em cima da mesa, que está dependente da evolução da procura: evoluir para três
pistas paralelas, dotando o aeroporto de Lisboa de uma capacidade para 100 milhões de passageiros por
ano. Neste caso, implicaria um investimento de 4,5 mil milhões.
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RTP 1

22/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6010

REACH: -1

Novo aeroporto de Lisboa. Ministro não comenta proposta do
PSD
O ministro das Infraestruturas não comenta a proposta do PSD para a localização do
novo aeroporto de Lisboa. Pedro Nuno Santos diz que vai esperar pela reunião de
amanhã.

O primeiro-ministro vai receber amanhã o Presidente do PSD e o Ministro das Infraestruturas. Um
encontro sobre o novo Aeroporto de Lisboa.O PSD apoia uma avaliação ambiental estratégica no Montijo
e em Alcochete.A proposta foi transmitida por carta a António Costa.

Vídeo
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https://www.rtp.pt/noticias/politica/novo-aeroporto-de-lisboa-ministro-nao-comenta-proposta-do-psd_v1434741


SAPO TEK

22/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2880

REACH: -1

TAP não quer negociar com hackers: “Não estamos dispostos a
recompensar este comportamento”
De acordo com Christine Ourmières-Widener, CEO da T AP, a empresa recusa-se a
recompensar o comportamento dos hackers do grupo Ragnar Locker, que, ainda esta
semana, divulgou mais dados dos clientes da companhia.

De acordo com Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP, a empresa recusa-se a recompensar o
comportamento dos hackers do grupo Ragnar Locker, que, ainda esta semana, divulgou mais dados dos
clientes da companhia.

Depois de exporem os dados de mais de 400 mil clientes da TAP, os hackers do grupo Ragnar Locker,
que reivindicaram a autoria do ataque de que a companhia aérea foi alvo em agosto, publicaram no início
desta semana 581 GB de dados relativos a clientes. Agora, Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP,
defende numa nova mensagem que a empresa não vai negociar com os piratas informáticos.

“Uma nota importante: nós não queremos negociar e não estamos dispostos a recompensar este
comportamento de maneira alguma e esperemos que nos apoiem nesta atitude ética”, afirma a
responsável num vídeo publicado no canal de YouTube da TAP.

Em linha com informação anteriormente divulgada, Christine Ourmières-Widener reitera que, embora o
ataque não tenha impactado as operações da companhia aérea, os hackers conseguiram aceder a dados
dos clientes.

"Estamos a reforçar ativamente as nossas medidas de segurança e de proteção de dados, para
continuarmos a sermos merecedores da vossa confiança", indica a responsável, acrescentando que, a
pensar nos clientes que estão preocupados com a segurança dos seus dados, a TAP tem uma nova
secção dedicada ao incidente no seu website.

Recorde-se que, esta segunda-feira, os hackers do grupo Ragnar Locker divulgaram um vasto conjunto
de dados que afirmam pertencer a 1,5 milhões de clientes da TAP e, numa mensagem publicada na Dark
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Web, alegaram que ainda tinham acesso aos sistemas informáticos da empresa.

Além de moradas, números de telefone e nomes de clientes, acredita-se que a fuga de dados conta
também com documentos de identificação de pessoas que são profissionais ou parceiros da TAP, além
de documentação relativa a acordos confidenciais com várias empresas e relações com outras
companhias de aviação.

(Em atualização)
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DN

22/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 81591

Carlos Moura: ″Quem governa tem de antecipar medidas para
evitar colapsos″
Falências encapotadas no pós-pandemia vão disparar com a guerra e sem novos apoios,
alerta presidente da AHRESP, que quer Guia Michelin português

Temos conhecimento de que muitas margens de negócios são negativas", afirmou ontem Carlos Moura,
presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP). Na tarde em que
apresentou o programa do próximo Congresso da associação, o responsável manifestou preocupação
com o setor. "Antes da pandemia muitas empresas tinham problemas de tesouraria e já reclamávamos
mecanismos de capitalização. Após a covid, e apesar do lay-off e do Programa Apoiar - bons, mas que
não chegaram a todos -, os custos da operação dispararam e são hoje tremendos".

O preço das "proteínas já está 30% acima do ano passado, a campanha de batata e dos legumes não
vai ser fantástica devido à seca, entre outros fatores. Sem sermos pessimistas, tememos muitas portas
encerradas", disse. Perante este cenário, deixa o alerta: "Quem nos governa tem de antecipar medidas
para evitar colapsos."

