
SUL INFORMAÇÃO

26/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 690

REACH: -1

Turistas recebidos no Aeroporto de Faro com laranjas algarvias
Iniciativa assinala o Dia Mundial do Turismo

O Turismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão distribuir cerca de 200
quilos de laranjas algarvias aos turistas que chegarem amanhã, 27 de Setembro, Dia Mundial do Turismo,
ao aeroporto internacional de Faro (aeroporto Gago Coutinho).

A ação, que conta com o apoio da AlgarOrange, associação sem fins lucrativos que representa cerca de
40% da produção de citrinos da região, e também do Aeroporto Gago Coutinho, a ação decorre a partir
das 10h00 com a presença de Fátima Catarina, vice-presidente do Turismo do Algarve, Alberto Mota
Borges, diretor da infraestrutura aeroportuária, e Pedro Monteiro, diretor Regional de Agricultura e Pescas
do Algarve.

Além da distribuição dos citrinos do Algarve aos turistas na zona de chegadas do aeroporto, está ainda
prevista a oferta de brindes a quem passar pela rede de 20 postos de informação turística do Turismo do
Algarve.

O Dia Mundial do Turismo celebra-se desde 1980 com o objetivo de promover a tomada de consciência
sobre o valor social, cultural e político do turismo. Este ano, o mote é «Repensar o Turismo» e pretende
promover a reflexão em torno de um setor mais sustentável, inclusivo e resiliente.
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POSTAL

26/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Turistas que cheguem ao Aeroporto Gago Coutinho no Dia
Mundial do Turismo recebem laranjas algarvias - Postal do
Algarve
Para o T urismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, "é
uma forma doce e sumarenta de celebrar o Dia Mundial do T urismo com aqueles que
ajudam a fazer do Algarve o principal destino turístico do país"Para o T urismo do Algarve
e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, "é uma forma doce e sumarenta
de celebrar o Dia Mundial do T urismo com aqueles que ajudam a fazer do Algarve o
principal destino turístico do país"

O Turismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão distribuir cerca de 200
quilos de laranjas algarvias aos turistas que chegarem esta terça-feira ao Aeroporto Internacional de
Faro (Aeroporto Gago Coutinho), uma forma doce e sumarenta de celebrar o Dia Mundial do Turismo
com aqueles que ajudam a fazer do Algarve o principal destino turístico do país.

A ação, que conta com o apoio da AlgarOrange, associação sem fins lucrativos que representa cerca de
40% da produção de citrinos da região, e também do Aeroporto Gago Coutinho, decorre no dia 27 de
setembro, a partir das 10:00, com a presença da vice-presidente do Turismo do Algarve, Fátima
Catarina, do diretor da infraestrutura aeroportuária, Alberto Mota Borges, e do diretor Regional de
Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Monteiro.

Além da distribuição dos citrinos do Algarve aos turistas na zona de chegadas do aeroporto, está ainda
prevista a oferta de brindes a quem passar pela rede de 20 postos de informação turística do Turismo do
Algarve. Quem tiver escolhido o Algarve para férias nesta altura do ano e procurar os postos da região
vai, assim, receber pequenas lembranças para festejar a data em que se assinala o Dia Mundial do
Turismo.
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O Dia Mundial do Turismo celebra-se desde 1980 com o objetivo de promover a tomada de consciência
sobre o valor social, cultural e político do turismo. Este ano, o mote é «Repensar o Turismo» e pretende
promover a reflexão em torno de um setor mais sustentável, inclusivo e resiliente.
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DINHEIRO VIVO

24/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • LUÍS REIS RIBEIRO

FAV: 4

AVE: € 8550

REACH: -1

MEDINA ENTREGA O SEU PRIMEIRO EXCEDENTE SEMESTRAL.
NÃO ACONTECIA DESDE O BRILHARETE DE CENTENO EM 2019
Excedente trimestral, o sexto da história recente do país, foi decisivo para alcançar um
saldo positivo no primeiro semestre, na ordem de 0,8% do PIB
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JORNAL DE NOTÍCIAS

24/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • PORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ADRIANA CASTRO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

“O turismo não deve ser visto como o mau da fita”
Luís Pedro Martins, líder do T urismo do Porto e Norte, percebe questões da habitação,
mas diz que há tempo para trabalhar
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JORNAL DE NOTÍCIAS

26/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 9000

REACH: 35000

Desempregados sobem no verão em 100 concelhos do Norte e
Centro
Aumento do turismo e falta de mão de obra em diversos setores não contribuiu, como há
um ano, para a sazonalidade do trabalho

Aumento do turismo e falta de mão de obra em diversos setores não contribuiu, como há um ano, para
a sazonalidade do trabalho

No final de agosto deste ano, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) contava com mais
desempregados inscritos em 100 municípios do Norte e do Centro, face ao final do mês de junho. A

maioria destes concelhos terá ignorado a crise de mão de obra que assola o país, uma vez que nem no
pico do verão conseguiu empregar mais de 157 mil pessoas desempregadas em agosto, ao contrário da

tendência de diminuição no mesmo período do ano passado.

