
EXPRESSO

30/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

Portela 'sozinha' até final da década | Mais de €90 milhões gastos
em estudos
Nova localização será escolhida no segundo semestre de 2024. Construção e
licenciamento levam mais cerca de cinco anos
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PÚBLICO

30/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Ajudar o Governo a encontrar o rumo certo
Por: Aníbal Cavaco Silva

5/37



6/37



7/37



8/37



PÚBLICO

30/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Costa recusa “qualquer” cenário de recessão em 2023
Sem levantar o véu sobre aumentos da função pública, líder do Governo promete
proposta que “não desonrará o Estado”
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DN

30/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1120

REACH: 4100

TAP. Costa admite perder dinheiro na privatização
Primeiro-ministro quer transportadora vendida dentro de um ano e espera ver a
Lufthansa no negócio
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EXPRESSO

30/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 58000

Altos & Baixos - 30 set 2022
Pedro Nuno Santos | Francisco Calheiros | Fernando Medina | António Costa Silva
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VIDA ECONÓMICA

30/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 1800

O estado da formação de profissionais de hotelaria
Por JOSÉ VARELA GOMES

15/37



PÚBLICO

30/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

ANA recorre a tribunal arbitral para exigir ao Governo reposição
do equilíbrio financeiro
A empresa que gere os aeroportos viu as receitas caírem 585 milhões no primeiro ano da
pandemia de covid-19
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PÚBLICO

30/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

Santarém, um aeroporto tipo golpe de magia
Por: Manuel Carvalho
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CORREIO DA MANHÃ

30/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • DIA A DIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

De onde vem Santarém?
Nunca se ouviu falar de Santarém como destino de um novo aeroporto. Ontem, dos cinco
cenários revelados pelo ministro Pedro Nuno Santos, dois contemplavam Santarém.
Porquê?
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DN

30/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SALOMÉ PINTO

FAV: 5

AVE: € 1743

REACH: 4100

Lobby por Alcochete dentro da comissão de acompanhamento
Localização é defendida pelos engenheiros e economistas
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JORNAL DE NEGÓCIOS

30/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CELSO FILIPE

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Um piloto, dois gestores e um consultor fazem um aeroporto
Paulo Soares, Carlos Brazão, Alberto Castanho Ribeiro e Artur Aguirre Mendes são os
quatro promotores de Santarém como nova localização do aeroporto internacional de
Lisboa
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JORNAL DE NEGÓCIOS

30/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • HUGO NEUTEL

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 3700

Economistas e engenheiros defendem solução Alcochete
Alcochete é, para já, a localização recomendada pelas Ordens dos Economistas e dos
Engenheiros para a construção do novo aeroporto de Lisboa
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JORNAL ECONÓMICO

30/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • EMPRESAS E

MERCADOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANDRÉ CABRITA-MENDES

FAV: 5

AVE: € 5030

REACH: 10000

Easyjet chuta pandemia para canto e regista melhor ano de
sempre em Portugal
A companhia superou os 7,2 milhões de passageiros e atinge novo recorde. Para 2023,
prevê novo recorde com os 18 novos ‘slots’ em Lisboa que representam mais 1,5 milhões
de lugares.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

30/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 35000

“Lobby” por Alcochete no grupo de acompanhamento
Pedro Nuno Santos aprovou a criação da comissão técnica que vai sugerir a melhor
solução aeroportuária para servir a capital

29/37



30/37



31/37



JORNAL I

30/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Aeroporto. Vai ser criada comissão técnica para estudar cinco
soluções
Ministro disse que vai ser feita uma avaliação ambiental estratégica para definir a
localização
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JORNAL DE NEGÓCIOS

29/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 65586

TAP deve ser privatizada nos próximos 12 meses, diz Costa
O primeiro-ministro foi questionado pela Iniciativa Liberal se a passagem da companhia
de bandeira para as mãos dos privados poderia acontecer durante este período.