Tema que também inquieta o setor e que será focado no Congresso de 14 e 15 de outubro é a falta de
pessoas. "Temos chamado a atenção para isso, mas há decisões que tardam. Não temos gente para
trabalhar! E não é verdade que seja uma questão de salários baixos, isso é um equívoco."

Moura recorda que, com a pandemia, "muitos profissionais reconverteram-se, muitos imigrantes
voltaram a casa, ao leste da Europa". Por isso, a AHRESP quer "lançar um programa para ir buscar
trabalhadores lá fora, mas de forma organizada, com contratos de trabalho de média e longa duração".
O presidente confirma que vários restaurantes "já reduziram até a capacidade em sala por falta de
trabalhadores. É um problema do país", frisa.

Estes e outros temas vão estar em debate no Congresso, encontro em que a associação quer lançar A
Tasca. "Os espanhóis têm La Bodega e os italianos La Trattoria, precisamos de materializar esta
identidade única da nossa comida", explica.
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A ambição vai mais longe: "Estamos a trabalhar para ter o Guia Michelin português. O que existe hoje é
ibérico e subalterniza-nos, temos ter o Guia Michelin Portugal e não o da Ibéria."

O Congresso vai decorrer no Convento de São Francisco, em Coimbra, onde são esperados mil
participantes. "A cidade está a virar a página e está no centro dos grandes eventos", sublinha Pedro
Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro. E antecipa "a estruturação de novos
produtos, do industrial ao ecoturismo". "Ainda em 2022 será lançado o Convention Bureau do Centro,
para posicionar Coimbra no ranking das melhores cidades.
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TVI

22/09/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

O primeiro-ministro e o ministro das infraestruturas vão reunir-se
amanhã com uma delegação do PSD liderada por Luís
Montenegro, em causa a construção do novo aeroporto de Lisboa
O primeiro-ministro e o ministro das infraestruturas vão reunir-se amanhã com uma
delegação do PSD liderada por Luís Montenegro, em causa a construção do novo
aeroporto de Lisboa

O primeiro-ministro e o ministro das infraestruturas vão reunir-se amanhã com uma delegação do PSD
liderada por Luís Montenegro, em causa a construção do novo aeroporto de Lisboa

24/54



JORNAL I

22/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Montenegro propõe avaliação ambiental de Montijo e Alcochete
Numa carta ao PM, o líder do PSD não deixa de referir a polêmica com Pedro Nuno Santos
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JORNAL I

22/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • SEMÁFORO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

António Costa
O primeiro-ministro esteve muito bem ao anunciar que Pedro Nuno Santos estará na
reunião com Luís Montenegro para se discutir o futuro do novo aeroporto.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

22/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Costa e Pedro Nuno discutem aeroporto com Montenegro
Líder do PSD enviou carta a pedir obras na Portela, com aeródromo de Cascais a apoiar
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CORREIO DA MANHÃ

22/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Costa aceita desafio de Montenegro
O primeiro-ministro, António Costa, anunciou ontem uma reunião com o presidente do
PSD, Luís Montenegro
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DN

22/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 315

REACH: 4100

Aeroporto. PM reúne com líder do PSD
O primeiro-ministro (PM) e o líder do PSD vão reunir amanhã para uma nova discussão
sobre o novo aeroporto de Lisboa
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PÚBLICO

22/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34600

Nome, morada e “e-mail” de passageiros entre os dados
expostos após ataque à TAP
TAP revela que dados foram expostos após ciberataque.

Os dados pessoais dos clientes da TAP divulgados pelo grupo de cibercriminosos Ragnar Locker, que
atacou a companhia aérea em Agostos, vão do nome, morada, e-mail, data de nascimento até data de
registo e número de passageiro.

“Lamentavelmente, queremos informar que as categorias de dados pessoais de clientes TAP divulgadas
consistem nas seguintes: nome, nacionalidade, sexo, data de nascimento, morada, e-mail, contacto
telefónico, data de registo de cliente e número de passageiro frequente”, adiantou a TAP em
comunicado.

A companhia aérea indicou que a informação divulgada relativamente a cada cliente pode variar,
reiterando que “não há indícios de que dados de pagamento tenham sido exfiltrados dos sistemas”.

“Embora os ciberataques constituam uma ameaça constante para muitas empresas, a TAP tomou
imediatamente medidas para a contenção e resolução do incidente, de forma a proteger todos os dados
detidos ou geridos”, salientou.