Os economistas admitem que aqueles valores podem indiciar o começo da recessão em regiões onde o
tecido económico é menos dependente do turismo. Só no Algarve houve menos desempregados em

todos os concelhos, tendência que se inverte, historicamente, no outono.

TECIDO EMPRESARIAL

Entre junho e agosto deste ano - ao contrário do que tinha acontecido no mesmo período do ano
passado, em que todas as regiões registaram menos desemprego -, o Algarve foi a exceção. No espaço
de dois meses deste verão, os desempregados aumentaram 3% no Norte (-1% em 2021), no Centro (-
1% há um ano) e no Alentejo (-5% no ano passado), tendo diminuído apenas 2% em Lisboa e Vale do
Tejo (-1% em 2021) e 17% no Algarve (-18% no homólogo). Esta perda de capacidade de criação de
emprego sazonal nas regiões pode traduzir, no entender dos especialistas, o começo da crise que se

esperava para o inverno.

"Creio que a questão principal reside na estrutura produtiva de cada região e no peso que o turismo aí
tem", analisou o economista José Reis. "O facto de o Norte e o Centro terem uma estrutura mais
diversificada, com menor peso turístico e mais indústria, leva a que sejam menos beneficiadas pelo

impacto sazonal e reflitam outros problemas, próprios de outras atividades", acrescentou o professor da
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

TURISTAS ESTRANGEIROS

Os empresários do turismo de todo o país passaram boa parte do verão a lamentar a falta de mão de
obra, contudo as listas de desempregados ainda aumentaram. "É possível que quem está inscrito no

desemprego não tenha as características necessárias para o turismo, em especial no Norte e no Centro",
apontou João Cerejeira.

Para o economista e professor de Economia do Trabalho na Universidade do Minho, também é "possível
que o abrandamento da procura e a estagnação do crescimento que já tinham sido identificados no 2.º
trimestre tenham originado contenção nas regiões Norte e Centro, onde o salário médio é inferior ao de

Lisboa e Vale do Tejo e, por conseguinte, também é mais afetado pela inflação".

Isso significa, recordou Cerejeira, que "a subida do cabaz de alimentação penaliza mais os trabalhadores
a Norte" e será "normal que as famílias tenham começado a conter gastos". Além disso, acrescentou,
"há menos turismo estrangeiro nestas regiões do que no Algarve, portanto estão mais expostas aos

problemas dos residentes".

No final de agosto, o país contava quase menos 78 mil desempregados que no mesmo mês do ano
passado. Em outubro, é esperado um aumento do desemprego.

À lupa
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Mesa mais cara

Entre os itens que compõem o cabaz sobre o qual o INE calcula a inflação, estão os produtos
alimentares não transformados (frescos), cujos aumentos são maiores a Norte (7% nos 12 meses

terminados em agosto) e no Centro (6,84% de variação média nos 12 meses até agosto) do que na
Área Metropolitana de Lisboa (6,26%).

Salários mais baixos

O ganho médio mensal varia entre as regiões do país, sendo 32,4% mais elevado em Lisboa face ao
Norte. Quanto menos ganham as famílias, maior é o peso das despesas com alimentação e maior é o

impacto da inflação no rendimento disponível. O índice de preços no consumidor chegou a 9,1% em julho
e a 9% em agosto a nível nacional.

“Parece que nunca somos o suficiente, quando procuramos trabalho”

Sazonalidade da agricultura, oferta e a procura desajustadas às necessidades explicam tendência em
Bragança.

O número de desempregados aumentou no distrito de Bragança, principalmente entre junho e agosto.
Sofia Freire, licenciada em Direito, foi uma das atingidas. Está sem ocupação desde maio. "Já trabalhei
numa leiloeira e numa imobiliária. Agora procuro trabalho na minha área", explicou Sofia, que vive em

Bragança.

Parece existir um desajuste entre oferta e procura, segundo a advogada, que só encontra anúncios de
emprego fora do distrito. "Cá, só pedem para restaurantes ou supermercados, mas no meu caso dizem

que tenho habilitações a mais. Outras vezes tenho a menos. Parece que nunca somos o suficiente,
quando se procura trabalho", confessou.