O primeiro-ministro, António Costa, adiantou esta quinta-feira, durante um debate parlamentar, que a
TAP pode ser privatizada nos próximos 12 meses. O chefe de Governo foi questionado pelo deputado
Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, sobre se a privatização da TAP é uma possibilidade para os
próximos 12 meses. António Costa respondeu esperar "que sim". "É isso que está planeado", clarificou.
Confrontado pelos liberais se o Estado vai perder dinheiro com esta operação, o primeiro-ministro
afirmou que "espera que não" mas não fechou a porta ao prejuízo. Leia Também "Quando há pouco
disse que espero que não, é porque admito que possa acontecer. Só se fosse irresponsável é que diria
que não", explicou António Costa. Carlos Guimarães Pinto chegou mesmo a perguntar se Portugal iria
privatizar a companhia aérea recebendo em troca pelo menos o que já foi injetado pelo Estado na TAP,
ou seja 3,2 mil milhões de euros. "Não estou em condições para negociar. Ou está interessado em
comprar ações da TAP? E quer negociar? Então, respeite quem quer negociar", rematou Costa.  Leia
Também ANA saúda solução para o aeroporto e prevê negociar com o governo no início de 2023 No
início deste mês, o Expresso avançou que o Governo queria avançar com a venda de mais de 50% da
TAP ainda este ano, com o consórcio da Air France/KLM e a companhia alemã Lufthansa como favoritas
na corrida. A operação poderia estar concluída nos primeiros meses de 2023. O primeiro-ministro já
tinha demonstrado a intenção de privatizar pelo menos metade da transportadora aérea portuguesa,
mas de acordo com o jornal haverá membros do Governo favoráveis a vender uma percentagem mais
próxima dos 100%. Leia Também
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DINHEIRO VIVO

29/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

OE2023. AHRESP propõe taxa reduzida do IVA na restauração e
bebidas e apoio à contratação
Apoios ao investimento na eficiência energética e na transição digital e instrumentos de
apoio à capitalização das empresas são outras das medidas propostas pela Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apresentou e esta quinta-feira
cinco medidas para o Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), incluindo uma taxa reduzida do IVA na
restauração e bebidas e mecanismos de apoio à contratação.

Num comunicado, a entidade indicou que "propõe para o OE2023 um total de 25 medidas, assentes em
cinco eixos estratégicos - fiscalidade, capitalização das empresas, incentivo ao consumo, apoio ao
investimento e qualificação e dignificação do emprego".

Dessas medidas, a associação destacou a "aplicação temporária da taxa reduzida do IVA nos serviços de
alimentação e bebidas", "instrumentos de apoio à capitalização das empresas", "apoios ao investimento
na eficiência energética e na transição digital" e "mecanismos/plataformas que apoiem e facilitem a
contratação de trabalhadores, nomeadamente a contratação organizada de imigrantes".

Num documento, a AHRESP detalhou as medidas que gostaria de ver no OE2023 e que passam, por
exemplo, pela "dedução, em sede de IRS, de despesas de restauração e alojamento por um período de
dois anos", a "isenção de tributação na afetação/desafetação de imóveis à atividade de Alojamento
Local", redução do IRC e a aplicação de um regime especial de pagamento em prestações dos principais
impostos (IRS, IRC e IVA), entre outras.

"O Governo irá apresentar a proposta do Orçamento de Estado para 2023 no próximo dia 10 de
outubro, e a AHRESP considera que é essencial a inclusão de medidas ambiciosas e significativas para as
empresas e para as famílias, de forma a minimizar o impacto da inflação e do aumento dos custos da
energia e dos combustíveis", referiu a associação.
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A entidade adiantou que "não obstante o pico da atividade nos meses de verão, as margens de negócio
estão completamente esmagadas, conforme confirmou o INE nos dados relativos à inflação de agosto",
acrescentando que "os custos energéticos aumentaram 24% e os produtos alimentares 15,4%,
enquanto na restauração e similares os preços aumentaram 4,5%".

Para a AHRESP, "este facto revela que a grande maioria das empresas optou por absorver uma parte
desse aumento de custos para não lesar em demasia os seus clientes, pelo que as margens estão no
seu limite".

"É por isso imperioso que se proteja, não só o poder de compra dos consumidores, mas também a
tesouraria das empresas, em particular as da restauração, bebidas e do alojamento turístico, que ainda
não retomaram os níveis pré-pandemia, e são agora sujeitas a um novo contexto de adversidade
económica e financeira", defendeu a associação.
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SIC NOTÍCIAS

28/09/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 82236

REACH: -1

Enquanto não há um novo aeroporto, Cascais quer ficar com
cinco a dez por cento dos atuais movimentos no aeroporto da
Portela
Enquanto não há um novo aeroporto, Cascais quer ficar com cinco a dez por cento dos
atuais movimentos no aeroporto da Portela

Enquanto não há um novo aeroporto, Cascais quer ficar com cinco a dez por cento dos atuais
movimentos no aeroporto da Portela
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