No documento intitulado “Aviso Importante aos Clientes”, a TAP recomendou ainda a “verificação das
condições de segurança que os (...) clientes utilizam para aceder à sua área reservada, nomeadamente
através da utilização de uma senha forte e da sua alteração frequente”, embora o acesso ao serviço
Miles&Go ou à área reservada dos clientes não tenha sido comprometido.

A TAP pediu ainda para que os clientes “se mantenham cautelosos” face “a comunicações não solicitadas
que requeiram informações pessoais” e que “evitem clicar em ligações ou descarregar anexos enviados a
partir de endereços de “e-mail” suspeitos”.

“(...) Após esta comunicação pública, a TAP não enviará mensagens directamente a clientes individuais
sobre este assunto, por qualquer meio”, alertou.
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Na terça-feira, a companhia aérea garantiu que conseguiu conter o ataque informático de que foi alvo em
Agosto numa fase inicial e diz não ter indicação de que os piratas tenham acedido a informações
sensíveis, como dados de pagamento.

Questionada pela Lusa a propósito da informação divulgada pelo Expresso de que o grupo que atacou a
companhia aérea em Agosto publicou dados de 1,5 milhões de clientes e diz continuar a ter acesso
remoto a sistemas da TAP, a companhia sublinha que tem estado em todo o processo a trabalhar com o
Centro Nacional de Cibersegurança, a Polícia Judiciária e a Microsoft.

“Em agosto de 2022, os sistemas internos de cibersegurança da TAP Air Portugal (TAP) detectaram o
acesso não autorizado a alguns sistemas informáticos. A TAP está preparada para este cenário e
mobilizou de imediato uma equipa de especialistas internos e externos de TI e de peritos forenses para
investigar em detalhe o sucedido e prevenir danos adicionais”, explicou a companhia aérea.

Segundo o Expresso, o grupo de cibercriminosos Ragnar Locker “cumpriu a ameaça que vinha fazendo e
publicou esta segunda-feira 581 gigabytes (GB) de dados que diz serem relativos a 1,5 milhões de
clientes da TAP”.

Numa mensagem publicada na Dark Web - refere o jornal -, os Ragnar Locker “garantem ainda que
continuam a ter acesso aos sistemas informáticos da TAP”.

Além das tabelas com moradas, números de telefone e nomes de clientes, o Expresso, que teve acesso
aos ficheiros, escreve que a fuga de dados “apresenta documentos de identificação de pessoas que
aparentam ser profissionais ou parceiros da TAP, bem como acordos confidenciais com várias empresas
e relações com outras companhias de aviação”.

Num e-mail enviado aos clientes na semana passada, a TAP alertou os clientes afectados pelo ataque
informático, cujos dados foram publicados, de que esta divulgação “pode aumentar o risco do seu uso
ilegítimo”, pedindo atenção a comunicações suspeitas.

No e-mail, a transportadora recordou que o ciberataque foi “prontamente comunicado às diversas
autoridades competentes”, reiterando que “foram desencadeadas as medidas e procedimentos
apropriados de cibersegurança para este tipo de eventos com o apoio de uma empresa internacional
especializada e líder da indústria” e que “as medidas adoptadas permitiram garantir a integridade dos
dados e a operacionalidade, em segurança, de todos os sistemas” da companhia.

“Lamentamos muito que dados pessoais seus tenham sido incluídos nesta divulgação e por qualquer
inconveniente que isso lhe possa causar”, disse a TAP, reafirmando ainda o seu “compromisso” com a
protecção dos dados pessoais e adiantando que estão “a ser desenvolvidas medidas de reforço da
segurança” dos dados.
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PÚBLICO

22/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLOS CIPRIANO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Aeroporto privado da Barraqueiro em Santarém pode ficar pronto
em três anos
Aeroporto regional com uma só pista e capacidade até 10 milhões de passageiros pode
custar mil milhões de euros
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JORNAL DE NEGÓCIOS

22/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 3700

Costa recebe Montenegro para discutir novo aeroporto
Primeiro-ministro destaca “total disponibilidade” para alcançar a maior convergência
possível.

38/54



39/54



SIC

22/09/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 76853

REACH: -1

Primeiro-ministro recebe amanhã o PSD para discutir a
construção do novo aeroporto de Lisboa
Primeiro-ministro recebe amanhã o PSD para discutir a construção do novo aeroporto de
Lisboa

Primeiro-ministro recebe amanhã o PSD para discutir a construção do novo aeroporto de Lisboa

40/54



RTP 1

22/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 6010

REACH: -1

Nome, morada e `e-mail` de passageiros entre os dados
expostos após ataque à TAP
Os dados pessoais dos clientes da T AP divulgados pelo grupo de cibercriminosos Ragnar
Locker, que atacou a companhia aérea em agostos, vão do nome, morada, `e-mail̀ ,
data de nascimento até data de registo e número de passageiro.