Aos 37 anos, Sofia põe de parte a possibilidade de abrir um escritório de advocacia. "Para começar, teria
de ter um suporte financeiro, para pagar as despesas, renda, quotas da Ordem dos Advogados e a

Segurança Social. São muitos encargos e não é garantido que no fim do mês tivesse dinheiro", afirmou.

Do lado dos autarcas transmontanos, a explicação para o aumento do desemprego é explicada pela
sazonalidade do trabalho precário na agricultura, dentro e fora do país. "Julgo que está relacionado com

a movimentação de pessoas no território, fruto da sazonalidade na agricultura. As pessoas são
recrutadas para trabalhar na agricultura noutras regiões e no estrangeiro. Depois regressam e

inscrevem-se no centro de emprego", apontou o presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias.

Os dados de agosto do IEFP revelam que 3712 estão sem trabalho no distrito, o que representa um
aumento de 537 face a igual mês de 2021.

No concelho de Bragança, entre junho e agosto, o número de desempregados aumentou 27%. "Os que
foram para o litoral e para o estrangeiro em busca de trabalho, com contratos temporários, regressam

no verão", acrescentou o autarca.

No final da época estival, aumenta o trabalho na agricultura transmontana, na apanha da amêndoa, ou
nas vindimas e, em pouco mais de um mês, inicia-se a campanha da castanha, atividades que envolvem

muita mão de obra, o que atrai trabalhadores.

Também em Vinhais, registou-se no verão uma subida de 39% no número de desempregados. Para o
presidente da Câmara, Luís Fernandes, o aumento explica-se em função do trabalho na agricultura. Ainda
assim, o autarca, salienta que os dados são paradoxais, porque há muitas queixas de empresários que

não conseguem contratar. "A restauração e a construção civil têm falta de mão de obra e não a
arranjam", explicou Luís Fernandes, para quem "há qualquer coisa que não bate certo".

Outra explicação prende-se com a formação profissional. "Regressam à terra e inscrevem-se como
desempregados, para depois poderem frequentar cursos de formação profissional", afirmou o autarca de
Vinhais, frisando que não vê outras razões. "Vão tendo umas atividades paralelas na agricultura e fazem

os tais cursos", acrescentou.

Em Vimioso, um dos concelhos transmontanos menos populosos, o desemprego também cresceu. Mais
45 pessoas estão sem trabalho desde junho último, embora o número até tenha baixado 36% entre
agosto de 2021 e igual mês de 2022. O presidente da Câmara Municipal, Jorge Fidalgo, escusou-se a

comentar a estatística, garantindo que no concelho "as empresas queixam-se da falta de trabalhadores".
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ECONOMIA ONLINE

24/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

Fundo soberano de Singapura compra cadeia hoteleira que vai
investir em Portugal
Fundo soberano de Singapura vai comprar uma participação maioritária no grupo
hoteleiro SIG, que vai chegar a Portugal com o primeiro hotel no Algarve.

O fundo soberano de Singapura (GIC) anunciou esta sexta-feira que vai comprar uma participação
maioritária no grupo Sani/Ikos (SIG), avaliando o grupo hoteleiro em 2,3 mil milhões de euros. A
operação deverá ficar concluída no final do ano.

A SIG, cujas principais marcas são Sani e Ikos Resort, opera atualmente em dez hotéis com 2.750
quartos entre Espanha e Grécia, mas tem planos para vir para Portugal entre 2024/2025 com a abertura
do Ikos Cortesia, no Algarve, de acordo com o site da cadeia hoteleira.

O fundo de Singapura vai comprar as ações de fundos como a Oaktree, Goldman Sachs Asset
Management, Moonstone, Florac e Hermes GPE, lê-se num comunicado, citado pela imprensa
internacional.

“Temos o prazer de fazer parceria com a SIG nos seus esforços para fortalecer a marca e expandir a
presença na Europa”, refere Lee Kok Sun, diretor de investimentos imobiliários do fundo soberano. “Os
ativos do grupo estão bem localizados e a equipa é conhecida por oferecer excelentes experiências
hoteleiras. Acreditamos que esse investimento trará bons retornos“, acrescentou o responsável.