"Lamentavelmente, queremos informar que as categorias de dados pessoais de clientes TAP divulgadas
consistem nas seguintes: nome, nacionalidade, sexo, data de nascimento, morada, e-mail, contacto
telefónico, data de registo de cliente e número de passageiro frequente", adiantou a TAP em
comunicado.

A companhia aérea indicou que a informação divulgada relativamente a cada cliente pode variar,
reiterando que "não há indícios de que dados de pagamento tenham sido exfiltrados dos sistemas".

"Embora os ciberataques constituam uma ameaça constante para muitas empresas, a TAP tomou
imediatamente medidas para a contenção e resolução do incidente, de forma a proteger todos os dados
detidos ou geridos", salientou.

No documento intitulado "Aviso Importante aos Clientes", a TAP recomendou ainda a "verificação das
condições de segurança que os (...) clientes utilizam para aceder à sua área reservada, nomeadamente
através da utilização de uma senha forte e da sua alteração frequente", embora o acesso ao serviço
Miles&Go ou à área reservada dos clientes não tenha sido comprometido.

A TAP pediu ainda para que os clientes "se mantenham cautelosos" face "a comunicações não solicitadas
que requeiram informações pessoais" e que "evitem clicar em ligações ou descarregar anexos enviados a
partir de endereços de `e-mail̀  suspeitos".

"(...) Após esta comunicação pública, a TAP não enviará mensagens diretamente a clientes individuais
sobre este assunto, por qualquer meio", alertou.
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Na terça-feira, a companhia aérea garantiu que conseguiu conter o ataque informático de que foi alvo em
agosto numa fase inicial e diz não ter indicação de que os piratas tenham acedido a informações
sensíveis, como dados de pagamento.

Questionada pela Lusa a propósito da informação divulgada pelo Expresso de que o grupo que atacou a
companhia aérea em agosto publicou dados de 1,5 milhões de clientes e diz continuar a ter acesso
remoto a sistemas da TAP, a companhia sublinha que tem estado em todo o processo a trabalhar com o
Centro Nacional de Cibersegurança, a Polícia Judiciária e a Microsoft.

"Em agosto de 2022, os sistemas internos de cibersegurança da TAP Air Portugal (TAP) detetaram o
acesso não autorizado a alguns sistemas informáticos. A TAP está preparada para este cenário e
mobilizou de imediato uma equipa de especialistas internos e externos de TI e de peritos forenses para
investigar em detalhe o sucedido e prevenir danos adicionais", explicou a companhia aérea.

Segundo o Expresso, o grupo de cibercriminosos Ragnar Locker "cumpriu a ameaça que vinha fazendo e
publicou esta segunda-feira 581 gigabytes (GB) de dados que diz serem relativos a 1,5 milhões de
clientes da TAP".

Numa mensagem publicada na Dark Web - refere o jornal -, os Ragnar Locker "garantem ainda que
continuam a ter acesso aos sistemas informáticos da TAP".

Além das tabelas com moradas, números de telefone e nomes de clientes, o Expresso, que teve acesso
aos ficheiros, escreve que a fuga de dados "apresenta documentos de identificação de pessoas que
aparentam ser profissionais ou parceiros da TAP, bem como acordos confidenciais com várias empresas
e relações com outras companhias de aviação".

Num email enviado aos clientes na semana passada, a TAP alertou os clientes afetados pelo ataque
informático, cujos dados foram publicados, de que esta divulgação "pode aumentar o risco do seu uso
ilegítimo", pedindo atenção a comunicações suspeitas.

No email, a transportadora recordou que o ciberataque foi "prontamente comunicado às diversas
autoridades competentes", reiterando que "foram desencadeadas as medidas e procedimentos
apropriados de cibersegurança para este tipo de eventos com o apoio de uma empresa internacional
especializada e líder da indústria" e que "as medidas adotadas permitiram garantir a integridade dos
dados e a operacionalidade, em segurança, de todos os sistemas" da companhia.

"Lamentamos muito que dados pessoais seus tenham sido incluídos nesta divulgação e por qualquer
inconveniente que isso lhe possa causar", disse a TAP, reafirmando ainda o seu "compromisso" com a
proteção dos dados pessoais e adiantando que estão "a ser desenvolvidas medidas de reforço da
segurança" dos dados.
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Costa chama Pedro Nuno para reunião com Montenegro sobre
aeroporto
Depois da desautorização do ministro das Infraestruturas, por causa de um despacho
sobre o novo aeroporto de Lisboa, Costa volta a chamar o ministro à negociação com o
PSD.

O primeiro-ministro chama o ministros das Infraestruturas Pedro Nuno Santos para se reunir ainda esta
semana (sexta-feira) com uma delegação do PSD liderada por Luís Montenegro sobre o novo aeroporto
de Lisboa. António Costa recebeu a carta do líder do PSD com a proposta de uma estratégia para o
aeroporto esta quarta-feira.

Montenegro propõe a Costa obras imediatas na Portela e avaliação ambiental de Alcochete e Montijo

Numa curta nota enviada às redações, António Costa, o primeiro.ministro diz ter tomado 
“conhecimento da carta que lhe foi dirigida pelo Dr. Luís Montenegro em nome do PPD/PSD.” E “regista a
reafirmação da ´total disponibilidade para se alcançar a maior convergência possíveĺ  sobre ‘a estratégia
de desenvolvimento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa’ e, em especial, ‘da aceitação
recíproca da metodologia a seguir'”.

“Para dar sequência útil a esta disponibilidade, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas e
Habitação terão na próxima sexta-feira, às 17h00, na Residência Oficial do Primeiro-Ministro, uma
reunião de trabalho com uma delegação do PPD/PSD liderada pelo seu Presidente, Dr. Luís Montenegro”,
diz na mesma nota.

A inclusão do ministro nesta negociação é uma novidade, depois da polémica em torno de um despacho
que Pedro Nuno Santos teve de revogar, fazendo um mea culpa público por ter avançado sem o
respaldo do primeiro-ministro quanto à localização do novo aeroporto de Lisboa. As indicações que
tinham sido dadas pelo próprio primeiro-ministro não iam neste sentido.

Ainda na semana passada, em entrevista à CNN Portugal, António Costa tinha dito que Pedro Nuno
Santos estaria “presente nos momentos em que tivermos que encerrar o acordo e sobretudo quando
tivermos que executar o que for decidido”, dando a ideia que o ministro apenas executaria, não decidiria.
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PSD não descarta novas localizações para o novo aeroporto
Montenegro pediu a Costa a "realização imediata" de uma Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE) sobre localizações possíveis do futuro aeroporto de Lisboa e uma
análise comparativa

O líder do PSD escreveu esta quarta-feira ao primeiro-ministro pedindo a “realização imediata” de uma
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) sobre localizações possíveis do futuro aeroporto, que quer
concluída num ano e com análise de custos e prazos de cada opção.

Na missiva, divulgada à comunicação social, Luís Montenegro pede que esta AAE seja realizada para as
opções Montijo, Alcochete “e qualquer outra que o Governo ou a estrutura encarregue de fazer a AAE
decidam fundamentada e tecnicamente incluir".

O presidente do PSD pede ainda que esta avaliação seja entregue “a personalidades de reconhecido
mérito técnico, académico e científico”, “a indicar preferencialmente por entidades independentes ligadas
à academia” (sugerindo a inclusão de Universidades estrangeiras, como por exemplo o MIT) e “às áreas
do conhecimento económico e da engenharia aeronáutica e civil”.

O PSD pede ainda a autonomização “dentro ou fora da AAE” de uma análise comparativa dos custos e
prazos de execução de cada uma das localizações em estudo, incluindo as “infraestruturas conexas,
complementares” necessárias.

Nas conclusões transmitidas a António Costa, o líder social-democrata reitera ainda a necessidade de se
iniciarem, de imediato, as obras de requalificação do aeroporto Humberto Delgado e de valorizar seja os
aeroportos que servem a região Norte e Algarve, “seja o aeroporto de Cascais” (na área do tráfego de
avião executiva e ligeira da região de Lisboa).

Na carta, Montenegro explica que o PSD terminou um conjunto alargado de audições sobre o futuro
aeroporto, que está a realizar desde julho, e das quais resultaram as conclusões que agora transmitiu ao
Governo.
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“Apresentado o resumo das conclusões (…) e do trabalho aturado de reflexão interna, caberá agora ao
Governo – que, ademais, dispõe de uma maioria absoluta no parlamento – decidir o caminho
metodológico a seguir, o qual terá a nossa aquiescência dentro das balizas supra enunciadas”, afirmou.