Esta operação não vai trazer mudanças na direção da cadeia hoteleira, que continuará a ter Andreas
Andreadis e Mathieu Guillemin como CEO e diretor-geral. Os planos de investimento do Grupo SIG
passam por 900 milhões de euros nos próximos cinco anos.
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PLANETALGARVE

25/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 490

REACH: -1

Faro assinala Dia Mundial do Turismo com visitas pela cidade e
entradas gratuitas em museus
“Repensar o T urismo” é o mote proposto pela Organização Mundial do T urismo para este
dia, que se assinala anualmente no dia 27 de setembro A Câmara Municipal de Faro vai
celebrar o Dia Mundial do T…

“Repensar o Turismo” é o mote proposto pela Organização Mundial do Turismo para este dia, que se
assinala anualmente no dia 27 de setembro

A Câmara Municipal de Faro vai celebrar o Dia Mundial do Turismo, na próxima terça-feira, dia 27 de
setembro, com um conjunto de iniciativas dirigidas aos residentes e visitantes nacionais e estrangeiros.

Para assinalar este dia, sob o mote “Repensar o Turismo”, proposto pela Organização Mundial do
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Turismo, a Câmara Municipal, através da sua Divisão de Promoção Turística, propõe uma visita orientada
ao centro histórico de Faro, dirigida a todos os turistas, visitantes e residentes do Município que terão a
oportunidade de visitar e conhecer todos os pormenores deste riquíssimo património e locais de
interesse turístico da cidade, com destaque para o Largo da Sé, o Paço Episcopal, a Sé, o Museu
Municipal de Faro e o Arco do Repouso.

Esta ação, que tem como ponto de partida o Arco da Vila, acontecerá com visitas no período da manhã
pelas 10h00 e no período da tarde pelas 14h00, em português e em inglês. As visitas terão participação
gratuita, mas carecem de inscrição obrigatória através do e-mail turismo@cm-faro.pt até dia 23 de
setembro.

Também como forma de se associar à efeméride, o acesso ao Museu Municipal de Faro e ao Museu
Regional do Algarve será gratuito nesse dia para todos os residentes e visitantes que terão assim a
oportunidade de conhecer o espólio destes dois equipamentos de relevante interesse cultural e turístico.

Ainda no dia 27 de setembro, o Município, através do Departamento de Desenvolvimento Social, vai
também proporcionar a um conjunto de idosos a oportunidade de passear por Faro de comboio
turístico. Este circuito com início no Jardim Manuel Bivar vai permitir que estes munícipes usufruam de
uma experiência única que tanto apaixona os visitantes da cidade.
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SUL INFORMAÇÃO

25/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Portimão recebe caloiros com praxe solidária de limpeza da Praia
do Alemão
Autarquia e associação "A Rocha" são parceiras

A secção autónoma de Portimão da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) vai
organizar uma praxe solidária, de limpeza da Praia do Alemão, esta segunda-feira, 26 de Setembro,
entre as 14h00 e as 18h00.

A iniciativa começará às 14h00, com uma palestra de apresentação do local, pretexto da ação e
cuidados a ter. Essa aparte decorrerá no auditório da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo do
Campus de Portimão.

Seguem-se duas palestras pelo Departamento de Ambiente da Câmara de Portimão  (apresentação da
zona, locais de interesse e perigos, divisão de equipas) e pela associação “Arocha” (educação ambiental,
defesa da fauna, flora e oceanos)

Às 15h10, acontecerá a saída para praia do Alemão, com transporte disponibilizado pela autarquia. A
limpeza propriamente dita acontece das 15h30 às 18h00.

18/43



19/43



RTP 1

26/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 6010

REACH: -1

Turismo do Centro vai criar programa que alia património
mundial às cidades criativas
A T urismo do Centro quer avançar com um novo programa no próximo quadro
comunitário que alie os quatro lugares classificados como Património Mundial às cinco
cidades criativas da região.

A Turismo Centro desenvolveu nos últimos três anos o programa Lugares Património Mundial, assente
no património edificado classificado (Tomar, Coimbra, Batalha e Alcobaça), com um orçamento de três
milhões de euros para desenvolver várias ações de cariz cultural.

Para o próximo quadro comunitário, a entidade quer avançar com um programa semelhante que junte
esses quatro lugares às cinco cidades criativas com a chancela da UNESCO (Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) na região Centro -- Óbidos, Leiria, Caldas da Rainha,
Idanha-a-Nova e Covilhã -, anunciou hoje o presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado, que
falava aos jornalistas em Coimbra, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Turismo, que se
celebra na terça-feira.

"Consolidado que está o `Lugares Património Mundial̀ , queremos somar", vincou, dizendo acreditar que
os nove lugares com a chancela da UNESCO permitirão à região ser "mais competitiva".

Pedro Machado apontou para o exemplo de Coimbra, que desde que foi classificada como Património
Mundial "cresceu em média 20% face àquilo que era o número registado desde então".

"Queremos continuar a crescer e a UNESCO tem um papel fundamental na credibilidade. Sendo cidades
criativas, estamos a juntar uma outra camada", aclarou.