Luís Montenegro reiterou ainda a disponibilidade para o diálogo sobre o tema com o Governo, pedindo a
António Costa que “possa rapidamente tornar pública a decisão do Governo”.
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Empresa brasileira compra portuguesa Drive On Holidays por 66
milhões de euros
A empresa brasileira de aluguer de veículos Movida comprou a portuguesa Drive On
Holidays por 66 milhões de euros. T odos os ativos da empresa entraram na transação,
inclusive a frota

A empresa brasileira de aluguer de veículos Movida anunciou, na quarta-feira, a compra da portuguesa
Drive On Holidays (DOH) por 66 milhões de euros.

O grupo brasileiro disse ter adquirido a totalidade da empresa portuguesa através da sucursal Movida
Finance. “A partir desta data, a Drive on Holidays torna-se subsidiária integral da Movida Finance”,
indicou, em comunicado.

Com exceção da dívida liquida, o grupo brasileiro pagou 52,5 milhões de euros e 2,5 milhões de euros
ficaram retidos para eventuais indemnizações.

“Todos os ativos da empresa compuseram a transação, inclusive a frota (avaliada em aproximadamente
60 milhões de euros) e dois imóveis operacionais (avaliados em 3,5 milhões de euros)”, sublinhou a
Movida.

O grupo brasileiro lembrou que a Drive On Holidays possui quatro lojas adjacentes aos aeroportos de
Lisboa, Porto, Faro e Ponta Delgada e uma frota de mais de três mil veículos.

Um dos acionistas fundadores da empresa portuguesa, Ricardo Esteves, assim como os 130
colaboradores da empresa, vão continuar a executar "o desenvolvimento da Drive on Holidays com uma
gestão totalmente independente da operação da Movida no Brasil", de acordo com a mesma nota.
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″Greenwashing″: Empresas dão ″brilho de inovação verde″ às
publicações nas redes sociais
São técnicas "escondidas à vista de todos". Investigadores da Universidade de Harvard
acusam companhias aéreas e empresas do ramo automóvel e dos combustíveis de
mascararem os verdadeiros impactos ambientais dos seus negócios com publicações
"verdes". Relatório foi apresentado no âmbito da Semana do Clima, em Nova Iorque.

São técnicas "escondidas à vista de todos". Investigadores da Universidade de Harvard acusam
companhias aéreas e empresas do ramo automóvel e dos combustíveis de mascararem os verdadeiros
impactos ambientais dos seus negócios com publicações "verdes". Relatório foi apresentado no âmbito
da Semana do Clima, em Nova Iorque.

Com os termómetros europeus a marcarem temperaturas recorde e num verão intensamente marcado
pelos incêndios, como foi a atuação das grandes empresas (do setor automóvel, do petróleo e gás e das
companhias aéreas) nas redes sociais? A questão, levantada pela organização ambientalista Greenpeace,
foi analisada por investigadores da Universidade de Harvard, que esmiuçaram mais de 2300 publicações
feitas nos meses de junho e de julho.

Além de usarem um sem número de hashtags a evocar a energia limpa e imagens criadas para
chegarem ao utilizador como lembretes da atenção ao meio ambiente (um avião com cauda de tubarão,
por exemplo), o discurso das empresas sobre as alterações climáticas é vazio, garantem.

"Neste verão, quando a Europa experimentava temperaturas recorde e incêndios, essas empresas
permaneceram em silêncio quanto às mudanças climáticas e apostaram naquilo que interpretámos como
sendo o posicionamento da marca", afirmou à AFP Geoffrey Supran, principal autor do trabalho.
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Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Air France (@airfrance)

Segundo o relatório "Three Shades of Green(washing)", apresentado esta terça-feira no âmbito da
Semana do Clima de Nova Iorque, só um em cada cinco anúncios a carros "verdes" apresentava
realmente o produto à venda, sendo que os restantes se limitavam a promover a marca como "amiga
do ambiente". Além disso, uma em cada cinco publicações, das cerca de 20 empresas analisadas, era
dedicada a eventos desportivos, de moda ou a causas sociais, desviando atenções do seu próprio
negócio.

Os investigadores explicam ainda que dois terços dos posts nas redes sociais surgem mascarados com
um "brilho de inovação verde" que, efetivamente, não existe nas operações, apontando especialmente o
dedo, neste campo, à indústria automóvel. A análise acusa, assim, parte das empresas de
"greenwashing": mascararem os impactos ambientais das suas atividades, procurando confundir a
opinião pública com esse "brilho verde".

Um dos exemplos apontados é o da referida publicação da Lufthansa, no Instagram, na qual um avião
surge com cauda de tubarão a "nadar" no oceano, destacando o material da aeronave, usado para
melhorar a aerodinâmica e reduzir o consumo de combustível.

O relatório menciona ainda que a Lufthansa e a Air France usam, no Twitter, a hashtag
#SustainableAviationFuel (combustível de aviação sustentável), sem explicarem que esses combustíveis
são apenas uma pequena parte dos utilizados pela indústria.

A equipa de Harvard realça ainda um vídeo da Fiat publicado no YouTube com um grupo de jovens a
percorrerem belíssimas estradas de montanha no interior de Itália. Segundo explica, "psicólogos
comportamentais observaram respostas afetivas significativas de consumidores expostos a imagens da
natureza". "Isto pode sugerir que uma empresa é mais ecológica do que parece, de forma subtil,
enganando até os observadores mais críticos", referiu Supran.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fiat (@fiat)

Para Silvia Pastorelli, ativista da Greenpeace, o relatório revela técnicas que estavam "escondidas à vista
de todos". "É um esforço sistemático de "greenwashing'", que só será combatido com a proibição legal
de toda a publicidade e patrocínio de combustíveis fósseis na Europa, assim como aconteceu com o
tabaco", concluiu.
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Finlândia prepara ″solução nacional″ para impedir passagem de
russos no país
O país nórdico já reduziu para um décimo o número de vistos concedidos a russos, mas é
atualmente o único membro da UE que faz fronteira com a Rússia a permitir a entrada de
cidadãos russos com vistos Schengen.

A Finlândia vai preparar uma "solução nacional" para limitar ou mesmo impedir a passagem de turistas
russos pelo seu território, anunciou na quarta-feira o seu ministro dos Assuntos Estrangeiros.

O país nórdico já reduziu para um décimo, em setembro, o número de vistos concedidos a russos, em
resposta à invasão da Ucrânia por Moscovo, mas é atualmente o único membro da União Europeia que
faz fronteira com a Rússia a permitir a entrada de cidadãos russos com vistos Schengen.

Nesse sentido, o Governo finlandês "decidiu preparar uma solução nacional para limitar ou impedir
completamente esse trânsito de turistas russos", disse o ministro dos Assuntos Estrangeiros, Pekka
Haavisto.

As medidas "podem incluir nova legislação, a ser adotada muito rapidamente, ou uma interpretação da lei
em vigor", acrescentou.

"A Finlândia não quer ser um país de trânsito para os vistos Schengen emitidos por outros países.
Pretendemos controlar esse tráfego", afirmou o ministro.

Helsínquia reclama uma decisão europeia concertada, mas "não pode estar segura de que a mesma
aconteça rapidamente", frisou Haavisto.

Segundo uma sondagem publicada na quarta-feira pelo jornal Ilta-Sanomat, cerca de 70% dos
finlandeses querem o fim da emissão de vistos turísticos para cidadãos russos.

Após o anúncio feito por Vladimir Putin, de mobilização de centenas de milhar de reservistas para relançar
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a ofensiva russa na Ucrânia, o tráfego na fronteira estava "normal", de acordo com a guarda fronteiriça
finlandesa.

A situação "não mudou significativamente", escreveu aquela unidade no Twitter, negando rumores que
circulam na internet sobre filas com vários quilómetros de extensão para entrar no país.
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CCDR-Norte quer linha de alta velocidade Porto-Vigo concluída
nos prazos anunciados - Renascença
A estimativa da empresa pública aponta agora para cerca de 1.250 milhões de euros,
quando a apresentação inicial do Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030,
divulgada em outubro de 2020, apontava para 900 milhões de euros.

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte) disse
esperar que os Governos de Portugal e Espanha "mantenham o compromisso" de consumar a linha
ferroviária de alta velocidade Porto-Vigo nos prazos anunciados.

"Aquilo que pedimos, acreditamos e queremos é que, de facto, os governos dos dois países [Portugal e
Espanha] mantenham o seu compromisso com este projeto e mantenham sobretudo a determinação
em garantir que o projeto vai ser consumado dentro dos prazos anunciados", destacou António Cunha,
no decorrer de um encontro com os representantes dos governos regionais da Galiza e de Leão e
Castela para definir as propostas a apresentar na Comissão Luso-Espanhola de Cooperação
Transfronteiriça. .

Aos jornalistas, o presidente da CCDR-Norte destacou que a linha ferroviária de alta velocidade é de
"grande importância" para a eurorregião.

"Para a eurorregião não tenho problema em dizer que é o projeto de maior importância estrutural quer
pela ligação que faz, quer pelo "networking" entre sistemas ao fazer ligação ao aeroporto", observou.