Segundo Pedro Machado, este programa já foi discutido com a presidente da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Centro.
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A ideia é a de apresentar uma proposta ao próximo quadro comunitário até ao final do ano.
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RTP 1

26/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 6010

REACH: -1

Turismo do Centro teme retração de mercados internacionais em
2023
O presidente da T urismo Centro de Portugal alertou hoje que apesar de 2022 estar a ser
um "ano de franca recuperação", o próximo ano é "imprevisível", com uma eventual
retração de mercados internacionais face à crise energética e à inflação.

"O que temos mais certo é o imprevisível", afirmou Pedro Machado, que falava aos jornalistas em
Coimbra, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Turismo, que se celebra na terça-feira.

O presidente da Turismo do Centro notou que a guerra na Ucrânia aliada ao aumento de custos de
energia e à inflação gera "incerteza" quanto ao futuro.

Essa incerteza "já se está a repercutir em alguns dos fluxos e operadores turísticos", constatou,
apontando para mercados como Espanha ou Alemanha, que normalmente "operam a seis meses e a um
ano" e estão agora "a fazer operações a um, dois ou três meses".

Essa mudança deve-se a uma precaução "pelo aquilo que hoje está a intimidar estes consumidores",
nomeadamente antevendo-se um substancial aumento de custo da energia no aquecimento das casas
no inverno que se avizinha, apontou Pedro Machado.

"Os casos espanhol e alemão são muito importantes para a região Centro. Espanha é o nosso mercado
mais importante - debita-nos um milhão de dormidas por ano - e a Alemanha está entre os quatro
mercados mais importantes para a região Centro", vincou.

Apesar disso, Pedro Machado realçou que 2022 foi um ano "de franca recuperação" para o setor na
região, cuja captação de receitas está acima da média nacional.

Nesse sentido, antevê um exercício económico superior a 2019, antes da pandemia.
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"Ainda acredito, com os dados de hoje, que 2022 será melhor do que 2019", frisou Pedro Machado, que
falava numa iniciativa onde também participou o vice-presidente da Câmara de Coimbra, Francisco Veiga.
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CORREIO DA MANHÃ

26/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Marcelo quer obras até 2026
Presidente nos Estados Unidos
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PÚBLICO

26/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3715

REACH: 15000

Novo aeroporto, a nossa história interminável
Por: Sónia Sapage
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JORNAL DE NEGÓCIOS

26/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 31

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Ministro da Economia “é um erro de casting”
Por: Luís Marques Mendes
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JORNAL I

26/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

Jerónimo acusa PS e PSD de atrasar localização do aeroporto
Atrasos na decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa são “submissão” a Vinci, diz o PCP.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

25/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SOFIA CRISTINO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Cada vez mais estrangeiras vêm a Portugal ter filhos
Fenómeno do “turismo de nascimento” é recente mas está a crescer no Serviço Nacional
de Saúde
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JORNAL DE NOTÍCIAS

25/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 35000

BE denuncia “grande prenda” nos aeroportos
Diz que estudos são usados para beneficiar a Vinci
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CORREIO DA MANHÃ

25/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MÁRIO FREIRE

FAV: 3

AVE: € 6670

REACH: 66000

Empresários estão contra taxa turística
Comerciantes da Baixa pedem que cobrança de 1 € por noite a cada visitante, prevista a
partir de 2023, seja adiada
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CORREIO DA MANHÃ

24/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: 66000

Piratas roubam dados pessoais de Marcelo
Marcelo Rebelo de Sousa no Aeroporto de Porto Santo, Madeira, numa viagem particular
em voos da TAP
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CORREIO DA MANHÃ

24/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

Costa remete solução para o final de 2023
António Costa com Pedro Nuno Santos, a representar o Governo, na reunião com Luís
Montenegro e Miguel Pinto Luz
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PÚBLICO

24/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 15000

Governo e PSD chegam a acordo para obras na Portela e estudar
aeroporto em Santarém
As delegações do PSD e do Governo encontraram-se ontem em São Bento
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DN

24/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUI MIGUEL GODINHO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Ao fim de 50 anos, Governo e PSD chegam a princípio de acordo
sobre alternativas para novo aeroporto
António Costa discutiu o tema durante pouco mais de uma hora com Luís Montenegro

40/43



41/43



JORNAL DE NOTÍCIAS

24/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO VASCONCELOS E

SOUSA

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Análise ambiental para novo aeroporto vai incluir Santarém |
Marcelo pede que debate do aeroporto não se arraste
Governo cria comissão para avaliar melhor localização, numa decisão em “convergência”
com o PSD | Presidente espera que decisores políticos não revelem falta de “visão”

42/43



43/43