A fase 1 da ligação ferroviária de alta velocidade entre o Porto e Vigo poderá vir a custar mais 350
milhões de euros do que o previsto inicialmente, segundo um documento apresentado por um diretor da
IP, José Carlos Clemente, feita em 21 de fevereiro.

A estimativa da empresa pública aponta agora para cerca de 1.250 milhões de euros, quando a
apresentação inicial do Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030, divulgada em outubro de 2020,
apontava para 900 milhões de euros.
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Em causa está a ligação entre Braga (Tadim) e Valença, no distrito de Viana do Castelo, fase 1 da linha
Porto - Vigo, cuja conclusão está prevista, segundo o documento da IP, para 2029/2030.

Quanto às outras fases, a segunda, prevista para depois de 2030, compreende a ligação do Aeroporto
Francisco Sá Carneiro (Maia) para o Minho e a Galiza, e está estimada em 350 milhões de euros pela IP.

No decorrer do encontro de preparação para a Comissão Luso-Espanhola de Cooperação
Transfronteiriça, António Cunha destacou que outras ligações rodoviárias "continuam na ordem do dia",
tais como a ligação entre Bragança e Puebla de Sanabria, e Macedo de Cavaleiros e Gudinã.

A Comissão Luso-Espanhola de Cooperação Transfronteiriça decorre na quinta-feira no hotel The
Yeatman, em Vila Nova de Gaia, e visa preparar os documentos a serem, posteriormente, integrados
nos trabalhos da Cimeira Ibérica, que decorrerá na zona do Alto Minho em outubro.
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Centro histórico de Guimarães sem carros em 2024 | PressNET
Comerciantes dividem-se entre os que concordam e os que pensam que vão ficar
arruinados. O  presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança anunciou, na
última reunião do executivo…

Comerciantes dividem-se entre os que concordam e os que pensam que vão ficar arruinados.

O presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança anunciou, na última reunião do executivo, a
intenção de fechar as ruas do centro ao trânsito em 2024. O projeto está a ser elaborado pela Divisão
do Centro Histórico e deve ser tornado público brevemente.

Pelo que foi sendo adiantado pelo próprio Domingos Bragança, pretende-se fechar as ruas do centro
histórico classificado pela UNESCO como Património da Humanidade e artérias adjacentes, casos da
Alameda de São Dâmaso, da Rua de Santo António e de uma parte do Largo do Toural.

O autarca já disse que a situação não carece de qualquer estudo, porque “todas as cidades que fecharam
ao trânsito beneficiaram e cresceram muito no comércio”. O projeto, que deve contemplar o
nivelamento das ruas com os passeios, está a cargo da Divisão do Centro Histórico e deve ser
apresentado em breve.

Entre os comerciantes, as opiniões dividem-se entre os que são a favor e os que acham que ficarão
arruinados. Fernando Guimarães, armeiro, com porta aberta há 62 anos na Rua da Rainha, frisa que, se
cortarem o trânsito, tem de fechar. “Vendemos muitas caixas de munições, pesadas. Também
vendemos cofres, obrigatórios para quem tem armas. Não estou a imaginar os clientes a saírem daqui
com um cofre de 80 quilos às costas”, diz.
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Queiroz Castro, da Casa das Novidades, é “completamente favorável ao encerramento ao trânsito” e
acha que este é o momento para avançar. “A situação do comércio no centro histórico é tão trágica que
não temos nada a perder”, desafia, considerando que “Guimarães está a marcar passo” por não ter
ainda feito nada nesta matéria. Queiroz Castro alega que tem visto turistas surpreendidos por haver
trânsito na zona histórica: “Estão habituados a este tipo de zonas fechadas”.

Associações sem acordo

A Associação do Comércio Tradicional de Guimarães recebeu o anúncio com “estupefação” e “com
enorme preocupação”. Classifica a decisão de “unilateral”, “contrariando informações e declarações de
que o projeto seria decisão ponderada e tomada com a concordância de comerciantes”.

Já a Associação Vimaranense de Hotelaria vê a possibilidade com bons olhos., “Não podemos continuar
como estamos, temos de fazer algo de diferente”, refere o presidente, José Diogo, defendendo que os
comerciantes terão de ser interventivos, quando o projeto estiver em discussão, “para defenderem os
seus interesses”

“Espero ter uma solução para fechar as ruas do centro ao trânsito até o final de 2023, de acordo com
os prazos médios de lançamento de concurso, adjudicação e obra”, referiu o presidente da Câmara.
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